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שלום רב לחברי הסגל,

א .כללי
 .1ברכות לחברי הסגל על פרסומים אקדמיים חדשים
אלה הפרסומים שהובאו לידיעתנו
ד"ר גלי דינור
דינור ג' ) .)2016תרומתה האפשרית של למידה  /הוראה של המקרא בהיבט רב תחומי
ללמידה משמעותית ,מחקר שנעשה בחסות משרד החינוך ,רשות המחקר מכון מופ"ת ורשות
המחקר במכללת לוינסקי לחינוך .מופיע באתר מס"ע
ד"ר מונה יוליוס שרון
Julius, M. S, & Adi-Japha, E. (2016). A Developmental Perspective in
Learning the Mirror-Drawing Task. Frontiers in Human Neuroscience,10,
1-13.
לפרטים ראו כאן
ד"ר בת -ציון ימיני
ימיני .)6102( ,הרטוריקה של הרבנית ימימה מזרחי .עיונים בשפה וחברה)0-6( 13 .
.000-061
ימיני ,ב' ( )6102פסוקיות הזמן בשירת זלדה ותפקידן הפואטי

Education Higher Hebrew 18, pp. 125-138.

ד"ר דולי לוי
גבורה ,א' ולוי ,ד' ( .)6102התחבירית רטורית כאמצעי לשכנוע בנאומיו הפוליטיים של יאיר-
לפיד .בלשנות עברית.73-73 , 07,

ד"ר יעקבה סצ'רודטי
Sacerdoti, Y. (2016) A badge of complexity: Israeli holocaust books for
children Journal of Children’s Literature , 42 (1) pp. 5-18.
ד"ר סיגל אופנהיים שחר
Oppenheim-Shachar, S. & Benjamin, O. (2016). Adolescent girls' connectivity
in an occupational efficacy workshop: Understanding avoidance. Women's
Studies International Forum , 57, 38–47
לפרטים ראו כאן

 .2קרנות מחקר
הכנו רשימה מעודכנת של קרנות מחקר המציעות מענקי מחקר בתחומים שונים .אתם
מוזמנים לשוטט ולהכיר את קרנות המחקר .שמח לסייע לכל מי שמעוניין להגיש הצעות
מחקר לאחת מקרנות אלה.
לפרטים ראו כאן

 .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 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

 .4ייעוץ 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.

ב .קולות קוראים לכתיבת מאמרים ולהצגה בכנסים
 .1הכינוס המ"ג של איל"ש ,האגודה הישראלית לבלשנות שימושית ,יתקיים
ביום שלישי ,כ"ג בתשרי תשע"ז ( 22באוקטובר  ,)2112במכללת לוינסקי
אנו קוראים בזאת להגיש הצעות להרצאות בנות  67דקות (כולל שאלות ותשובות) או הצעות
לארגון מושבים עד לתאריך כ"ד בסיוון תשע"ז ( 31ביוני  )2112לכתובת דוא"ל זו:
 .yeminib@gmail.comלפרטים היכנסו לכאן

 .2קול קורא להגשת תקצירים לכנס בנושא :מחקר איכותני בשרות הכשרת
מורים והתפתחותם המקצועית
הכנס ייערך ב  26–27.10.2016באוניברסיטה העברית הר הצופים.
הגשת תקצירים עד  ,67.2.02לפרטים ראו כאן

 .3קול קורא לכנס השנתי של AERA
לפרטים ראו כאן

 .4קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת "הוראה באקדמיה"
כתב העת ״הוראה באקדמיה״ יוצא לאור בתמיכת האקדמיה הלאומית למדעים ומיועד לכל
אנשי הסגל בכל המוסדות ,התחומים והדרגים במדינת ישראל .גיליון  3ייצא לאור במרץ-
אפריל  6103ויעסוק בשיטות הוראה וקידומן באמצעות טכנולוגיה .אנו מעוניינים במאמרים
שיציגו שיטת (או מסגרת) הוראה כלשהי ויציעו טכנולוגיות ושיטות שתקדמנה את ההוראה

והלמידה בשיטה זו.
לפרטים היכנסו לכאן

 .2קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת
International Journal of Educational Technology in Higher Education
לפרטים ראו כאן

 .2קול קורא להקמת צוותי כתיבה לשנת הלימודים תשע"ז
לקראת שנת הלימודים הבאה אנו פונים למורי המכללות בקריאה להגיש הצעות לכתיבת
ספר המשלב תאוריה ומעשה בתחומי הדעת ,הפדגוגיה והעבודה המעשית ,ובמיוחד
בנושאים שיש בהם תרומה לדמות הלומד במאה ה21-
למידע נוסף

 .7קול 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

ג .קולות קוראים להגשת הצעות מחקר
 .1קול קורא להגשת הצעות מחקר של הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ובאלכוהול
לפרטים ראו כאן

ד .כנסים ,ימי עיון והשתלמויות מקצועיות
 .0כנס בנושא קשר בין הורים לבין מערכת החינוך ייערך במכללת
לוינסקי לחינוך ביום ג'  .2791/912הכנס נערך על ידי מרכז "מהות"
במכללת לוינסקי בשיתוף עם שפ"י במשרד החינוך
הזמנה מפורטת תישלח אליכם בהמשך.

 .2מימוש הפוטנציאל האנושי  -כנס וערב זיכרון ברוחו של פרופ' ראובן
פוירשטיין במלאות שנתיים לפטירתו יתקיים ביום ב' 27912912
בבנייני האומה בירושלים
לפרטים לחצו כאן

 .3הכינוס השנתי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
יתקיים ב 3.7-בבית ברל
לפרטים לחצו כאן

 .4סדנאות קיץ במכון מופ"ת
שתי סדנאות מבוא לשיטות/פרדיגמות מוגדרות במחקר איכותני :מבוא למחקר נרטיבי ;
מבוא לחקר הטקסט והשיח
חמש סדנאות למתקדמים :התאוריה המעוגנת בשדה ; ריאיון נרטיבי ; ניתוח נרטיבי ;כלים
ומיומנויות לפרסום מאמרים איכותניים; ניתוח טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית
לפרטים על הסדנאות היכנסו לכאן.

 .7כנס יצירתיות בהוראה נערך על ידי המרכז לקידום ההוראה במכללה
האקדמית אורנים .הכנס יתקיים ביום שני 4 ,ביולי במכללת אורנים בטבעון.
לפרטים היכנסו לכאן

 .2כנס של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך
כנס של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך בשיתוף אוניברסיטת תל אביב
והמכללה האקדמית לחינוך גורדון.
המפגש יתקיים ביום שלישי  ,כט 'בסיון תשע"ו  7ביולי 6102
במכללה האקדמית לחינוך גורדון ,רח' טשרניחובסקי  73חיפה.
לפרטים ראו כאן

 .7כנס אוריינות ושפה
הכינוס העשירי של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה באוניברסיטת בר אילן
יתקיים ביום ראשון  ,ד' בתמוז תשע"ו  01ביולי  6102באוניברסיטת בר אילן ברמת גן
לפרטים ראו כאן

ה .פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים
 .1פורטל 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

 .2חוברת בנושא מחקר כמותי
חוברת לליווי והדרכה בביצוע וכתיבת פרויקט המבוסס על מחקר כמותי
נכתבה על ידי ד"ר איתי הס
לעיון בחוברת

 .3רשימת 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

 .4מאגר 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

 .2מידע על כתבי עת בעברית
רשימה של כתבי עת בעברית ,בתחומי דעת שונים מוצגת כאן

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

