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 קורות חיים –און -נעמה בר

 פרטים אישיים:

 875068750; ת.ז. , ישראל1962תאריך לידה: 

 1980-82שירות צבאי: 

  80-7330005, ת"א, טל/פקס: 50אלכסנדר ינאי 

 6666 -שיון מס' יייעוץ ופיתוח ארגוני, רהערכה, , תעיסוק: פסיכולוגי

 email: naamadaniel@012.net.il 

 השכלה:

1997 M.A גוריון.-לימודים מלאים גם לפסיכולוגיה ארגונית, אונ' בן+ ית יכולוגיה קלינבפס 

1986 B.A  גוריון.-במדעי ההתנהגות, המחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן 

 ניסיון אקדמי ומקצועי:

 מכון ויצמן למדע.לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של  , מכון דוידסוןהערכה מנהלת יחידת – 9002

 קבוצת מישתנים להערכת פרויקטים וייעוץ ארגוני.מנהלת   – 3221

 בתחומי הקהילהביצוע פרויקטי הערכה רחבי היקף ו ,, הכשרה, הטמעהייעוץ ארגוני, פיתוח צוותים

משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, , משרד החינוךהסוכנות היהודית, עבור גופים שונים: , והחינוך

)ובהן רמת הנדיב, קרן מנדל, קרן קורת, קרן אורן  ות וקרנות שונותהרשות למלחמה בסמים, עמות

ליווי תהליכי שינוי בפרויקטים ותכניות שונות, עבודה סדנאית ופרטנית, . העבודה כוללת: ורבות אחרות(

מעריכים הפזורים בכל הארץ ועובדים במגוון מתודות ההערכה שונות, אחריות  תשעהכ ניהול צוות של

בנוסף מתבצעים ליווי  .תהליכי למידה ארגונית והפקת לקחים ,הערכות עבור גופים שוניםמלאה לביצוע 

והכשרה של צוותי הערכה בתהליכי התפתחות שונים )למשל, עבור אגף מו"פ משרד החינוך, שירות 

 פסיכולוגי חינוכי תל אביב ועוד(.

 .אביב-תל ,ארגון תמיכה בניצולי השואה ',עמך'התמחות קלינית ב – 9009 – 9004

, המרכז לעתידנות בחינוך, אוניברסיטת 'בית ספר כמרכז תקשורת'ניהול פרויקט  – 3224 – 3228

 בן גוריון.

 גוריון.-חברת צוות הערכה בפרויקטי הערכה שונים של אוניברסיטת בן -3282 – 3221

 קר בתחומי החינוך.יהשתתפות בביצוע הערכות שונות בע

אוניברסיטת בן גוריון הוראת קורסים שונים ב – 9034ועד  9000 -החל מוכן   3220 – 3225

  .ערכהההמחקר וה הארגון, בתחומי ובאוניברסיטה הפתוחה

 אירגון ישראלי להערכת תכניות. –חברת הנהלה באיל"ת  – 9005
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עבודה בגישה רב תרבותית בגיל  – 'גוונים בקהילה'יו"ר בהתנדבות של עמותת  9002 - 9003

 .מנהל עד לסגירת העמותה ברת ועדח בהמשך הרך.

 

 חות הערכה"דו

 . רבים )ניתן שלוח פרוט(עבור הגופים  חות הערכה"דו 578 -למעל פורסמו 

 

 

 פרסומים אחרים

גוריון, המרכז לעתידנות -אונ' בן הצעה לתפיסת מטרות לפעולה של תוכנית קרב.און נ. -אבירם ר.; בר

 5557בחינוך. 

מודל של חינוך הומניסטי אופטימי, פרדס,  – 'ספר כמרכז תקשורת-בית'און נ. אטיאס מ. -אבירם ר.; בר

8858 

, מחקרים בסביבה המתוקשבת לפרויקט "בית ספר כמרכז תקשורת" –לקט מחקרי 'עתידנט' און, נ., -בר

 5555גוריון, -ברסיטת בןיאונ

 (.5550י בהגדרת תפקיד המורה, סימן שאלה, )שינו -און, נ., הכשרת מורים לעבודה בתקשוב -בר

 פורסמו בכנסים שונים בארץ ואף הוצגו בהם. 'בית ספר כמרכז תקשורת'מאמרים אחדים בנושא פרויקט 

רוזליס, מ', סטרקוב, ו'. החורים שעושים את המבנה: תפקוד ייחודי -און, נ', זילביגר, ר', כרמלי, מ', לוין-בר

 .8858(. כנס איל"ת, גישת המורכבות להערכהארגוניים, תאוריה ומעשה ) של צוות הערכה סביב חורים

 

 .565-558. 58בטחון סוציאלי, (. בין שפת הערכה ושפת הלקוח. 8855און, נ' )-מיכאלי, ע', בר

עמדות, תפיסות וצרכים  –און, נ'. סוד המצוינות, מורים מצוינים למקצועות המדע והמתמטיקה בישראל -בר

 8857ך מדעי בישראל. מכון דוידסון וקרן טראמפ, יוני ביחסי לחינו

 מאמרים והצגה בכנסים בין לאומיים:

THE OPEN  SCHOOL AS A COMMUNICATION CENTER.M.   tias,N, A on,-arA,  Bviram, A

CLASSROOM CONF. BOOK.  1995  

1997 .NETWORKING AS A SUBVERSIVE ACTIVITYM.  tias,A, A viram,N, A on,-arB 

Levin-Rozalis, M., Bar-On, N., Alexander, G., Erez, N., (2000). “Evaluation in Israel: educational studies 

section” In: C. Russon and K Russon, (Eds.). The Annotated Bibliography of International Programme 

Evaluation. Kluer Academic Publisher, The Netherlands. Pp. 262-264 

 Levin-Rozalis, M., Bar-On, N.,Hartaf, H., Yudelevich, R., Schneider, P., Degani-Zemel, Y., (2000). 

“Evaluation in Israel: Social welfare and child and family development section” In: C. Russon and K 
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Russon, (Eds.). The Annotated Bibliography of International Programme Evaluation. Kluer Academic 

Publisher, the Netherlands. Pp. 279-285 

 


