
 

 

 

                                                                                            לכבוד: 

                                     משרד החינוך  ,המדען הראשילשכת 

  

 מחקר פעולה לצרכים אקדמייםמסגרת הנדון: בקשת היתר לשימוש בנתונים שנאספו ב

( בשילוב תלמידים M.Edות לקראת תואר שני )\ות הלומדים\_________________ ואני מנחה סטודנטיםשמי 
 עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

חינוכית במחקר הפעולה מתקיים המחקר פעולה בתוך מסגרת  בצעו בשנה זו  יבמסגרת לימודיהם הסטודנטים
של זיהוי צרכים, איסוף נתונים, הערכה מתמשכת ושיטתית של תכנית התערבות וכל זאת על מנת להביא תהליך 

 לטיוב ושיפור של ההוראה.

על אודות ממצאי מחקר הפעולה, נבקש לאשר שימוש בנתונים שייאספו על ידי  לשם כתיבת עבודת גמר יישומית . 

 הסטודנטים באופן המפורט בהמשך מסמך זה.

 ות בהדרכתי:\ות הנמצאים\רוט מחקרי הפעולה של הסטודנטיםלהלן פי

שדה המחקר )גן, בי"ס יסודי, חט"ב,  ת.ז. שם
 תיכון(

אוכלוסיית 
 המחקר 

איסוף כלי 
 המידע

הליך איסוף 
 המידע

 

              

              

              

              

              

              

              



 

              

  

ות הנ"ל הוא לשימוש שיחות הדרכה פרטניות עם המנחה/ים, שיתוף \השימוש בנתונים שנאספו על ידי הסטודנטים
בכפוף לתנאים , בקורס התומך בביצוע מחקר הפעולה, כתיבת עבודת הגמר, הערכת העבודה על ידי מנחה/ים 

 אלה:

 .ת/החוקר ית/הסטודנט למעט  כלשהו אדם של זיהויו אפשרתי לא .א
וכן של הנבדקים  הנוגעים בדבר הורי התלמידים השימוש המבוקש בנתונים כפוף לאי התנגדותם לכך של  .ב

   עצמם. הפנייה להורים תתבצע באמצעות נוסח המכתב הנלווה כנספח למכתב זה.

 לאף גורם )אף לא למנחה(. ית\, לא יימסרו על ידי הסטודנטבמתכונתם הגולמית ב. הנתונים,

 ג. לצורך שיתוף מנחה/ים העבודה יצור הסטודנט עותק מנתונים אלה, שאינו מכיל כל פרט המזהה אדם כלשהו:

יסיר הסטודנט, לפני מסירת העותק, את הפרטים המזהים  -אם הנתונים כוללים חומרים כתובים  .1
 רטים מזהים(.של התלמידים/חברי הצוות הכלולים בתיעוד )ככל שקיימים פ

ימיר הסטודנט את ההקלטה בתמלול שלה, תוך מחיקת  -אם הנתונים כוללים הקלטות קול .2
 .1הפרטים המזהים כאמור בסעיף 

יטשטש הסטודנט את פני המצולמים ו/או יסיר מהצילום כל  -אם הנתונים כוללים צילומי וידאו  .3
קולותיהם המוקלטים בתמלול  פרט מזהה נוסף שלהם, כך שלא ניתן יהיה לזהותם וכן ימיר את

 או יעוות את קולם באופן שלא יאפשר את זיהויים. 2בכתב כאמור בסעיף 

ות, ובכלל זה התכנית לאיסוף המידע )המערך וההליך(, וכן הכלים \ג. מחקרי הפעולה של הסטודנטים  
 תום:שבאמצעותם מתוכנן כי המידע ייאסף, מוכרים לי ומאושרים על ידי ולראיה באתי על הח

 
 תאריך: ______________                                          חתימת המנחה ______________ 

 

 

 


