
                                                                                                                        
 
 

  
 
 

 נסים כהן –שיטת צמצום הפערים המואץ 
  ת  )טיוטא(ביבליוגרפירשימה 

 הרשימה להלן הופיעה בדו"ח תכנית יכולות סטארט תשע"ג

בתוך סקירה חודשית, המכון לחקר הטיפוח בחינוך,  "מי? מדוע? האין ברירה? -נוער במצוקה "(. 1891אדלר, ח. )
 האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 השתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה בשנת הלימודים תשע"ד, של"סקר  (,4112) )חוקר אחראי(,אופלטקה, י., 
  , אוניברסיטת תל אביב."סטארט –בוגרי תכנית תפנית לבגרות ומניעת נשירה 

http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_filesתשע''ג.41%קיץ41%גבוהה41%השכלה41%/סקרpdf  

באקדמיה ובלימודים על  "סקר היקפי השתתפות בלימודים גבוהים (,4114) אופלטקה, י., )חוקר אחראי(,
 –ובתשע"ג, של בוגרי תכנית תפנית לבגרות ומניעת נשירה  בתיכוניים בשנות הלימודים תשע"

 , אוניברסיטת תל אביב."סטארט
.org.il/uploads/links_fileshttp://tafnit.rashiתא.41%אוניברסיטת41%גבוהה41%השכלה41%/סקרpdf  

 

סטארט, כלפי  –תפנית לבגרות ולמניעת נשירה  כניתתעמדות בוגרי  -דו"ח מחקר "(, 4111)אופלטקה י. נופר ע., 
 , אוניברסיטת תל אביב."מרכיבי התכנית, ותרומותיה להתפתחותם האישית והמקצועית

http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_filesמלא.41%סטארט41%עמדות41%/דוחpdf  

מגמות, ל"א . (, בבואה של העתיד: היבטים כלכליים של שאיפות בנים ובנות בתחום התעסוקה1899איילון, ח., )
(2,) 111-151. 

בוגרי תכנית תפנית לבגרות (, "4119בר און,נ., בר דורון, מ., גורושיט, מ., בוגלבסקי, ל., לוין רוזליס, מ. שגיא ש. )
 .אוניברסיטת בן גוריון, המרכז לצמיחה בחינוך ., דו"ח מחקר"סטארט –ומניעת נשירה 

http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_filesמלא.41%דוחו41%ביקורת41%לקבוצת41%בהשוואה41%תשסז41%תפנית41%תכנית41%/בוגריpdf 

. "במעלה המדרגות היורדות: התרחבות וריבוד במערכות חינוך"(, 4119בר חיים, א., יעיש, מ., שביט, י., )
 .11-98: (1י )סוציולוגיה ישראלית, 

 ", אקדמון.מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו" (,1881) הרן, ק. ג'.,

אקדמית ורמת הישגים גבוהה.  למצוינותיפן, המאפיינים של מערכת החינוך החותרת ", (4111) ,ע. וולנסקי,
 , משרד החינוך."אלרמדינת יש

להיות ראשונים בעולם: המאפיינים והמחירים החינוכיים של מערכת חינוך  –סינגפור "(, 4114וולנסקי ע., )
 , מדינת ישראל, משרד החינוך."מובילה

, (4מגמות, כ"ז ). "השפעת המין והמוצא העדתי על ציפיות להשכלה גבוהה בישראל "(.1894)יוגב, א., ואיילון, ח., 
121-128 . 

האם להתערבות לטיפוח מצוינות בגיל ההתבגרות השלכות ארוכות "(, 4119רקח, א., )-ישראלאשוילי, מ., אדי
לחינוך,  מחקר הערכה רטרוספקטיבי. דו"ח סופי, בית הספר "התפתחות המשתתפים? טווח על

 אוניברסיטת תל אביב. 

 .18-24עמ.  ,(1)מגמות ט' "נערים עבריינים, תרבות הכנופיה", מתוך, (, 1819)כהן, א., 

בית דגן, מודל יישומי לצמצום נשירה מביה"ס והגדלת שיעור רוכשי תעודת  –"פרויקט הבגרות (, 1882)כהן, נ., 
 .11 – 28, משרד החינוך והתרבות, עמ. 1מס'  ,מניתוק לשילובמתוך  בגרות"

http://noar.education.gov.il/main/upload/docs/nituk6f.doc    

 .ת, משרד החינוך והתרבופרויקט הבגרות בשיטת המבצע הלימודי (,1889) כהן, נ.,

  

http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/סקר%20השכלה%20גבוהה%20קיץ%20תשע''ג.pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/סקר%20השכלה%20גבוהה%20אוניברסיטת%20תא.pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דוח%20עמדות%20סטארט%20מלא.pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/בוגרי%20תכנית%20תפנית%20תשסז%20בהשוואה%20לקבוצת%20ביקורת%20דוחו%20מלא.pdf
http://noar.education.gov.il/main/upload/docs/nituk6f.doc
http://noar.education.gov.il/main/upload/docs/nituk6f.doc
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 הרשימה להלן הופיעה בדו"ח תכנית יכולות סטארט תשע"ג

 , משרד החינוך והתרבות.שיטת המבצע הלימודי )צמצום הפערים המואץ(, 1889כהן, נ., )

 הגברת הצלחה לימודית ככלי למניעת נשירה מביה"ס –אומ"ץ לבגרות", כיתה עיונית מואצת (, 1889כהן, נ., )
 משרד החינוך.

", קרן רש"י שינוי מבני מסלול צומחסטארט, כיתה עיונית מואצת,  –תכנית תפנית לבגרות (, 4115כהן, נ., )
 .ומשרד החינוך

 הנשירה הסמויה והגלויה בקרב בני נוער, דו"ח מחקר,  ,(4111פרנקוביץ, ש., ריינפלד, ת., )-אלנבוגןמ. נבות,  -כהן
 מכון ברוקדייל.-ג'וינטהכנסת, מרכז מחקר ומידע, 

 HEB.pdf-REP-dropouts-01-http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/381 

עיקרי  -, חלק א'(4112, )מאי ח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, התכנית הלאומית לחינוךוכ
 נספחים.  -ההמלצות. חלק ב'

-99DC-4D68-B3D0-nlyres/EEE94632http://cms.education.gov.il/NR/rdo
DE52F78FB0FC/14341/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf 

הסללה בתוך מסלול: הסללה דה פקטו במסלול העיוני בחינוך התיכון במגזרים השונים  (, 4111) ,ליבנה, ע.
 אביב-אביב: אוניברסיטת תל-תל .בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך

", רמות, החינוך במבחן הזמןרקע, פילוסופיה ועקרונות, מתוך, פלדי, א., "-בתי ספר מואצים(, 1889)לוין, ה., 
 .121- 114',  ברסיטת תל אביב, עמיאונ

   9.45, לוח 9, פרק 11, מס' שנתון סטטיסטי לישראל (,4114)למ"ס, 

 .199עמ' , לישראלשנתון סטטיסטי  (,4114)למ"ס, 
www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st08_00.doc  

 .9.29, לוח 9 פרק, שנתון סטטיסטי לישראל (,4111)למ"ס, 
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_48&CYear=2013  

, האוניברסיטה 4", יחידה האדם בחברה מבוא לסוציולוגיה"סטייה חברתית", מתוך, "(, 1892)מרטון, ר., 
 .45-11הפתוחה, עמ. 

  , "ב"נתוני בחינות בגרות תשע" (,4114) משרד החינוך,
 http://www.education.gov.il/netuney_bchinot/ 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/alsederhayom/archiyon/zacaimbagrut.htm 
 

 ,"אנתוני בחינות בגרות תשע"מצגת " ,"בתשע"נתוני בחינות בגרות מצגת " (,4114) משרד החינוך,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/Netunim/Tahshaa/ 

 

 ,"נתוני בחינות בגרות", (4111) משרד החינוך
http://www.education.gov.il/netuney_bchinot/ 

 מכון ירושלים לחקר ",העדתי הממדדפוסי התרחבות ההשכלה ומבנה הזדמנויות התעסוקה, "(, 1899, )נהון, י.
 .ישראל

 .ברירות , אביב-לת ."הנפרדים המסלולים מחוז :חינוך בישראל" (,1881.,  )ש ,סבירסקי

 הישראלי החינוך של מצב מתרופפת תמונת ושליטה שוויון-אי ,בידול" (4118)בוזגלו, נ., -דגן.,  ש ,סבירסקי
 מרכז אדווה. ,"2009

http://www.adva.org/uploaded/israeli%20education%20taktzir%20hebrew.pdf 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/381-01-dropouts-REP-HEB.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEE94632-B3D0-4D68-99DC-DE52F78FB0FC/14341/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEE94632-B3D0-4D68-99DC-DE52F78FB0FC/14341/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st08_00.doc
http://www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st08_00.doc
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_48&CYear=2013
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_48&CYear=2013
http://www.education.gov.il/netuney_bchinot/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/alsederhayom/archiyon/zacaimbagrut.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/alsederhayom/archiyon/zacaimbagrut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/Netunim/Tahshaa/
http://www.education.gov.il/netuney_bchinot/
http://www.adva.org/uploaded/israeli%20education%20taktzir%20hebrew.pdf
http://www.adva.org/uploaded/israeli%20education%20taktzir%20hebrew.pdf
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 סטארט, דו"ח מסכם תוצאות תשע"א".תכנית "(, 4111)עמותת יכולות, 
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files(.1)4149.5.11%-41%פנימי41%סופי41%-41%תשעא41%ביניים41%סטארט41%/דוחpdf 

 תכנית סטארט, דו"ח מסכם תוצאות תשס"ב"."(, 4111)עמותת יכולות, 
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files(.2תשעב)41%סטארט41%ביינים41%/דוחpdf 

  סטארט תשע"א.ח גיוס לצה"ל, בוגרי "דו(. 4111עמותת יכולות, )
:http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files תשעא.41%סטארט41%בוגרי41%-לצהל41%גיוס41%/דו"חpdf  

 תכנית סטארט, דו"ח מסכם תוצאות תשס"ט"."(, 4111)עמותת יכולות, 
artzi_bogri_start_tshst.pdfhttp://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/doh_ 

תפנית לבגרות "דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי, בוגרי תשס"ט בתכנית (, 4111)עמותת יכולות, 
 .סטארט" -ולמניעת נשירה 

http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files(.1מלא)41%תשסט41%תסטרט41%לצהל41%/גיוסpdf 

תפנית לבגרות בתכנית  ז"דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי, בוגרי תשס"(, 4119)עמותת יכולות, 
 .סטארט" -ולמניעת נשירה 

http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_filesמלא.41%תשסז41%לצהל41%/גיוסpdf 

 .המאוחד הקיבוץ", מכון ון ליר, הוצאת  "לקראת מהפיכה חינוכית? (,4111. )ענבר, ד

", מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל. השתלבות יוצאי אתיופיה בצה"ל(, "4111', פ., )דווידוביץ ךקו
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02989.pdf 

 ., מרכז אדווה"2212-2222"זכאות לתעודת בגרות לפי ישוב, , (4114)אטיאס, א., וגרמש, ל.,-קונור
http://www.adva.org/uploaded/Bagrut2010%20(2)_2.pdf  

הערכה לתכנית נגישות להשכלה גבוהה, אפיונים מוטיבציוניים ותמונת העתיד בקרב  דו"ח(, "1881) , ח.,קפלן
פנימי שהוגש למשרד החינוך והתרבות, ולמנהלת  דו"ח. "תלמידי פרויקט נגישות להשכלה גבוהה

 .התכנית נגישות להשכלה גבוהה

טיפוח מצוינות בקהילה הבדואית בנגב, פרויקט מערכתי לטיפוח מצוינות, "(, 4111) ,קפלן, ח. ואלסייד, ח.
 49מאמר שהוצג בכנס היועצים החינוכיים,  ."מנהיגות ומוטיבציה ברוח גישת ההכוונה העצמית

ר, ייעוץ חינוכי בסימן התחדשות: מחויבות להתפתחות אדם וחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנובמב
 .בנגב

, הפקת לקחים ומסקנות "הרפורמות החינוכיות בפינלנד ובניו זילנד"(, 4115, )וטיל, א. .,דזירה, פ .,, צקשור
 למערכת החינוך הישראלית. הסתדרות המורים בישראל, תל אביב.

"ארגון מחדש של מערכת השעות בבית הספר העל יסודי, פרויקט אטלס",  (,1889) . לוין, ת.,שרן, ש. שחר, ח
 .189-411 ,אוניברסיטת  ת"א, עמ-הוצאת רמות ",ארגון והוראה -בית הספר החדשנימתוך, "

 

  

http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דוח%20סטארט%20ביניים%20תשעא%20-%20סופי%20פנימי%20-%2027.5.13(1).pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דוח%20ביינים%20סטארט%20תשעב(4).pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דו%22ח%20גיוס%20לצהל-%20בוגרי%20סטארט%20תשעא.pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דו%22ח%20גיוס%20לצהל-%20בוגרי%20סטארט%20תשעא.pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/doh_artzi_bogri_start_tshst.pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/doh_artzi_bogri_start_tshst.pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/גיוס%20לצהל%20תסטרט%20תשסט%20מלא(1).pdf
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/גיוס%20לצהל%20תשסז%20מלא.pdf
http://www.adva.org/uploaded/Bagrut2010%20(2)_2.pdf
http://www.adva.org/uploaded/Bagrut2010%20(2)_2.pdf
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