
 

 

                                                                                                          הורים יקרים שלום 

 שנת הלימודים _________

 תאריך _________

  

 לצרכים אקדמייםשנאספו על אודות בנכם/בתכם הנדון: אי התנגדות אנונימית לשימוש בנתונים 

  

 מוסד האקדמי כ _____________________ ב דים/עובדות  עוב  ____________________ אנו, 

._________________ 

המורה ________המלמד/ת בכיתה ______________בבית הספר ______________התבקש/ה על 

 ידנו  להפיץ מכתב זה בקרב ההורים של תלמידי הכיתה. 

סטודנטים בקורס  ים/מנחותמנח ו_____ אנהאקדמית ב________ נו עבודתבמסגרת 

הוראתי )ראו הסבר בהמשך המסמך(. להביא לשיפור וטיוב  ___________בביצוע מחקר פעולה, שנועד

 ______________המלמד/ת בכיתה בה לומד/ת בנכם/בתכם.   בין הסטודנטים בקורס זה כלול המורה 

מתלמידי הכיתה במסגרת המורה  יף על ידשייאסבמידע עשות שימוש לבקש נלצורכי הקורס הנ"ל, 

מחקר הפעולה: שיתופנו ושיתוף הסטודנטים בקורס בנתונים שייאספו וכתיבת עבודה אקדמית 

 . המסכמת את   הפעולה המחקרית שנערכה על ידי המורה

ת עצמם, על בסיס התנסותם /מחקר פעולה במסגרת חינוכית הוא מחקר המבוצע על ידי המורה או הגננ

את  למצוא את הדרך המיטבית לשפרמטרת מחקר הפעולה היא  עליו הם מופקדים. החינוכי בשדה

קונקרטית בתחום מתחיל בזיהוי של בעיה המחקרי . התהליך התהליך החינוכי בו מעורבים אנשי החינוך

להבין מה מקור הבעיה ולהגדיר אותה באמצעות לאתר ואיש החינוך מנסה החינוכית כאשר  העשייה

או  לימודיםוכדומה. התובנות מאפשרות בנייה של תכנית  שאלוניםתצפיות, ראיונות,  מתוךמידע איסוף 

איסוף המידע . פועל איש החינוך בו/בה ת לצרכים הייחודיים של הכיתה/הגןומותאמדרכי הוראה ה

עד הלימודים/דרך ההוראה  מעקב והערכה חוזרים של מידת יעילותה של תכנית השיטתי מאפשר לבצע 

 .בנכם/בתכםלטייב ולשפר את ההוראה וכן את הלמידה של כאמור אפשר מ. מחקר הפעולה לסיום המחקר

מידע באמצעות  ייאסף על ידי המורה במסגרת מחקר הפעולה 

__________________________________________________________________________

 _________________________________שנת הלימודים בה יתבצע המחקר________________



 מחקר הם________________________________________________________בהמשתתפים 

 

לשכת המדען הותר על ידי במסגרת מחקר זה )לצורכי הקורס שלעיל( השימוש המבוקש בנתונים שייאספו 

)העתק של ההיתר נמסר להנהלת  הראשי במשרד החינוך, בכפוף לתנאים המוצגים במסמך ההיתר מטעמה

  בית הספר וניתן לעיין בו לפי דרישה(.

 פם, שיתועמנובשיחות הדרכה  שיתופםכי השימוש המבוקש בנתונים, הכולל  הננו מתחייבים/מתחייבות

יתבצע תוך   נו,על יד ההערכתעל  ידי המורה ו ה מסכמתקורס, כתיבת עבודבמסגרת הפעילות המתוכננת ב

 אלה:שמירת כללים 

 למעט המורה.   הנתונים בהם ייעשה שימוש לצורכי הקורס לא יאפשרו את זיהויו של אדם כלשהו -

לנו ולמשתתפי בקבצי מחשב שהגישה אליהם תוגבל, באמצעות סיסמה אך ורק  ויישמר הנתונים -

 הקורס.

ככל שהנתונים יפורסמו במאמר מדעי )למשל, בכתב עת( הפרסום לא יכלול כל פרט המזהה מי  -

 מתלמידי הכיתה או שמות בתי הספר בהם התבצע המחקר. 

 . לצורכי הקורס נוהנתונים על אודותיהם לא ישמשו אותש ,לא ייפגעו באופן כלשהו תלמידים -

לצורך הבטחת קיום תנאי זה, הורים המתנגדים לשימוש המחקרי המבוקש בנתונים יוכלו 

 .למכתב זהכקישור ופס המקוון הנלווה להביע את התנגדותם באופן אנונימי, באמצעות מילוי הט

 אקדמייביע את התנגדותו לשימוש הבקבוצה אליה נשלח מכתב זה במקרה שאחד ההורים )או יותר( 

   ייכללו בשימוש הנ"ל.זו לא  נתוני התלמידים שייאספו בקבוצה -המבוקש בנתונים שצוינו לעיל

 

או במייל:  ______קשר בטלפון  עמנותן ליצור אם אתם מעוניינים לקבל מידע נוסף על תכנית המחקר, ני
____________ 

  

   נתונים שנאספו על אודות בנכם/בתכם במסגרת מחקר הפעולהב מוש שתואר לעיללשי מתנגדיםאם אתם 

אנא שלחו תוך שבוע ימים  את כתב ההתנגדות המקוון לצורכי הקורס האקדמי בו משתתף המורה 
lF0T3ER86KlwJfcLONPuBXcIWmy39hobtvc/edit-https://docs.google.com/forms/d/1QSjRdPN 

 

 לצורך בדיקת עמדתם בנושא. ,טופס מקוון דומהמכתב הכולל גם לתלמידים עצמם יישלח 

 _בברכה,_____________________

  

 

 

זו דוגמה ממחקר אחר בה תוכלו : הערות עם[ 1רא]
 להסתייע ליצירת תבנית הטופס המקוון . 

התוכן יותאם כמובן למקרה הספציפי. במקרה של שימוש 
 לצורכי קורס ייכתב:

 
הנני מתנגד/ת לשימוש המחקרי המבוקש בנתונים 

בבית הספר ו/לימודיה שנאספו מבני/בתי במסגרת לימודי
הקורס האקדמי לצורכי כיתה ______ב, _________

 בהנחיית _______________
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1QSjRdPN-lF0T3ER86KlwJfcLONPuBXcIWmy39hobtvc/edit

