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  קורות חיים

 אישיים פרטים .1

 חנה שטיין :שם

 ישראל :לידה ארץ

 4491 :לידה שנת

  אקדמית השכלה .2

B.ed           

 תעודת מורה בכיר+
 פיזיקה לחט"ב, סמינר הקיבוצים.-ם, מתמטיקההוראת מדעי – 4444-4449

M.sc. 0222-0220 – הוראת המתמטיקה, מדרשת  -המחלקה להוראת המדעים
 פיינברג, מכון ויצמן למדע, רחובות.

Ph. D. 0229-0242 –  הוראת הפיזיקה, האוניברסיטה  –המרכז להוראת המדעים
 העברית גבעת רם, ירושלים.

  אקדמיים ומינויים אקדמית תעסוקה .3

  שם המסגרת 
 ומיקומה

שנות 
 הפעילות

 תחום/נושא העיסוק מעמד/תפקיד

המכללה 
האקדמית לחינוך 

 אחווה

–תשע"א 
 דתשע"

חברה בוועדת 
הוראה לתואר 

 ראשון

 הוראה דרכי וקידום במכללה ההוראה תהליכי עיצוב
 . חדשניות

 והתאמות שינויים על המתמדת עדהולו ותהמלצמתן 
 .םהלימודי בתוכנית

המכללה 
האקדמית לחינוך 

 אחווה

-תשע"ג
  תשע"ד

חברה בוועדה 
 מתמדת

 האקדמיים לחיים הקשורים בנושאים והחלטה אישור
, האקדמי לסגל, הלימודים לתוכניות בנוגע, במכללה

 . האקדמי ולתקנון למחקר, לסטודנטים

המכללה 
האקדמית לחינוך 

 אחווה

-תשע"ג
 תשע"ד

ראש מסלול 
יסודי ועל 

 יסודי

, השונים ההכשרה רכיבי בין ירת שיתופים מוצלחיםיצ
 התיאוריה לימודי, והפדגוגיה החינוך לימודי לרבות

 והדיסציפלינה6 הפדגוגיה  ולימודי והפרקטיקה
 

 ליווי מדריכים פדגוגיים חדשים6
עדכון מאגר נתונים וקשר עם  מוסדות חינוך בהם 

 מתקיימת העבודה המעשית6
, אופייה, והמעשית העיונית תהפדגוגי ההכשרה על אחריות

 תכניה6 ורמת מסגרתה
  

 וגיבוש, הפדגוגיים המדריכים של מקצועי וייעוץ הנחיה
 .ושיפורן תיקונן, עדכונן(, סילבי) הלימודים תוכניות

המכללה 
האקדמית לחינוך 

 האחוו

בדיקה רוחבית של תוכנית ההכשרה להוראת המתמטיקה  אבטחת איכות תשע"ג
דוח יכלול גם  התייחסות לרכיבים במסלול העי"ס. ה

הנוגעים לארגון המכללה כמו מבנים אקדמיים, תשתיות, 
 ספרייה וכדומה.  

המכללה 
האקדמית לחינוך 

 אחוה

 תשע"ב
 

דרגת "מורה 
  בכיר"

המרכז להוראת 
המדעים, 

שותפה בצוות  0242-0244
הישראלי של 

קר מתמקד במימד התרבותי של הלמידה וחוקר המח
דרכים לגשר על הפער בין המחקר בחינוך המדעי ובין 



האוניברסיטה 
 העברית

פרויקט 
המחקר 

האירופאי 

TRACES 

היישום בחינוך בפועל. המטרה היא לזהות תפיסות 
חדשניות בחינוך שהמדע יכול לתרום להן, ובכך לגשר על 

 הפער בין המחקר והמעשה בחינוך המדעי.  

המחלקה להוראת 
המדעים מכון 

 וייצמן

חברה בקבוצת  0242-0244
המתמטיקה 
וחברת צוות 
הפיתוח של 

פרוייקט 
מתמטיקה 

 משולבת

פיתוח חומרי למידה במתמטיקה לחטיבה העל יסודית לפי 
 תכנית הלימודים החדשה.

המרכז להוראת 
המדעים, 

האוניברסיטה 
 העברית

אסיסטנטית ב'  0222-0224
–  

 סייעת הוראה

המחלקה להוראת 
המדעים מכון 

 וייצמן

חברת צוות  4449-0222
בקבוצת 

המתמטיקה 
ובפיתוח 
-מתיפרוייקט 

 מחשב.

 *פיתוח חומרי למידה במתמטיקה לחטיבה העל יסודית6

בנושא של *פיתוח והפעלת תכניות השתלמות למורים 
ט -הוראה ולמידה בסביבה טכנולוגית, לכיתות ז

, מחולל Excel)באמצעות התוכנות5 גיליון אלקטרוני 
 Derive)6ומניפולטור אלגברי  , xגרפים מתמטי

(, 4449-4441מורת ניסוי לקורס פונקציות לכתה ט' )*
( 4441-4442לקורס אלגברה וסטטיסטיקה בכתה ז' )

 6(4443-0222ולקורס אלגברה לכתה ח' )

במסגרת פרוייקט המלגאים המופעל על ידי קבוצת  *
 - מחלקה להוראת מדעים במכון ויצמןהמתמטיקה ב

חוברות לימוד )בנושא חזקות, קבוצות של שותפה בכתיבת 
   6מספרים ומודלים מתמטיים( לחט"ב

 הרצאות בכנסים אקדמיים בהם נרשמה השתתפות פעילה.: אקדמית פעילות .4

Galili, I.,  Schur, Y., Weizman,  A., Stein, H., Eckstien, O.,  Nezer-Tarcic, M. (July, 

2013).  The Application of Three Academic-Based Curricula in Different 

Educational Settings within the TRACES International Project. (Poster). The 6th 

International Conference on teacher education, Changing Reality through 

Education, David Yellin College of Education and The MOFET Institute, Israel. 

Stein, H. & Galili, I. (July, 2013). The Application of a New Way of Teaching Weight 

and Gravitation in Israeli Middle Schools. (Poster(. The 6th International 

Conference on teacher education, Changing Reality through Education, David 

Yellin College of Education and The MOFET Institute, Israel. 

Stein, H. & Galili, I. (2012).  The TRACES Project: Research report on the 

application of a new way of teaching the topic of weight and gravitational force at 

Israeli middle school.  The Science Teaching Center of the Hebrew University of 

Jerusalem. The Final Conference of the TRACES project, in Naples Università, 

Italy.   

במסגרת פרוייקט   (. יישום דרך חדשה להוראת הנושא משקל וכבידה בחט"ב2102שטיין, ח., גלילי י. )

TRACES ,הכנס השנתי הארצי של מורי הפיזיקה, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע  .

 רחובות.



Hana Stein, Igal Galili and Yaron Schur (2009). Distinguishing between weight and  

gravitational force in teaching science. Teaching concepts of science, ESERA 

2009 CONFERENCE, Istanbul, Turkey. 

 

Hanna Stein, Igal Galili and Yaron Schur (2008). Distinguishing between weight and  

gravitational force in Thinking Journey mode of teaching science. Curriculum 

Innovations in School and University Physics, GIREP 2008 INTERNATIONAL 

CONFERENCE, University of Cyprus.  

 

(. בית הספר כמפעל לקידום החינוך המתמטי.  הכנס השנתי של 2112טבח, מ., ליפשיץ, א. ושטיין, ח.  )

המורים למתמטיקה בישראל  תשס"ה. המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, חיפה 

המתמטיקה בישראל ולקידום  )ההרצאה ניתנה במסגרת קבלת פרס אביטל לעידוד מצויינות בהוראת

יסודי  -זמות מיוחדות של מורים למתמטיקה בבית הספר העליו

http://132.68.98.220/awards.php?LinkID=51#avital .) 

 
 הרצאות במסגרת כנסי חמ"י )הארגון לקידום החינוך המתמטי בישראל( 

  .(.9(.  שיתוף תלמידים בתהליך הערכת תיקי עבודות.  )כנס 4443)שטיין, ח. וטבח, מ 

 ( .4(.  שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית.  )כנס 0220שטיין, ח.) 

 (  .סטטיסטיקה בטבע 0222טבח, מ., ליפשיץ, א. ושטיין, ח  .)–  (.42פרויקט וכנס מדעי אינטגרטיביים.  )כנס 

 (.44(.  מתמטיקה באתר בית ספרי.  )כנס 0221שיץ, א., שטיין, ח. וטבח, מ.,  )ליפ 

 

 )הרלוונטים לתחום ההתמחות(:תחומי מחקר ופרסומים אקדמיים עיקריים  .5

 שפיטיםמאמרים בכתבי עת 

Friedlander, A. & Stein, H. (2001).  Students’ choice of tools in solving equations in a 

technological learning environment.  In: Proceedings of the 25th  International 

Conference for the  Psychology of Mathematics Education, Vol. 2 (pp. 441-448).  

Utrecht, Netherlands.  

 

, 33על"ה ית. (. בחירת כלים לפתרון משוואות בסביבת למידה טכנולוג2112פרידלנדר, א. ושטיין, ח., )

 .21-22, כתב עת להוראת המתמטיקה בבית הספר העל יסודי

Stein, H., Galili, I. & Schur, Y. (2014). 'Teaching Weight and Gravitation in Thinking 

Journey Mode of Instruction', submitted to Journal of Research in Science 

Teaching (JRST).  

Stein, H., & Galili, I. (2014). 'The Impact of Operational Definition of Weight 

Concept on Students' Understanding of Physical Situations'', (submitted to 

International Journal of Science and Mathematics Education).  

 

 
 פרסומים בספרי כנס שפיטים

Stein, H. Galili, I, & Schur, Y. (2009). 'Distinguishing weight and gravitational force 

http://132.68.98.220/awards.php?LinkID=51#avital
http://132.68.98.220/awards.php?LinkID=51#avital


in Thinking journey mode of teaching science', Proceedings of the International 

Conference on Physics Education (GIREP): Physics Curriculum Design, 

Development and Validation, Nocosia, Cyprus. 

Stein, H. Galili, I, (2010). 'Towards Effective Teaching of Weight and Gravitation at 

Schools',  the International Conference on Teaching and Learning Physics today 

(GIREP - ICPE - MPTL 2010), University of Reims, France. 

 
אקדמיים שפורסמו-פרסומים אקדמיים לא שפיטים ופרסומים מקצועיים פרא  

  Galili, I.,  Schur, Y.,  Weizman, A.,  Stein, H.,  Eckstien, O.,  Nezer-Tarcic, Moria. 

(2012). A TRACES Research report of the HUJI group activities: 'Science 

Education in Israel: Perspective on the Situation and Problems of Innovation'. 

Science Teaching Center, the Faculty of Mathematics and Natural Science, the 

Hebrew University of Jerusalem. 

 

Stein, H. Galili, I, (2012). A TRACES Project Research report on the application of a 

new way of teaching the topic of weight and gravitational force in Israeli middle 

school – case study I.  Science Teaching Center, the Faculty of Mathematics and 

Natural Science, the Hebrew University of Jerusalem. 

 

מן במתמטיקה למורי בית הספר היסודי תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב ויישו –בניית השתלמות 

(. השתלמות מטעם משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית. יחידות הוראה + מצגות. עבודה 2102)

 משותפת יחד עם ד"ר ראיסה גוברמן וד"ר דבורה גורב. 

 

 :מסע אל ההיסטוריה של מושג המשקל(: 2112)מאנגלית לעברית( ) תרגום יחידת לימוד

Excurse to the History of Weight Concept: From Aristotle to Newton and then to 

Einstein. I. Galili and M. Tseitlin, The Hebrew University of Jerusalem, December, 

2009. 

Stein, H. & Galili, I. (2006). ‘Distinguishing between weight and gravitation as 

different concepts within teaching in Thinking Journey format’, The Seventh 

Seminar of Doctoral Students of Science Teaching organized by Weizmann 

Institute of Science (Sacta-Rashi Foundation).  

 

 ספרים: .6

 הוצאת תרבות לעם.מכון ויצמן למדע  - מתימחשבפותחו במסגרת פרוייקט שספרים 

 אלגברה לכיתה ח' בעזרת מחשב   סיפורי יוסף5(.  0220, ח., רזניק, צ. וטבח, מ. )שטיין– 
 .חלק א'

 ( .0222שטיין, ח., רזניק, צ. וטבח, מ  .)אלגברה לכיתה ח' בעזרת מחשב   סיפורי יוסף5– 
 .חלק ב'

 ( .0222שטיין, ח., רזניק, צ. וטבח, מ  .)אלגברה לכיתה ח' בעזרת מחשב   סיפורי יוסף5– 
 .חוברת מלווה

 ( .0222שטיין, ח  .)מדריך  – חלק א' –אלגברה לכיתה ח' בעזרת מחשב   סיפורי יוסף5
 .למורה



 ( .0222שטיין, ח  .)מדריך  – חלק ב' –אלגברה לכיתה ח' בעזרת מחשב   סיפורי יוסף5
 .למורה

 ( .0224שטיין, ח. ורזניק, צ  .)'ט'-פעילויות באלגברה משולבות מחשב לכיתות ח. 
 

מכון ויצמן  – מתמטיקה משולבת )התוכנית החדשה(ספרי לימוד שפותחו במסגרת פרוייקט 
כל הספרים לתלמיד והמדריכים למורה נמצאים און ליין באתר  .למדע הוצאת תרבות לעם

 )הפרוייקט בראשות פרופ' רוחמה אבן(.של מכון ויצמן למדע.  מתמטיקה משולבת
  http://stwww.weizmann.ac.il/g-math/math-rehovot/ 

 '(. 0242מסלול כחול ) -מתמטיקה משולבת, כתה ז 

 '(. 0242מסלול כחול ) -מתמטיקה משולבת, כתה ח 

 '(.0244מסלול כחול ) -מתמטיקה משולבת, כתה ט 

 מלגות ופרסים: .7

פרס ע"ש ברכה ופרופסור של הטכניון, פרופ' שמואל אביטל( פרס חינוך מתמטי )ע"ש  -0229
. כנס ארצי למורים לעידוד מצוינות בהוראת המתמטיקה בישראל שמואל אביטל ז"ל

 .הטכניון, חיפה -המחלקה להוראת מדעים –למתמטיקה 

 )סמינר הקיבוצים( בהצטיינות B.edלימודי סיום  – 4449

 )סמינר הקיבוצים( סיום לימודי הוראה בהצטיינות – 4442

 נוספים )מחוץ לאקדמיה(:עבודה מקומות  .8

מרצה ומנחת השתלמות מקצועית במרכז פסג"ה למורות למתמטיקה ביסודי, משרד  – 0244
 החינוך.

פרחי בית הספר לטבע סביבה וחברה, ת"א. מורה למתמטיקה ופיזיקה בחט"ב, אימון  – 4442-0222
 .הוראה מסלול מתמטיקה פיזיקה חט"ב

 נקים ותמיכות במחקרמע .9

עבור שותפות בצוות המחקר    TRACESמהפרוייקט הבינלאומי ₪  20,111מענק מחקר אישי על סך 

. התשלום ניתן דרך האוניברסיטה 2102על המשך המחקר ב ₪  0111( + 2112-2101הישראלי )שנים 

 העברית.

Stein, H. & Galili, I. (2012).  The TRACES Project: Research report on the 

application of a new way of teaching the topic of weight and gravitational force at 

Israeli middle school.  The Science Teaching Center of the Hebrew University of 

Jerusalem.   

  Galili, I.,  Schur, Y.,  Weizman, A.,  Stein, H.,  Eckstien, O.,  Nezer-Tarcic, Moria. 

(2012). A TRACES Research report of the HUJI group activities: 'Science 

Education in Israel: Perspective on the Situation and Problems of Innovation'. 

Science Teaching Center, the Faculty of Mathematics and Natural Science, the 

Hebrew University of Jerusalem. 

 

 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-math/math-rehovot/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-math/math-rehovot/


 הוראה אקדמית .10

 שנים תחום הקורס שם הקורס
 תשע"ד מתמטיקה קומבינטוריקה

 תשע"ד מתמטיקה )מבוא ללוגיקה( טיעון ונימוקו
 תשע"ד מתמטיקה סדרות ואינדוקציה

 תשע"ד מתמטיקה חזקות ושורשים
 תשע"ג מתמטיקה מספרים ופעולות לגיל הרך

תואר שני בחינוך מתמטי  מר הנחיית פרויקט הג
 לבית הספר היסודי

 תשע"ג

 תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד מדעים פיזיקה א )כוחות ותנועה(
 תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד מדעים אסטרונומיה

תיאוריות למידה ויישומן בהוראת 
 המתמטיקה 

תואר שני בחינוך מתמטי 
 לבית הספר היסודי

 תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד

 תשע"ב חינוך מתמטי "ס )פדגוגיה(הוראת מתמטיקה לעי
הערכת הישגי תלמידים, שיטות 

הערכה בהוראת המתמטיקה לעי"ס 
 )פדגוגיה(

 חינוך מתמטי
 תשע"ב

 -בניית ת"ל לתלמידים בעצ"מ
 תשע"א חינוך מתמטי מתמטיקה עי"ס )פדגוגיה(

הוראה למידה והערכה בכיתה מגוונת 
 "אתשע חינוך מתמטי מתמטיקה עי"ס )פדגוגיה( –

 -יצירת סביבת לימודים יעילה
 תשע"א, תש"ע חינוך מתמטי מתמטיקה עי"ס )פדגוגיה(

 -סדנא לסטאז' )מכרז מתמטיקה
 תשע"א חינוך מתמטי הסבת אקדמאים להוראה()פדגוגיה(

אלטרנטיבות בהוראה )הסבת 
אקדמאים להוראת 
 מתמטיקה()פדגוגיה(

 תש"ע חינוך מתמטי

 הוראה בכיתה הטרוגנית )הסבת
אקדמאים להוראת מתמטיקה( 

 )פדגוגיה(
 תש"ע חינוך מתמטי

 תשס"ט -תשס"ח   0222-0223 חינוך מתמטי קורסי פדגוגיה
 תשע"ג –תשס"ח   0222-0242 חינוך מתמטי עבודה מעשית מתמטיקה עי"ס

 


