כ"ג אלול תשע"ו  26,ספטמבר 2016
שלום רב לחברי הסגל,

א .ברכות לחברי הסגל על פרסומים אקדמיים חדשים
אלה הפרסומים שהובאו לידיעתנו

ד"ר דולי לוי וד"ר מיכל מישר
אליהו-לוי ,ד' וגנץ-מישר ,מ' (" .)2016הרגשתי מחמם את הלב ,ככה זה כששמים לב אליך":
מיצוב עצמי של נערים ממשפחות של מהגרי עבודה בדרום תל אביב .גילוי דעת,9 ,
105-130

ד"ר גליה סמו
סמו ,ג' ( .)2016בין שתי ערים :לבעיית הערים הנזכרות בישעיה כד-כז ,בית מקרא ס"א,
חוברת א ,עמ' .98-74

ד"ר ליאת שלו-ביברמן
ביברמן-שלו ,ל' ( .)2016הבלוג כגשר בין המחקר להוראה במערכת ההשכלה הגבוהה .הוראה
באקדמיה.32-38 ,6 ,
לפרטים ראו כאן

ד"ר ענת כורם
כורם ,ע' ( .)2016פיתוח הכשירות החברתית של התלמידים להתמודד עם הקנטות בבית
הספר ובזירת האינטרנט .במעגלי חינוך215-204 ,6 ,

ד"ר דפנה כהן
Kohn, D. & Eian, Z. (2016). Moving Music: Correspondences of Musical
Parameters and Movement Dimensions in Chlidren's Motion And Verbal
Responses. Music Perception, 34, 40-55
לפרטים ראו כאן
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פרופ' איציק גילת
Gilat, I. (2016). Emotional First Aid in Eating Disorders: The unique Role of
Hotlines and Online Services In Latzer, Y. & D. Stein (Eds.) Bio-PsychoSocial Contributions to Understanding Eating Disorders. (pp. 141-153).
Springer International Publishers doi 10.1007/978-3-319-32742-6
לפרטים ראו כאן

ב .כללי
 .1יום הסגל במכללת לוינסקי
יום הסגל ,המיועד לכלל הסגל האקדמי והמנהלי במכללה ,יתקיים ביום חמישי 27
באוקטובר 2016 ,בשעות .8.00-15.00
יום הסגל יעמוד בסימן "חינוך בעידן הדיגיטלי ותפקידנו כמכשירי מורים" ,והוא יתמקד
במדיניות המכללה ובהשלכות להוראה-למידה בתשע"ז.
לצפייה בתכנית יום הסגל לחצו כאן

 .2כנס מרכז מהות בנושא הורים – בתי ספר
כנס בנושא קשר בין הורים לבין מערכת החינוך ייערך במכללת לוינסקי לחינוך
ביום ג' .27/09/16
הכנס נערך על ידי מרכז "מהות" במכללת לוינסקי בשיתוף עם שפ"י במשרד החינוך.
להזמנה לחצו כאן  ,להרשמה לסדנאות לחצו כאן.

ג .תמיכה במחקר
 .1הגשת בקשות לקרן הלאומית למדע ISF
נפתח מחזור הגשות תשע"ח לקרן הלאומית למדע .כדי להגיש בקשות למענקי מחקר
יש לבצע הרשמה מוקדמת (הצטרפות למאגר החוקרים של הקרן) .ניתן להירשם דרך
רשות המחקר או באופן עצמאי .כדי להירשם דרך רשות המחקר ,פנו לרונית חקוק
עוזרת המחקר באימייל.ronit.h@levinsky.ac.il :
2

כדי להירשם באופן עצמאי ,היכנסו לאתר הקרן

https://www.isf.org.il

לחצו על

כניסת משתמשים ,בחרו את הקוביה השמאלית  -כניסת חוקרים ,והיכנסו לקישור
"הצטרפות למאגר החוקרים".
בלחיצה על אפשרות זו ,יפתח לחוקר/ת חלון למילוי פרטיו/ה ואפשרות להעביר טופס
זה לאישור רשות המחקר .החוקרים לא יתווספו אוטומטית למאגר ,אלא רק לאחר
קבלת אישור רשות המחקר.
המועד האחרון להרשמה הוא  27.10.2016הגשת הבקשה מותנית באישור רשות
המחקר .המועד האחרון להגשת הבקשה לרשות המחקר הוא  5.11.2016והמועד
האחרון להגשה לקרן הוא 10.11.2016

 .2רשימה 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

 .3ייעוץ 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.
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 .4ועדת 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

ד .קולות קוראים לכתיבת מאמרים ולהצגה בכנסים
 .1קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת
International Journal of Educational Technology in Higher Education
לפרטים ראו כאן

 .2קול קורא לגיליון הבא של הביטאון "אפשר"
בנושא :המציאות הווירטואלית :היבט חינוכי-טיפולי בקרב ילדים ובני נוער במצבי סיכון
לפרטים היכנסו לכאן

 .3קול 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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ה .כנסים ,ימי עיון ,השתלמויות
 .1איל"ש ,האגודה הישראלית לבלשנות שימושית
הכינוס המ"ג של איל"ש ,האגודה הישראלית לבלשנות שימושית ,יתקיים ביום שלישי ,כ"ג
בתשרי תשע"ז ( 25באוקטובר  ,)2016במכללת לוינסקי לחינוך.

 .2התמחות מחקר והערכה במכון מופ"ת
אם אינך מלמד/ת השנה בימי חמישי ,זו ההזדמנות שלך ,נותרו מקומות אחרונים:
במסגרת 'התמחות 'מחקר והערכה' במכון מופ"ת מתקבצים מרצים ממכללות שונות
המעוניינים להקדיש זמן להתפתחות של עצמם(!) בתחום המחקר ,ללמוד ממרצים
בעלי שם בינלאומי המומחים בגישות המחקריות השונות ,ובנוסף לקבל  52 -שעות
לפחות של הנחיה אישית על ידי מנחים מומחים ובעלי ניסיון .הלימודים בתוכנית
תומכים בכתיבת הצעת מחקר ,בביצועו ,ובהכנתו לפרסום בכתב עת אקדמי שפיט
ובכנס מדעי .התמחות זאת הינה חיונית כיום למרצים שמבקשים להעמיק את
ידיעותיהם במחקר כמותי ו/או איכותני ,לחקור לפרסם וללמד ,בהתאם לסטנדרטים
הנדרשים כיום ,באמצעות תמיכה צמודה במחקר האישי שלהם ולימוד מעמיק של הידע
הדרוש לביצוע מחקר.
במהלך ההתמחות תינתן תמיכה של יעוץ מתודולוגי וההשתתפות בהתמחות מזכה
בגמולים ותעודת הוראה במכללות להכשרת מורים ,לזכאים.
ההתמחות היא דו-שנתית ,ונערכת בימי ה' (מפגש ראשון ב 3-בנובמבר) בין השעות
 15:00-9:00במכון מופ"ת ,וכוללת  13מפגשים סמסטריאליים.
זה הזמן להתפתחות הפרופסיונאלית שלך ,ללמוד לחקור לפרסם להתקדם בדרגות
ולהיות טוב יותר בתחומך!
לפרטים נוספים לחצו כאן

5

ו .פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים
 .1גיליון חדש של "עיונים בשפה וחברה"
יצא לאור גיליון חדש של כתב העת "עיונים בשפה וחברה" העוסק בנושא שיח פוליטי.
כתב העת יוצא לאור על ידי ה"-אגודה הישראלית לחקר שפה וחברה"
בעריכת פרופ' עירית קופפרברג .לצפייה בתוכן העניינים לחצו כאן

 .2פורטל 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

 .3אוסף עבודות דוקטורט ומאגר כלי מחקר במרכז המידע של מכון מופ"ת
המאגר כולל מספר רב של שאלונים שנעשה בהם שימוש בעבודות דוקטורט.
כניסה למאגר

 .4חוברת בנושא מחקר כמותי
חוברת לליווי והדרכה בביצוע וכתיבת פרויקט המבוסס על מחקר כמותי
נכתבה על ידי ד"ר איתי הס
לעיון בחוברת

 .5רשימת 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

 .6מידע על כתבי עת בעברית
רשימה של כתבי עת בעברית ,בתחומי דעת שונים מוצגת כאן
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 .7מאגר 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

 .8חדש! – 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 לטווח קצר ולטווח ארוך ועוד.
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 אלו על מנת להתרשם מהנושאים ,ממיזמים קיימים וכד') – אתם מוזמנים
להתייעץ עמנו.

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