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ProMentors 
 KAY 2 CBHE- Project number 610448 

 2023 - 2020של האיחוד האירופאי בשנים  +ERASMUSיקט  במסגרת סגל שותף בפרו

 פוזיציה רלוונטי פרופיל שם 

שותפה  תואר שני ביעוץ חינוכי, לתכנית ה ראשנוך, ימרצה בפקולטה לח ד"ר אינה בן ארי 1
בחיי מורים  שוניםבארץ ובעולם היבטים , חוקרת  ProTeach ב  MITלמחקרי 

חינוכית, שילוב קריירה -, מנהיגות מקצועיתחוללות עצמית של מורים)
הובילה השתלמות בת שנתיים של יועצות המלוות קבוצות מורים  ומשפחה(

 חדשים בבתי ספר.

Manager/ 
teacher/Researcher 

נוך, מרכזת תחום מורים בשנה א ומנחה ביחידת פורשים ימרצה בפקולטה לח ד"ר רימונה כהן 2
מנהלת שותפה רכזת השמה ורכזת ארגונית של החממות  ביחידה, כנף, 
בעלת ניסיון עשיר  .ProTeachב , שותפה למחקר חונכים ProTeachקט בפרוי

 בהובלת מערכות במסגרת ה פ.ד.ס.

Manager/ 
Teacher/Researcher 

, הקימה וניהלה  את נוך, ניהלה את יחידת פורשים כנףיבפקולטה לחמרצה  ד"ר אורית דהן 3
. בעלת ניסיון עשיר ProTeach ב MIT, שותפה למחקרי התמיכה מרכז 

מומחית ברמה ארצית  בהקמת חממות ובחשיבה מערכתית הנוגעת לחממות.
 ות למידה במערכת החינוך.לתחום השילוב של מורים בעלי לקוי

Teacher/Researcher 

ד"ר סאפייה  4
 חסונה עראפת

סי מורים חונכים במכון האקדמי ורראש יחידת פורשים כנף, רכזת הסטאז' וק
סיון בהקמת חממות במגזר יבעלת נהערבי לחינוך וראש מרכז המחקר במכון.  

 הערבי. 

Teacher/Researcher 

 אורלי אוריוןד"ר  5
   ליור  –

שותפה לפורום של רכזי קורסי , " פורשים כנף"רכזת קורסי החונכים ביחידת 
ובהובלת תהליכים  בתחומי הנחייה וחונכות , בעלת ניסיון ת"חונכים במכון מופ

 מערכתיים בבתי ספר.

Teacher/Researcher 
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 פוזיציה פרופיל רלוונטי שם 

, ריכזה את תחום החממות ובעלת מנחת חממות בחינוך היסודי והעל יסודי בלי לודמיר מרם 8
כולל בשילוב חונכים ניסיון עשיר בהקמת חממות במסגרת יחידת פורשים כנף, 

  ת"מנהלת פורום חינוך ערכי במכון מופבמסגרות החממה. 

Teacher/Researcher 

, רכזת ת"רכזת קורס הוראה והדרכה במכון מופ, ראש מסלול חינוך יסודי ד"ר חיית שחם 9
, מרכזת של מסלולי שותפה למחקר בתחום החונכותכתה", -תכנית "אקדמיה

 ההכשרה במכללה האקדמית בית ברל החל מתשפ"א.

Teacher/Researcher 

ד"ר דליה  10
 נוי - עמנואל

 ראש מסלול  תואר שני  בתכנון לימודים במכללה 
וכניסה רכזת חממות ארצית באגף להתמחות   מרצה בפקולטה לחינוך.

, בעלת ניסיון עשיר ברמה ארצית חוקרת בתחום כניסה להוראה, להוראה
 בתכנון ובהקמה של מערכות חינוך בכלל וחממות בפרט. 

Teacher/Researcher 

ד"ר אורית שוורץ  11
 פרנקו

 מרצה בפקולטה לחינוך, ראש היחידה ללימודי חינוך
 דגוגית.בעלת ניסיון עשיר במערכת החינוך כמחנכת וכרכזת פ

חוקרת אינטרדיסציפלינרית מתחומי החינוך , מדריכה פדגוגית בהכשרת מורים.
והפילוסופיה. בין תחומי המחקר והכתיבה: אוטונומיה של מורים, פיתוח מקצועי 

 של מורים על בסיס שיתוף ידע בחדרי המורים.

Teacher/Researcher 

 "הדסים"סגנית מנהל תיכון , יסודי-מובילת חממה בעל יפעת דביר 12
רכזת חממות  .(PDS)שותפה לכינון שותפויות בין האקדמיה ובין השדה 

סיון עשיר כולל בשילוב חונכים במסגרות יבעלת נבמסגרת יחידת פורשים כנף. 
 החממה

Teacher/Researcher 

שותפה יישובית בפתח תקווה וחממה בתיכון שש שנתי דרור.  מובילת חממה  אסנת בן פורת 13
סיון ייותר משמונה שנים, בעלת נלכינון שותפויות בין האקדמיה ובין השדה 

 עשיר כולל בשילוב חונכים במסגרות החממה.  

 

מרצה בפקולטה לחינוך, מרכזת , ניהלה את המסלול לחינוך על יסודי, מנחה  ד"ר אילנה דרור 14
בעלת  .ProTeachקט ביחידת פורשים כנף, שותפה להיבט היישומי של פרוי

 סיון עשיר במחקרי שטח.ינ

Teacher/Researcher 

 


