כ"ג שבט תשע"ז  19בפברואר 2017
שלום רב לחברי הסגל,
מובא לעיונכם ולשימושכם דף מידע על נושאים שונים הקשורים במחקר

כללי
א .תזכורת על יום הסגל
יום הסגל השני לשנת הלימודים תשע"ז יתקיים ביום שני .27.2.2017
להלן סדר היום
8:30-8:00

התכנסות במבואת האודיטוריום

9:00-8:30

דברי פתיחה :פרופ' מיכל בלר ,נשיאת המכללה
פרופ' חנה עזר ,רקטור המכללה

9:30-9:00

יזמות כאתוס מקצועי בהוראה :ד"ר טלי יריב משעל,
מנכ"לית "קרן ברכה"

10:10-9:30

מי רוצה לשבש את החינוך? מר אבי ורשבסקי ,מנכ"ל "מיינדסט"
וחבר הנהלת מט"ח

10:20-10:10

הצגת היוזמות :יזמי "מיינדסט"

10:45-10:20

הפסקה

11:45-10:45

סבב סדנאות ראשון

13:00-12:00

סבב סדנאות שני

14:00-13:00

ארוחת צהריים

בברכה,
פרופ' חנה עזר
רקטור
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 ברכות לחברי הסגל על פרסומים אקדמיים חדשים.ב
:אלו הפרסומים שהובאו לידיעתנו
ד"ר לורן ארדריך
Golden, D. & Erdreich, L, (2017). A cross-cultural ethnographically informed interview
study: Mothering and educating among middle-class mothers in israel. SAGE Research
Methods Cases. 10.4135/9781473977822
לצפייה לחצו כאן
ד"ר ליאת אייל
. מכללת קיי.קיי – כתב עת מקוון- לקסי."ערך "משחקים דיגיטליים בלמידה.)2016( ' ל,אייל

ד"ר ליאת ביברמן שלו
,64 , דפים. שטחת התוכן ושטחת הפדגוגיה בתרבות תחום הדעת.)2017( ' ל,שלו-ביברמן
.11-43

ד"ר מונה יוליוס
Julius, M. S., Meir, R., Shechter-Nissim, Z., & Adi-Japha, E. (2016). Children's ability
to learn a motor skill is related to handwriting and reading proficiency. Learning and
Individual Differences, 51, 265-272.

ד"ר ישי מור
The Art & Science of Learning Design :ביקורת על ספר שערך ד"ר ישי מור
לפרטים היכנסו לכאן
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ד"ר עפרה מתן

Habteab Habtoma, Sandrine Demanècheb, Lorna Dawsonc, Chen Azulaya, Ofra
Matana, Patrick Robed, Ron Gafnye, Pascal Simonetb, Edouard Jurkevitcha, Zohar
Pasternak (2017). Soil characterisation by bacterial community analysis for forensic
application: a quantitative comparison of environmental technologies.Forensic. Science
International, Genetics , 21-29

ד"ר ילנה נפתלייב

Naftaliev, E., & Yerushalmy, M. (2017). Design digital tasks: Interactive Diagrams as
resource and constraint. In Leung, A. & Baccaglini-Frank, A. (Eds), The Role and
Potential of using Digital Technologies in Designing. Mathematics Education Tasks,
153-173. Springer.
לפרטים צפו כאן

כץ-ד"ר ענבל בכר

Bechar, I. Florina Grosu, E. (2016). Physical Activity and Intelectual Disabilities. The
European Proceedings of Social & Behavioral Sciences, 225-234

Bechar, I. Florina Grosu, E. (2016). Table Tennis Motor Components and Analysis of
Successful Trials Testing These Skills. The European Proceedings of Social &
Behavioral Sciences, 217-224
ד"ר מזל קאופמן
:  ירושלים. עיונים פנומנולוגיים בשירת עזריאל קאופמן: אני הוא גופי.)2016( ' מ,קאופמן
.כרמל
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קאופמן ,מ' ( .)2017בין חזון אוטופי לתיקון עולם – קריאה בסיפורו של גרמאו מנגיסטו 'חלום
בדמי כבוד' .משרד החינוך ,הפיקוח על הוראת הספרות.1-14 ,
לצפייה לחצו כאן

ג .קולות קוראים להשתתפות במיזמים ,כתיבת מאמרים והצגה בכנסים
 18-20 Improving University Teaching .1ביולי 2017
הכנס הבין-לאומי בנושא משפרים הוראה באקדמיה מתקיים בפעם ה 42-ומתמקד הפעם
בהערכה (הערכת הוראה ,למידה ,תכניות לימוד והערכה לשם למידה).
לפרטים ולקול קורא יש להיכנס לאתר הכנס http://www.iutconference.com/
 .2הכנס השישי של המרכז לקידום ההוראה והלמידה במכללת אורט בראודה ,בנושא
יוזמות לקידום הלמידה בהשכלה הגבוהה ייערך ביום ה'  25.5.2017בשעות 9:30-17:00
במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל.
לצפייה לחצו כאן
 .3קול קורא להגשת הצעות לכנס האחד עשר של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה
יום חמישי  5.7.2017באוניברסיטה הפתוחה ,רעננה
לפרטים ראו כאן
 .4קול קורא לכתיבת מאמרים לכתב העת חוקרים@הגיל הרך
לכל אנשי המחקר העוסקים בנושאים הקשורים לגיל הרך שלום,
כתב העת המקוון חוקרים @ הגיל הרך הינו כתב עת אקדמי אשר מהווה
במה לפרסום מחקרים שנעשו בחברה הישראלית בנושאים הקשורים למגוון
רחב של תחומי חיים של ילדים ,הורים ומחנכים בגיל הרך .הוא מיועד לקהל
רחב של אנשים חוקרים ומומחים בגיל הרך ,פסיכולוגים ,אנשי חינוך
וסוציולוגים ,מפקחים ומנהלי מערכות חינוך לגיל הרך ,גננות ומתכשרים
להוראה ,ולכל הנוצרים בליבם אהבה לילד הרך.
לפרטים לחצו כאן
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ד .כנסים ,ימי עיון ,השתלמויות
 .1יום עיון "של מי היצירה הזו? אתיקה ופאניקה בעולם המידענות"
דיון בסוגיות הקשורות לאתיקה וליושרה בעולם המידענות האקדמי יום רביעי,
כ״ד באדר תשע"ז  22.3.2017הנחיה :ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע ,מנהלת
מרכז המידע הבין-מכללתי ,מכון מופ"ת
לפרטים היכנסו לכאן
 .2הזמנה לכנס בינלאומי בנושא תכניות התערבות לתלמידים בעלי לקות למידה
הנכם מוזמנים לכנס בינלאומי בנושא :תכניות התערבות בלקויות למידה
הכנס יתקיים ביום ראשון  2באפריל  2017בביה"ס לחינוך  ,אוניברסיטת בר אילן
 .3הרצאות בנושא המחקר האיכותני במכללת לוינסקי
חברי הסגל מוזמנים לסדרת הרצאות של חברי סגל מומחים בתחומים שונים של המחקר
האיכותני .ההרצאות יערכו בימי רביעי בשעה  .15.30– 14.00כל הרצאה תערך כ 45 -דקות
ולאחריה יתקיים דיון עם הקהל .ההרצאות שנותרו:
לוח המפגשים:

15.3.2017

ד"ר לירון דושניק

אתיקה ,חדר 431

19.4.2017

ד"ר רבקה הלל-לביאן

 , Photovoiceחדר 431

17.5.2017

פרופ' אילנה אלקד-

ניתוח ופרשנות נתונים במחקר האיכותני

להמן

בכלים מתחום הספרות ,חדר 325

ד"ר נילי אריה-ספיר

חקר הפולקלור ,חדר 431

7.6.2017
אתם

מתבקשים

לאשר

את

השתתפותכם

בסדרת

ההרצאות

בכתובת

המייל estik@levinsky.ac.il :בתשובתכן ,ציינו באיזה הרצאה אתם מתכונים להשתתף.

5

ה .תמיכה במחקר
 .1רשימה של קרנות מחקר
הכנו רשימה מעודכנת של קרנות מחקר המציעות מענקי מחקר בתחומים שונים.
אתם מוזמנים לשוטט ולהכיר את קרנות המחקר.
נשמח לסייע לכל מי שמעוניין להגיש הצעות מחקר לאחת מקרנות אלה.
לפרטים ראו כאן
 .2ייעוץ במחקר על ידי יועצים של מכון מופ"ת
חברי הסגל זכאים לקבלת ייעוץ אישי בנושאים מתודולוגיים ,מיועצים הנמצאים במאגר של
מכון מופ"ת .זכאים לייעוץ מרצים בעלי משרה בהיקף של  40%לכל הפחות ,למעט מורי
מורים שהמחקר שלהם הוא חלק מהדרישות להשלמת תואר שני או שלישי .אין לבחור יועץ
המועסק במכללה של המבקש לקבל את הייעוץ.
להסבר על הייעוץ ורשימות היועצים היכנסו לכאן
טופס בקשה לייעוץ מתודולוגי וניתוח סטטיסטי
טופס בקשה ליעוץ בכתיבה ובפרסום
לאחר קבלת אישור לבקשה במייל יש לפנות ישירות ליועץ/ת ולתאם אתו/ה את שעות
הייעוץ שאושרו לך .לאישור בקשתך יצורף טופס שכר המיועד לחתימת היועץ/ת ,בתום
הייעוץ אנו נקבל מהחוקר או מהיועץ/ת טופס חתום ונשלם בהעברה בנקאית לחשבונו/ה.
 .3ועדת אתיקה במחקר
בעקבות הנחיות של משרד החינוך הוקמה במכללה ועדת אתיקה במחקר ,שאחד מתפקידיה
הוא מתן היתרים לעריכת מחקרים הנערכים במסגרת המכללה על ידי אנשי סגל שלנו או אנשי
סגל ממוסדות אחרים .בראש הוועדה עומדת ד"ר ניבה ונגרוביץ .כל מחקר על אנשים חייב
לקבל אישור של הוועדה .תקנון הוועדה ,המפרט את הליך קבלת האישור לעריכת מחקר ,נמצא
באתר .כמו כן נמצא באתר טופס בקשה לעריכת מחקר במכללה.
לתקנון ולטופס היכנסו לכאן
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ו.

פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים

 .1הגיליון הראשון של ״מגזין השפעה – מחקר ,פיתוח ,חדשנות ,יזמות״.
הגיליון הראשון עוסק בזויות השונות של ״השפעה בשדה החינוכי״.
קישור לקריאת המגזין http://www.edumop.com/
הגיליון יוצא מטעם אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במשרד החינוך
 .2ספר חדש על פסיכולוגיה בגיל ההתבגרות
עדנה כצנלסון ועמירם רביב" :מה עובר לך בראש מה שצריך לדעת על פסיכולוגיה בגיל
ההתבגרות"
לפרטים היכנסו לכאן
 3אתר עשיר בנושא שיטות מחקר
אתר נהדר הכולל מידע על נושאים שונים הקשורים בשיטות מחקר.
מומלץ להיכנס ולהתרשם!!!
http://methods.sagepub.com/
 .4פורטל מסע
מכון מופ"ת הקים פורטל תוכן חינוכי המתמחה בתחומי הוראה ,פדגוגיה ,שיטות הוראה
והכשרת מורים בישראל .המאגר כולל אלפי מקורות מידע
לצפייה בפורטל לחצו כאן
 .5אוסף עבודות דוקטורט ומאגר כלי מחקר במרכז המידע במכון מופ"ת
המאגר כולל מספר רב של שאלונים שנעשה בהם שימוש בעבודות דוקטורט.
כניסה למאגר
 .6חוברת בנושא מחקר כמותי
חוברת לליווי והדרכה בביצוע וכתיבת פרויקט המבוסס על מחקר כמותי
נכתבה על ידי ד"ר איתי הס.
לעיון בחוברת
 .7מידע על כתבי עת בעברית
רשימה של כתבי עת בעברית ,בתחומי דעת שונים מוצגת כאן
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 .8מאגר מידע על כתבי עת בחו"ל
מובא להלן קישור לאתר בו יש מאגר מידע על כתבי עת אקדמיים היוצאים לאור בחו"ל.
המאגר יסייע בחיפוש כתב עת מתאים למאמר שאתם רוצים לשלוח .במאגר תמצאו תיאור של
כתב העת והתחומים בהם הוא עוסק .כמו כן ניתן למיין את כתבי העת המופיעים במאגר לפי
שם כתב העת ,מידת היוקרה ועוד.
לכניסה למאגר לחצו כאן

ניתן לעקוב אחר המידע באתר המכללה/מחקר ופיתוח
בברכת חג אורים שמח,
רשות המחקר ,הערכה והפיתוח
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