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כ"ח כסלו תשע"ז
,שלום רב לחברי הסגל
מובא לעיונכם ולשימושכם דף מידע על נושאים שונים הקשורים במחקר
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ד"ר טלי נחליאלי
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ד"ר מיכל שני וד"ר אורלי הבל
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ב .קולות קוראים להשתתפות במיזמים ,כתיבת מאמרים והצגה בכנסים
 .1קול קורא להצגת הרצאות בכנס הישראלי השנתי הל"ז לחקר הפולקלור
ימים רביעי  -חמישי  27 ,26באפריל :2017
הנושא השנתי" :קולות אחרים בתרבות העממית ובמחקרה"
לפרטים ראו כאן

 .2קול קורא להצגת הרצאות בכינוס ה  16של האגודה הישראלית
לחקר שפה וחברה
הכינוס יתקיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב ביום שני ,כ"ו באייר  ,תשע"ז , 22במאי2017
במוקד הכינוס יעמוד הנושא" :השפה כמופע ושפת המופע בתרבויות המזרח התיכון"
הצעות יש לשלוח עד 15.2.2017
לפרטים ראו כאן

 .3קול קורא למלגת פולברייט לכתיבה ספרותית
קרן חינוך ארצות הברית ישראל מתעתדת להעניק ב  2017מלגה אחת לסופר/ת ,מ/שורר/ת,
מחזאי/ת או מתרגמ/ת .ספרותי/ת כדי לאפשר את השתתפותם בתכנית הבינלאומית לכתיבה
ספרותית.
לפרטים ראו כאן

 .4קול קורא להגשת הצעות לכנס האחד עשר של האגודה הישראלית
לאוריינות ושפה
יום חמישי  5.7.2017באוניברסיטה הפתוחה ,רעננה
לפרטים ראו כאן

 .5קול 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
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וסוציולוגים ,מפקחים ומנהלי מערכות חינוך לגיל הרך ,גננות ומתכשרים
להוראה ,ולכל הנוצרים בליבם אהבה לילד הרך.
לפרטים לחצו כאן

ג .כנסים ,ימי עיון ,השתלמויות
 .1הרצאות בנושא המחקר האיכותני במכללת לוינסקי
מרכז שח"ק מזמין אתכם 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 .לפני ההרצאה נשלח לחברי הסגל שירשמו להרצאה חומר
תיאורטי שהוא רלוונטי לנושא ההרצאה.
לוח המפגשים:
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פרופ' מיכל צלרמאיר
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ד"ר עינב ארגמן

מחקר איכותני במוסדות חינוך ,חדר 431

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.

ג .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
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 .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

 .4הסבר על תחום מחקרים בינלאומיים ברשות המחקר
השנה נפתח תחום מחקרים בינלאומיים ברשות המחקר ,ההערכה והפיתוח,
אותו מרכזת ד"ר אלונה פורקוש ברוך .במסגרת תחום זה ,נפעל בעיקר לקידום מיזמים
הממומנים על-ידי האיחוד האירופי ,כגון ארסמוס פלוס ,הורייזון  2020ואחרים.
אפשרויות בתחום זה כוללות מחקר משותף ,החלפה הדדית של סגל וסטודנטים
התוכניות הקיימות ואלה העתידיות מאוד מוקפדות מבחינת תחומי העניין של האיחוד האירופי,
המפיצים את הקולות הקוראים ,ומחייבים שיתופי פעולה עם מוסדות נוספים מהארץ ומחו"ל,
החל משלב גיבוש הקונסורציום ,דרך הגשת ההצעה ,ובמידה שהיא מתקבלת – ביצוע המחקר
וכתיבת הדו"חות.
במידה שיש לכם רעיון שתואם את אחד מתחומי המחקר המוזכרים באתרים הללו (מומלץ
לשוטט באתרים לעול על מנת להתרשם מהנושאים ,ממיזמים קיימים וכדומה) – אתם מוזמנים
להתייעץ עמנו.
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 פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים.ד
 דו"ח על פדגוגיה חדשנית.1
The Innovating Pedagogy 2016 report has been published. It has ten new
themes for teaching, learning and assessment for an interactive world, to
guide teachers and policy makers in productive innovation.
You can view and download the report from www.open.ac.uk/innovating

 אתר עשיר בנושא שיטות מחקר.2
.אתר נהדר הכולל מידע על נושאים שונים הקשורים בשיטות מחקר
!!!מומלץ להיכנס ולהתרשם

http://methods.sagepub.com
, הרצאה במסגרת רשת מחקר דנית לטכנולוגיות למידה: ד"ר ישי מור.3
Theory & Practice of Empathic Design for Hybrid " :בנושא

"Learning
לצפייה בסרטון לחצו כאן

 באוניברסיטתinteracting minds centre - הרצאה ב: ד"ר ישי מור.4
" Playful Education: principles, patterns, pedagogy"  בנושא,אארהוס
לצפייה במצגת לחצו כאן

" סדנה בינלאומית בנושא "תבניות עיצוב לחינוך היברידי: ד"ר ישי מור.5
לפרטים לחצו כאן
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 .6פורטל 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

 .7אוסף עבודות דוקטורט ומאגר כלי מחקר במרכז המידע במכון מופ"ת
המאגר כולל מספר רב של שאלונים שנעשה בהם שימוש בעבודות דוקטורט.

כניסה למאגר

 .8חוברת בנושא מחקר כמותי
חוברת לליווי והדרכה בביצוע וכתיבת פרויקט המבוסס על מחקר כמותי
נכתבה על ידי ד"ר איתי הס לעיון בחוברת

 .9רשימת מקורות מומלצת למחקרים ולעבודת גמר בחינוך מיוחד
הרשימה כוללת שמות של ספרים וכתבי עת בחינוך המיוחד ,מאורגנים על פי תחומים .כל
המקורות נמצאים בספריית מכללת לוינסקי לחינוך .הרשימה נערכה על ידי ד"ר איתי הס.
לרשימה היכנסו לכאן

 .10מידע על כתבי עת בעברית
רשימה של כתבי עת בעברית ,בתחומי דעת שונים מוצגת כאן

 .11מאגר 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
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ניתן לעקוב אחר המידע באתר המכללה/מחקר ופיתוח
בברכת חג אורים שמח,
רשות המחקר ,הערכה והפיתוח
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