
     

 

20.12.18 
 

 חלשנת תשע"בקורסים מרצים מצטיינים 

 ולקורסים בלמידה מרחוק מלאה בחלוקה לפי מספר לומדים בקורס

 )נוהל הבחירה בסוף המסמך( 

 
 

 סטודנטים  25-10 שבהם לומדיםקורסים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם תואר

 
 רחל כהן-אורינג ד"ר 

אה להור ההכשר–הפקולטה לחינוך 

 ולימודים מתקדמים
 1הערכה והתערבות  ש

 ציור א' ש המדרשה –הפקולטה לאמנויות  יואב אפרתי מר

 פנומנולוגיה והמבע הקולנועי א המדרשה –הפקולטה לאמנויות  שי בידרמן  ד"ר 

 ד"ר 
 רות כהן-ביתן

המכון האקדמי –הפקולטה לחינוך 

 הערבי 
 טקסטים מן המקורות –תרבות ישראל  א

 המוזיאון והספריה הציבורית א המדרשה –הפקולטה לאמנויות  רותי גינזבורג ר ד"

 ד"ר 
 תמי יאיר

המכון האקדמי –הפקולטה לחינוך 

 הערבי
 שילוב משחקים להוראת העברית ב

  מר
 אמין יוסף 

המכון האקדמי –הפקולטה לחינוך 

 הערבי
 פונקציות ומשוואות מתמטיות א

 
 טלי יעקובי ד"ר 

הכשרה להוראה –לחינוך הפקולטה 

 ולימודים מתקדמים
 מבוא לפיסיולוגיה של מערכות ב

 הארוכה 19-אירופה במאה ה  א הפקולטה לחברה ולתרבות לי ברג-מיכאלי ד"ר 

 
 רמה מנור  ד"ר 

המכון האקדמי –הפקולטה לחינוך 

 הערבי
 הכשרה מעשית  ש

 
 בלומה סגל גב' 

הכשרה להוראה –הפקולטה לחינוך 

 ם מתקדמיםולימודי
 ב

סדנה להוראת תלמידים מתקשים 
 בקריאה

 שייקספיר א הפקולטה לחברה ולתרבות פמלה פלד ד"ר 

 
 לריסה שכמן ד"ר 

הכשרה להוראה –הפקולטה לחינוך 

 ולימודים מתקדמים
 דידקטיקה של הוראת הפיזיקה ש

 
 אהובה שלר ד"ר 

הכשרה להוראה –הפקולטה לחינוך 

 ולימודים מתקדמים
 יקה של הוראת ההיסטוריהדידקט ש



     

 

 

 

 

 סטודנטים 50-26 שבהם לומדיםקורסים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם תואר

 נשים ופיתוח באפריקה ב הפקולטה לחברה ולתרבות יעל אבסירה ד"ר 

 מר
 יהושע אסקין 

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 קידום נוערלמידה משמעותית, חקלאות ו א להוראה ולימודים מתקדמים

 

 שחר גינדי ד"ר 

 –הפקולטה לאמנויות 
 תולדות הפסיכותרפיה מפרויד ועד ימינו ש המדרשה

 יסודות הדקדוק העברי ש הפקולטה לחברה ולתרבות ליאורה גרילק  ד"ר 

 ערים חכמות בישראל ובעולם א הפקולטה לחברה ולתרבות יעקב )ג'קי( זבולון ד"ר 

 ד"ר 
 תמי יאיר

המכון –נוך הפקולטה לחי

 תורת ההגה והצורות ש האקדמי הערבי

  עדות ראיה ב הפקולטה לחברה ולתרבות לאה יגר ד"ר 

 הרשעות שווא והזיכרון המתעתע ב הפקולטה לחברה ולתרבות לאה יגר ד"ר 

  מר
 אמין יוסף

המכון –הפקולטה לחינוך 

 יסודות האלגברה ב' ב האקדמי הערבי

 ד"ר 
 טלי יעקובי

הכשרה –חינוך הפקולטה ל

 רעילות וארסיות בעולם החי א להוראה ולימודים מתקדמים

 

 טלי יעקובי ד"ר 

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 מבוא לזואולוגיה כללית א להוראה ולימודים מתקדמים

 ד"ר 
 רויה ישראלי

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 מדעי התזונה ב להוראה ולימודים מתקדמים

 ד"ר 
 רויה ישראלי

הכשרה –לחינוך הפקולטה 

 בריאות האדם ב להוראה ולימודים מתקדמים

 מר 
 רן ישפה 

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 מבוא -תקשורת מקדמת  ב להוראה ולימודים מתקדמים

 צדק מאחה ב הפקולטה לחברה ולתרבות רונית לוריא ד"ר 

 ד"ר 
 ענת משה 

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 מידה: סוגיות מתקדמותלקויות ל א להוראה ולימודים מתקדמים

 ד"ר 
 מרואה סרסור

המכון –הפקולטה לחינוך 

 מבוא לחינוך ילדים ליקויי שמיעה א האקדמי הערבי

 מבוא לניתוח פרוזה ש הפקולטה לחברה ולתרבות פמלה פלד ד"ר 



     

 

 

 

 

 
 

 סטודנטים לפחות 51קורסים שבהם לומדים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם תואר

 המוניציפליתהשתתפות פוליטית ברמה  א הפקולטה לחברה ולתרבות )ג'קי( יעקב זבולון ד"ר 

 ד"ר 
 טלי יעקובי 

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 הריון ולידה ב להוראה ולימודים מתקדמים

 נשים ונשיות בארון הספרים היהודי א הפקולטה לחברה ולתרבות שגית מור ד"ר 

 ד"ר 
 נאסרה נה 'מחאג

המכון –הפקולטה לחינוך 

 ספרות ילדים: היבטים ספרותיים א האקדמי הערבי

 ד"ר 
 ענת משה

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 סוגיות בחינוך משלב בית ספר א להוראה ולימודים מתקדמים

 קורסים בלמידה מרחוק מלאה

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם תואר

 ד"ר 
 עדי ורד-לוי

הכשרה –חינוך הפקולטה ל

 יסודות בתכנון והערכת הלמידה א להוראה ולימודים מתקדמים

 ד"ר 
 עדי ורד-לוי

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 הערכת לומדים  ב להוראה ולימודים מתקדמים

 ד"ר 
 נאסרה נה 'מחאג

המכון –הפקולטה לחינוך 

 ספרות ילדים: היבטים רגשיים וחברתיים ב האקדמי הערבי

 ד"ר 
 יגונ מנסור

המכון –הפקולטה לחינוך 

 תולדות מסעות הצלב ב האקדמי הערבי

 ד"ר 
 ירדן קדר

הכשרה –הפקולטה לחינוך 

 חקר הוראת האנגלית כשפה זרה א להוראה ולימודים מתקדמים



     

 

 

 בקורסים התהליך לבחירת המרצים המצטיינים פירוטלהלן 
 

 2,454מספר הקורסים שנסקרו: 

 .(63%)בתשע"ו  מכלל הקורסים 70%, 1,713מהתלמידים:  33% תלפחו הם השיבובשמספר הקורסים 
 (.35%)בתשע"ו  מכלל הקורסים 40%, 977מהתלמידים:  50% לפחותבהם השיבו שמספר הקורסים 

 מכלל הקורסים. 23%, 577מהתלמידים:  60%מספר הקורסים שבהם השיבו לפחות 
 

ומעלה ועבור  51 ,21-50, 10-20צות: הקורסים על פי מספר הלומדים, לשלוש קבו נערך מיפוי של .1

 הקורסים בלמידה מרחוק מלאה.

מוינו בסדר ( 60% -)בקורסים הקטנים החל מ 50% -הקורסים בהם אחוז המשיבים הוא החל מ .2
 יורד על פי ממוצע ההערכה לקורס.

מן הקורסים העליונים בכל קבוצה, ובהתאם למספר הקורסים בכל  5% -על פי ההחלטה לבחור ב .3
ה, נבחרו מספר קורסים בכל קטגוריה על פי המפורט להלן. לאור המאמץ הגדול במיוחד קבוצ

וכך גם בקורסים בלמידה מרחוק מלאה סטודנטים ומעלה,  51הנדרש ממרצים בקורסים בהם 
שתי הוגדלה מכסת הקורסים המצטיינים ב –מדיניות האסטרטגית של המכללה ובהתאם ל

 .יות אלוקטגור

נציגת  -ליאת יכניץ ד"ר שות ראש המרכז לקידום ההוראה ובהשתתפות: התכנסה וועדה ברא .4
 -ד"ר מרואה סרסור  לחברה ולתרבות, נציגת הפקולטה - רונית לוריאד"ר  הפקולטה לחינוך,

, פזית אנטין המדרשה -נציגת הפקולטה לאמנויות  - קרן גלר, נציגת המכון האקדמי הערבי לחינוך
 הוראה במרכז לקידום ההוראה. מרכזת תחום סקר הערכת   ה -

הוועדה עיינה בנתונים הסטטיסטיים של כל קורס, ובמשובי ההוראה של כל קורס, ובהתאם נבחרו  .5
הקורסים לפי המכסה לכל קטגוריה. יש לציין שהלכה למעשה לא הייתה שום התערבות של 

וצא מן הועדה, כלומר אף קורס בכל אחת מן הקטגוריות, בהתאם למכסה בקטגוריה לא ה
הרשימה. אצל כולם משובי הסטודנטים תמכו בדירוג הגבוה ולא נמצאו דברים חריגים 

 התפלגות הקורסים המצטיינים לפי קטגוריית הצטיינות מפורטת בנספח. משמעותיים.

 

 בברכה,

 אורית גילורד"ר 
 יו"ר הוועדה לבחירת מרצים מצטיינים



     

 

 
 

 נספח

 

 מפורטת בטבלה זו: יית הצטיינותקטגורהתפלגות הקורסים המצטיינים לפי 

קטגורית 

הצטיינות 

 הקורסים

מס' 

 קורסים

מס' קורסים 

שבהם לפחות 

 משיבים 33%

מס' קורסים 

שבהם לפחות 

 משיבים 50%

מס' קורסים 

שבהם לפחות 

 משיבים 60%

מס' קורסים 

 מצטיינים

 18 229 354 626 913 תלמידים 10-20

 28 306 536 930 1,308 תלמידים 21-50

 9 42 87 157 233 ומעלה תלמידים 51
קורסים מלאים 
 בלמידה מרחוק*

127 92 43 15 8 

 *62 577 977 1,713 2,454 סה"כ

 2.5% 23% 40% 70% 100% אחוזים
ומעלה וקורסים  51 -קורסים עם מספר לומדים מ –הערה: קורס אחד מצטיין באופן חופף בשתי קטגוריות * 

 בלמידה מרחוק מלאה

 
 


