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 רות חייםקו
 :רקע מקצועי ואקדמי

 
 פו, משרד החינוךי-מנהלת בית ספר יסודי, "ישגב", תל אביב 2017-2020

  :80מספר אנשי צוות  

  :450מספר תלמידים 

  :לקות כיתות חנ"מASD 

  :7רמת מורכבות 
 

 מדריכה פדגוגית במרכז פסג"ה חיפה, משרד החינוך. 2016-2017

  בהשתלמויות לפיתוח מקצועי.הנחיית מורי מורים ומורים 

  רלוונטיאיתור צרכי המשתלמים והכוונתם לפיתוח מקצועי. 

 .עבודה מלווה תקציבים ותוכנית עבודה שנתית 

 פסג"ה.מרכז בניית תוכניות ייחודיות ל 

 פסג"ה מחוזימרכז ב שותפה בצוות מוביל ניסוי. 

  והערכתם.מעקב ובקרה בתהליכי הפיתוח המקצועי 

 מרשתת בתוכנית "אזורי בחירה מבוקרת" באגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, משרד החינוך. 2015-2017

 דיקת ב –ליווי ראשי מנהל חינוך, שויות עריםבר תוכניתובקרה על פיתוח ה הדרכה, ליווי
 .ה מוניציפליתפיתוח פדגוגיות מידע, ניוד תלמידים, הנגש פיתוח הנהלים ויישומם, תהליכי

  נהלת היועצים במ ליווי והנחייתמוסדות החינוך, כולל הייחודיות בבדיקת פיתוח
 .ובמוסדות החינוך

 והובלת תהליכים פדגוגים  ,את היישובה במערך המלוושותפים המקצועיים איגום ה
 והדרכתיים להשבחת ההטמעה והיישום.

 תיוברשו תוכניתליווי תהליכי הערכה וניהול ידע של ה. 

 םינטיווהמחוזות, פיקוח וגורמי משרד רלם תיאום פעילות ברשות ע. 
 

 . , משרד החינוך"השחף", גבעת אולגה, חדרה יסודי ספרמורה לחינוך מיוחד, בית  2011 -2016

 ולגורמים מטפלים לקראת וועדות השמה ודו"חות כתיבת חוו"דים. 

 .קיום קשר רציף עם הורי התלמידים והגורמים המטפלים 

  גורמי רווחה ומשרד החינוך.דיווחים ועבודה שוטפת מול   

 חוקרת ביחידה למעורבות חברתית של אוניברסיטת תל אביב. 2014-2015
 נושא המחקר: בחינת בעלי עניין באקדמיה כלפי נגישות אל מול מצוינות בקרב אוכלוסיות שונות. 

 .איתור וסקירת מאמרים ודו"חות 

 קיום ראיונות וניתוחםכתיבה אקדמית ,. 

  .הצגת ממצאי המחקר בפני קהילת חוקרים ובעלי עניין שונים 
 

 -עוזרת מחקר של ד"ר מירי ימיני, המחלקה למדיניות בחינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל 2013-2015
 אביב.

 ודיווח פיננסי עבור פרויקט   , ניהולריכוז TEMPUS IRIS ו- TEMPUS IDEA. 

  של ד"ר מירי ימיני.אינטרנט הניהול ותחזוקת אתר 

  .ניהול וארגון קבוצת המחקר של ד"ר מירי ימיני 

עוזרת הוראה של ד"ר מירי ימיני בקורס "תכנון, ביצוע והערכת פרויקטים ניהוליים" לתלמידי  2013-2014

M.A..המחלקה למדיניות בחינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב , 

 סטודנטים בתהליך הלמידה , הוראה וליוויבדיקת הצעות מחקר. 

 .הכוונה ומתן עזרה במאגרי חיפוש אקדמיים וכתיבה אקדמית 

 .ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף 

 
 רכזת מחקר והערכה של תוכנית היזמות הטכנולוגית, רשת "אורט" לחינוך טכנולוגי.  2013-2014

 .איתור, תרגום מאמרים וכתיבה אקדמית 
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 היזמות ברשת במערכת החינוך בישראל.  ניתוח מדיניות הטמעת תוכנית 

 .עריכת עיבודים סטטיסטים וניתוחם 

 .כתיבת דו"ח שנתי מסכם לתוכנית 

 תלמידים, מורים וצוות ניהול בכיר.  עם קהל עבודה 
 שכלה:ה
 

 קורס הכשרת מנהלים "אבני ראשה", סמינר הקיבוצים, תל אביב.  2018-2019
 

נהל ומנהיגות בחינוך, ימסלול למבחוג למדיניות ומינהל בחינוך, ה (.M.A) שני תוארבוגרת  2012-2014
 אוניברסיטת תל אביב.

ית הלימודים בהיסטוריה לוקאלי בתוכנ-נושא התזה בהנחיית ד"ר מירי ימיני: תמהיל גלובלי 
 (. 91קר עמדות סטודנטים להוראה )ציון סופי ח -בישראל

 
 , מכללת "לווינסקי", תל אביב.(B.Ed)הוראה בחינוך מיוחד   תואר ראשון בחינוך ותעודת בוגרת 2008-2012

 לגות:מ

מלגת מחקר שנתית מהיחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל אביב עבור קיום מחקר  2014-2015
 העוסק בהשכלה הגבוהה בישראל. 

 
האגודה מלגת נסיעה מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב עבור השתתפות בכנס של  2014

 (, בת', אנגליה. BAICEהבריטית לחינוך בינלאומי משווה )
 

מלגת מחקר שנתית מרשת "אורט" לחינוך טכנולוגי עבור ריכוז הערכה ומחקר של תוכנית היזמות  2013-2014
 הטכנולוגית.  
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 שירות צבאי: 

 .98שירות מילואים באוגדה  2007-2013

 .תעודת הצטיינות 
 

 שירות קבע 2006
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 שירות סדיר 2004-2006

 
 שליטה בשפות:

 שפת אם -עברית 

 גבוההרמה  -אנגלית 


