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הוראה מבוססת טכנולוגיה ויישומה בכיתה 
ההפוכה

פורום המרכזים לקידום ההוראה בישראל הוקם בשנת 2002 וכיום חברים   *
בו אנשי סגל מיותר מ-50 מרכזים באוניברסיטאות ובמכללות. בראש 
הפורום עומד יו"ר ועד נבחר. הפורום מהווה פלטפורמה לתקשורת בין 
אנשי הסגל של המרכזים ובמסגרתו נערכים כנסים והשתלמויות. רבים 

מבין חברי המערכת של הוראה באקדמיה הם חברי הפורום.

עורכת

פרופ' נירה חטיבה, בית הספר לחינוך, לשעבר ראשת המרכז 
והוראה  לימודים  לתכנון  החוג  וראשת  ההוראה  לקידום 
מרכזי  של  הפורום  וראשת  אביב  תל  אוניברסיטת  בחינוך, 

ההוראה בישראל

חברי המערכת

אוניברסיטת  ההוראה,  לקידום  היחידה  ראש  בר,  יוסי  ד"ר 
חיפה

ד"ר אביגיל ברזילי, ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה, 
הטכניון

וקידום  איכות  הערכת  תחום  ראשת  דוידוביץ,  ניצה  פרופ' 
מרכזי  של  הפורום  וראשת  אריאל  אוניברסיטת  ההוראה, 

ההוראה בישראל

פרופ' ציפי ליבמן, נשיאה, מכללת סמינר הקיבוצים

לישראל,  האקדמית  במכללה  נשיא  סגן  פרנק,  מוטי  פרופ' 
רמת גן

פרופ' אורח ערן שר, הפקולטה להנדס ת  אווירונאוטיקה וחלל, 
הטכניון, לשעבר ראש הפורום של מרכזי ההוראה בישראל

מערכת מייעצת

אוניברסיטת  ההוראה  לאיכות  המרכז  אבוגוס,  שמחה  ד"ר 
המכללה  ההוראה,  לקידום  המרכז  וראשת  בנגב,  בן-גוריון 

האקדמית בוינגייט

פרופ' תמר אריאב, נשיאה, המכללה האקדמית בית ברל 

ההוראה,  לקידום  הבכיר  המשנה  עוזר  ברוך,  משה  פרופ' 
הטכניון 

ד"ר אתי גרובגלד, רקטור, המכללה האקדמית אחוה

ד"ר נעמי דיקמן, ראשת היחידה להערכה ולקידום ההוראה, 
הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר-אילן

איכות  להערכת  היחידה  ראשת  וליצקר-פולק,  מדי  ד"ר 
אקדמית, אורנים — מכללה אקדמית לחינוך

פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור, אוניברסיטת תל אביב

בר-אילן,  אוניברסיטת  פרו-רקטור,  טייטלבאום,  חיים  פרופ' 
יו״ר מחב״א )מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי( 

תוכנה  להנדסת  במחלקות  סגל  חברת  מילר,  אורנה  ד"ר 
בראודה,  אורט  להנדסה  האקדמית  המכללה  ולהוראה, 

כרמיאל

ההוראה,  לקידום  המרכז  ראשת  מלצר-גבע,  מאיה  ד"ר 
המכללה האקדמית כינרת

אקדמיים,  לעניינים  הנשיאה  סגנית  נחום,  רז  תמר  פרופ' 
עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

האינטרנט,  לחקר  המרכז  ראש  רפאלי,  שיזף  פרופ' 
אוניברסיטת חיפה

ופיתוח  איכות  להערכת  המרכז  ראשת  תבור,  דורית  פרופ' 
אקדמי, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

עיצוב, עריכה וביצוע גרפי: סטודיו טל

עריכת לשון: ענת פלדמן

בחלק מהמקומות המערכת מצאה לנכון לנהוג שלא על פי כללי הכתיב   *
חסר הניקוד של האקדמיה ללשון עברית.
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