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שלום רב לחברי הסגל,

א .כללי
 .1ברכות לחברי הסגל על פרסומים אקדמיים חדשים
אלה הפרסומים שהובאו לידיעתנו:
שגיב ,ד .)2015( .משמוע ועונג המגולמים בגוף המוזיקאי :התבוננות נוספת בהוראת
הנגינה הקלאסית ובפדגוגיה המסורתית .דברים.195-183 ,8 ,
Sagiv, D., Clare Hall. (2015) Reconsidering instrumental music teaching
methods: Producing the durable and creative classical habitus", In Burnard P.,
Ylva Hofvander Trulsson and Johan Soderman (Eds.), Bourdieu and the
Sociology of Music, Music Education and Research. London: Ashgate.

 .2ועדת 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 קלאודיה גלושנקוף .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

 .3ייעוץ מחקרי במכון 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
1

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.

ב .קולות קוראים לעריכת מחקרים ולהצטרפות למאגר מומחים
 .1קול קורא להרשמה למאגר המומחים של ראמ"ה
חברי הסגל מוזמנים להירשם למאגר המומחים והיועצים של הרשות הארצית למדידה והערכה
(ראמ"ה) .המומחים הרשומים במאגר יכולים להציע את עצמם למיזמים המבוצעים על ידי
ראמ"ה בתחום החינוך ,והכוללים מחקרים ,פיתוח מבחנים ,פיתוח חומרי למידה ,פיתוח
מערכות מידע ,סקירות ספרות ,חוות דעת מקצועיות ,עריכה לשונית ועוד .מידע מפורט על
המאגר וחוברת להרשמה ניתן למצוא באתר של ראמ"ה
מי שמעוניין בסיוע לגבי ההרשמה למאגר מוזמן להתייעץ עם רשות המחקר.

ג .קולות קוראים לכתיבת מאמרים ולהצגה בכנסים
 .1כנס הקיץ ה 10-של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה
אנו שמחים להודיע על תחילת ההערכות לקראת כנס הקיץ ה 10-של האגודה הישראלית
לאוריינות ושפה! הכנס השנה יתקיים באוניברסיטת בר אילן ביום רביעי ,ה 6-ביולי.2016 ,
אנו מזמינים אתכם להגיש הצעות להרצאות ,סימפוזיונים ופוסטרים במגוון נושאים של שפה
ואוריינות .שימו לב ,תקצירים יתקבלו עד לתאריך ה 10-באפריל.
לפרטים ראו כאן

 .2קול קורא לגיליון מיוחד בנושא "שפה ומיניות"
קול קורא לגיליון מיוחד בנושא "שפה ומיניות" של כתב העת השפיט "עיונים בשפה וחברה" .
זה כתב העת של ה"אגודה הישראלית לחקר שפה וחברה" .מתקבלים מאמרים בעברית
ובאנגלית.
לפרטים ראו כאן

2

 .3מצורף קול קורא להגשת מאמרים לגיליון השני של כתב-העת
זמן חינוך
זמן חינוך הוא כתב עת אקדמי של מכללת אוהלו .הוא מתפרסם הן במהדורה מודפסת והן
באתר המכללה אתם מוזמנים להיכנס ולעייןwww.ohalo.ac.il/ohalo/content/11376 :
לפרטים ראו כאן

ד .כנסים ,ימי עיון והשתלמויות מקצועיות
 .1כינוס בנושא "עברית שפה חיה" במכללת אורנים ב 29.2.2016
מצורפת תכנית הכינוס התשיעי בנושא “העברית שפה חיה” ,שייערך במכללת אורנים
בתאריך .29.2.16
הכינוס מקיף תחומים מגוונים מדיסציפלינות שונות ,כשמוקד הדיון הוא העברית החדשה
בהקשריה החברתיים-תרבותיים.
לפרטים ראו כאן

 .2יום עיון בנושא :מחקר בחינוך – תובנות ויישומים" יתקיים ב17.4-
באוניברסיטת תל-אביב
יום העיון מציג מחקרים בעלי אופי יישומי בתחומים שונים בחינוך .הוא מיועד למורי מורים,
מורים ואנשי מקצוע אחרים שעוסקים בהוראה ולמידה.
ההשתתפות ביום העיון הינה ללא תשלום אך נדרש רישום מוקדם (מספר המקומות בסדנאות
מוגבל והרישום כבר החל).
לפרטים ראו כאן

 .3כנס המחקר השנתי של מכון ברנקו וייס יתקיים בתאריך  13לאפריל
 2016בכפר המכבייה
ההרשמה לכנס תיפתח בקרוב
לאתר של ברנקו וייס
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ה .פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים
 .1הדוח בנושא "חינוך בלתי פורמלי לילדים ,נוער וצעירים בישראל:
עדויות מהשדה וסיכום תהליך למידה"
הדוח יצא לאור והוא מונגש באתר היזמה .הדוח מסכם את פעילותו של צוות מומחים
בראשותו של פרופ' שלמה רומי.
 לדוח 'חינוך בלתי פורמלי לילדים ,נוער וצעירים בישראל'
 לתקציר הדוח באנגלית

 .2רשימת 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

 .3מאגר 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

 .4מידע על כתבי עת בעברית
אנו מעדכנים כעת את מאגר המידע והוא יישלח בקרוב אליכם.
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 .5כתב העת" :חוקרים @ הגיל הרך"
כתב העת חוקרים @ הגיל הרך הינו כתב עת אקדמי אינטרנטי ,המהווה במה לפרסום מחקרים
בנושאים הקשורים לגיל הרך .החזון העומד בבסיס כתב העת מושתת על בניית מקורות ידע
עדכניים ומחקריים להבנת הילד בגיל הרך והמערכות התומכות בגיל זה.
עורכת כתב העת היא ד"ר גילה רוסו-צימט.
לפרטים לחצו כאן

ניתן לעקוב אחר המידע באתר המכללה/מחקר ופיתוח
בברכה,
רשות המחקר ,הערכה והפיתוח
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