
 :יום עיון בנושאקישור למצגות ולצילומי ההרצאות מ 

 שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

 , מכון ון ליר ירושלים19.12.2016תשע"ז,  בכסלו יום שני, י"ט

 לצילום ההרצאה      יו"ר צוות המומחים  המרכז האקדמי רופין,דברי פתיחה: פרופ' לאה אחדות, 

 

 שיבות של מחקרי אורך בתחום החינךמושב ראשון: הפוטנציאל והח

          המומחים המרכז האקדמי רופין, יו"ר צוותיו"ר: פרופ' לאה אחדות, 

 סימולטני(תרגום הזדמנויות ואתגרים באיסוף וניתוח של נתוני אורך בחינוך. )באנגלית, יתאפשר 

 לצילום ההרצאה       לצפייה במצגת    וויסקונסין-אוניברסיטת מדיסוןפרופ' דיוויד קפלן 

           

 .הפוטנציאל של מחקרי אורך בתחום החינוך בישראל

 לצילום ההרצאה       לצפייה במצגת גוריון בנגב אוניברסיטת בןפרופ' משה יוסטמן 

                

 חינוכיות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים בישראלהשפעות בטווח הארוך של התערבויות 

 לצילום ההרצאה       לצפייה במצגת    האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' ויקטור לביא,

 מושב שני: שימוש בנתונים מינהליים למטרות מחקר

בצוות המומחים  בנק ישראל, חבר, מר נעם זוסמןיו"ר:  

 נתונים מינהליים בתחום החינוך בישראל: תהליך הסקירה ותוצאותיה

 לצילום ההרצאה     לצפייה במצגת         מכון מופ"ת , ד"ר עמליה רן 

           

 מינהליים לחוקרים בישראלפעולות משרד הבריאות כדוגמה להנגשת נתונים 

 ההרצאהלצילום      לצפייה במצגת        משרד הבריאות, גב' אלין אטיאס

                 

 סיכום: הפער בין המצוי לרצוי ולאפשרי

 לצילום ההרצאה     לצפייה במצגת                                המומחיםבנק ישראל, חבר בצוות מר נעם זוסמן, 

                              

 תגובות ושאלות מהקהל:

 לצילום הדיון      לצילום ההרצאה                                  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמר יואל פינקל, 

                       

 מושב שלישי: איזון בין הגנת הפרטיות לבין הטוב הציבורי שאפשר להפיק ממחקרי אורך

 אוניברסיטת חיפה, חבר בצוות המומחיםפרופ' טל ז'רסקי,  :ו"רי

 מוסרית.-ויות הפרט: התבוננות אתיתטובת הכלל מול זכ

לצילום ההרצאה           האוניברסיטה הפתוחהד"ר יובל אילון, 

           

 ולטור בישראל, שלושה  מקרי מבחןבין סיכוי לסיכון בעבודת הרג

לצילום ההרצאה      לצפייה במצגת                    מינהל רמו"טלימור שמרלינג,  ד"עו

            

 תגובה לדברי לימור שמרלינג –הגנת הפרטיות כשאלה של ניהול סיכונים 

   אהלצילום ההרצ                     צוות המומחיםב, אוניברסיטת חיפה, חבר פרופ' טל ז'רסקי

   

חברה בצוות פרופ' מיכל בלר, מכללת לוינסקי,  :סיכום ותובנות מיום העיון ומעבודת צוות המומחים

 לצילום ההרצאה         וויסקונסין-אוניברסיטת מדיסוןפרופ' דיוויד קפלן ו  המומחים

https://www.youtube.com/watch?v=ZEWP4s_ECXQ&index=1&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX
http://education.academy.ac.il/files/Kaplan.IsraelAcademy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KgrmNzLyEhI&index=2&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX
http://education.academy.ac.il/files/Justman.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hI-KiSlpcIc&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=3
http://education.academy.ac.il/files/Lavie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gZ0Q32exBfA&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=4
http://education.academy.ac.il/files/Ran.pdf
http://education.academy.ac.il/files/Ran.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jqVaOiMpM8A&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=5
http://education.academy.ac.il/files/Attias.pdf
http://education.academy.ac.il/files/Attias.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=37ukuxEEQd0&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=6
http://education.academy.ac.il/files/Zussman.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mCFSA-TwYNA&index=7&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX
https://www.youtube.com/watch?v=8a3DvGHU7rY&index=8&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX
https://www.youtube.com/watch?v=q-uqiXiJfZ0&index=9&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX
https://www.youtube.com/watch?v=x5LBg2auITI&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=x5LBg2auITI&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=x5LBg2auITI&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=10
http://education.academy.ac.il/files/Shmerling.pdf
http://education.academy.ac.il/files/Shmerling.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kpZvE88Qnv8&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=kpZvE88Qnv8&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=kpZvE88Qnv8&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=B7Ky4RYURCc&index=11&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX
https://www.youtube.com/watch?v=O9UuKmDToWE&index=12&list=PLLm0R2O6eaF4YWv9J7EmYwZlp-npboGgX

