
 

 

 

 

                                                                                                          הורים יקרים שלום 

 שנת הלימודים _________

 תאריך _________

  

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

  

  ואני עובד/ת כ _____________________ ב _________________. _שמי ___________________

 

במסגרת לימודיי בשנה השנייה לקראת תואר שני בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות 

הילדים בו לומד/ת  בביה"ס/בגןלבצע בשנת הלימודים הנוכחית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, 

ת מחקר הפעולה . אהוראתיעל מנת להביא לשיפור וטיוב  )ראו הסבר בהמשך(  מחקר פעולה בנכם/בתכם 

  שתמש במידע שנאסף עבור כתיבת עבודת גמר יישומית.בקש להילווה מנחה מטעם המכללה וא

 פרטי התקשרות: ____________________________  שם המנחה: _______________________

 

תם ת עצמם, על בסיס התנסו\מחקר פעולה במסגרת חינוכית הוא מחקר המבוצע על ידי המורה או הגננ

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

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

תצפיות, ראיונות, סקרים וכדומה. התובנות מאפשרות בנייה של תכנית התערבות  מתוךאיסוף מידע 

איסוף המידע השיטתי מאפשר לבצע . בהם פועל איש החינוך מותאמת לצרכים הייחודיים של הכיתה/הגן

. מחקר הפעולה עד לסיום המחקרשל תכנית ההתערבות  מעקב והערכה חוזרים ונשנים של מידת יעילותה

 אפשר לטייב ולשפר את ההוראה וכן את הלמידה של ילדיכם.י

 במסגרת עבודתי מצאתי לנכון שיש לקיים מחקר פעולה שמטרתו ___________________________

_________________________________________________________________________ 

 במסגרת מחקר הפעולה אאסוף מידע באמצעות _______________________________________

 שנת הלימודים בה יתבצע המחקר_________________________________________________

 מחקר הם________________________________________________________בהמשתתפים 



 _______________________________________________________אופן בחירת המשתתפים 

 מיקום המחקר )לדוגמה, בכיתה/בגן, בחצר(___________________________________________

השימוש המבוקש בנתונים שייאספו הותר על ידי ת המסגרת החינוכית ו\המחקר הותר לביצוע על ידי מנהל

)העתק של ההיתר  ך, בכפוף לתנאים המוצגים במסמך ההיתר מטעמהלשכת המדען הראשי במשרד החינו

  נמסר להנהלת בית הספר וניתן לעיין בו לפי דרישה(.

שיחות הדרכה פרטניות עם המנחה/ים, ב שיתופםהנני מתחייב/ת כי השימוש המבוקש בנתונים, הכולל 

יתבצע מנחה/ים השיתוף בקורס התומך בביצוע מחקר הפעולה, כתיבת עבודת הגמר, הערכת העבודה על ידי 

 תוך שמירת כללים אלה:

 לי ורק אך, סיסמה באמצעות, תוגבל אליהם שהגישה מחשב בקבצי יישמר המעובד הנתונים קובץ -
 .עבודתי של ה/יםולמנח

 עצמי. למעט  כלשהו אדם של זיהויו את ויאפשר לאהכלולים בקובץ הנ"ל הנתונים  -
 הנתונים על אודותיהם לא ישמשו אותי לעבודתי האקדמית. ש ,תלמידים כלשהו באופן ייפגעו לא -

 להביע יוכלו בנתונים המבוקש המחקרי לשימוש המתנגדים הורים, זה תנאי קיום הבטחת לצורך
 .זה למכתבכקישור  הנלווה המקוון הטופס מילוי באמצעות ,אנונימי באופן התנגדותם את

 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:  ______אם אתם מעוניינים לקבל מידע נוסף על תכנית המחקר, ניתן ליצור איתי קשר בטלפון 
____________ 

  

שיחות לשיתוף הנתונים שנאספו על אודות בנכם/בתכם במסגרת מחקר הפעולה  ב מתנגדיםאם אתם 

תיבת עבודת הגמר, הערכת הדרכה פרטניות עם המנחה/ים, שיתוף בקורס התומך בביצוע מחקר הפעולה, כ

אנא שלחו תוך שבוע ימים  את כתב ההתנגדות המקוון , מה,מנחה/ים ופרסוההעבודה על ידי 
lF0T3ER86KlwJfcLONPuBXcIWmy39hobtvc/edit-https://docs.google.com/forms/d/1QSjRdPN 

 

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

 בברכה,______________________

  

 

 

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

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

