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  כותר  עורכים/מחברים
 כלי הערכה התומך בהוראה ומקדם למידה -התלקיט  אמדור ליסה

 כלי הערכה להעצמת הגננת ספקטור אבי ,ביגר חוה
 מתיאוריה למעשה: הערכה מושכלת מנוחהבירנבוים 
 רמזי הדרכה למורה : מדידה חינוכית י גוטהולד

, מורים, י הערכה משלימים לקידום למידה והוראה של לומדיםתפקוד: הערכה מרובת פנים קולא עליה, גלובמן רבקה
 מוסד ומערכת

 פי מדידה-ניהול על: בקרה והערכה בארגונים גלוברזון שלמה, גלוברזון אריה
 הספר-הערכה של מערכת החינוך הגופני בבית רסקין הלל

  פרספקטיבה של המורה: הערכה בתכנון לימודים ובהוראה משהזילברשטיין 
  קובץ של חומר רקע למורי מורים: הערכה ככלי לתכנון הלימודים בידי המורה  משהרשטיין זילב

  מתאוריה למעשה: הוראה יעילה באוניברסיטה  חטיבה נירה
 הצעה ויישומה: ר של משרד החינוך"שילוב מערכת הערכה קבועה בתכניות האגף לשח קוק פנינה-גולן ,כפיר דרורה
פאול , פרסקו ברברה, כפיר דרורה

 אילנה 
 על ציונים ועל הערכה בחינוך הגבוה: כולנו מצוינים

 קובץ של חקרי מקרה והערות רפלקטיביות: הלכה ומעשה: הערכה חלופית אריהלוי 
 הערכה בית ספרית אריהלוי 
 ומניסטיקה ואמנויותה, חקרי מקרה בתחומים של לימודי יהדות: הערכה חלופית ניסים עמרני, אריהלוי 
 הישגים לימודיים הערכה ומדידה יוסף לוי

 הספר-דיאלוג לשיפור בבית: ספרית-הערכה בית נבו דוד
  הערכה המביאה תועלת נבו דוד

 אפשר גם אחרת: הערכה דודי ורדה, נוסינוביץ רחל
 חקר מקרים: הערכה בבתי ספר פדואה מיכל
  חברתיות וחינוכיות מדידה והערכה  של תכניות  פרידמן יצחק
  סטנדרטים במערות חינוך  פרידמן יצחק
תורן , ברמה רעיה, פרידמן יצחק

 שרה
 כלי הערכה: הספר-רמת הניהול העצמי של בית

  על תפקידי ההערכה בהכשרת מורים:? איך להעריך מה  סמית קארי,פרנקל פנינה
 גוגיתשילוב הערכה עצמית מעצבת בהדרכה פד פרנקל רות, קאופמן שלומית
  מדידה  קופרברג נגה

 דרכי הערכה ובקרה בשיטות למידה פעילה אפרים רוקח
  מדריך מעשי לחלופות בהערכת הישגים:? איך עושים את זה  בן אליהו שלמה , רז רותי

  לימודיים-הערכה עצמית של בית ספר בתחומים הלא  שטאל אברהם
 


