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ב .תמיכה במחקר
 .1קולות קוראים של קרן רש"י למחקרי הערכה
הנהלת קרן רש"י באמצעות מחלקת הערכה ומדידה יוצאת בקול קורא להערכת תכניות
מובילות של הקרן ועמותות הבת שלה:
מיזם רבדים  -להגשת הצעת מחקר לחץ כאן ,לקול הקורא לחץ כאן
תכנית חסם  -להגשת הצעת מחקר לחץ כאן ,לקול הקורא לחץ כאן
תכנית מגשימים  -להגשת הצעת מחקר לחץ כאן ,לקול הקורא לחץ כאן
תכנית מנהיגות מדעית  -להגשת הצעת מחקר לחץ כאן ,לקול הקורא לחץ כאן
הגוף המציע יכול לבחור לאלו קולות קוראים להיענות .אין מניעה כי גוף מציע יבחר
להציע עצמו לכל הקולות הקוראים.
את ההצעות לקול הקורא לרבות הצעת המחקר והמסמכים הנוספים הנדרשים יש
להעביר לקרן רש"י עד לתאריך  19.12.16באמצעות המייל אל tirzahm@rashi.org.il
שאלות והבהרות על הקול הקורא ניתן לשלוח לאותו אימייל עד .24.11.16
באחריות הגוף המציע לוודא כי ההצעה והמסמכים הנלווים אכן התקבלו.
בנוסח המייל שנשלח יש לציין בנושא :קול קורא להערכה בציון שם התכנית .לדוגמה,
הנושא :קול קורא להערכת תכנית מגשימים.
הקרן שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקול הקורא.
תשובות לקול הקורא ימסרו כחודש ממועד הגשת ההצעות.

 .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.
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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.

 .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

ג .קולות קוראים להשתתפות במיזמים ,כתיבת מאמרים
ולהצגה בכנסים
 .1קול קורא ליום סגל חוקר במכללת לוינסקי
אנו שמחים להזמין אתכם לכנס המחקר השנתי של מכללת לוינסקי
שייערך בתאריך  .05/02/17את הקול הקורא ניתן לראות כאן
המועד האחרון להגשת התקצירים הוא עד התאריך .20/11/16

 .2קול קורא ליזמים חינוכיים להצטרף למסלול החממו"פ
המנהל הפדגוגי באמצעות אגף מו"פ ניסוים ויזמות ,קורא לך להצטרף למהלך פיתוח חדשני
ולהשפיע על מערכת החינוך בישראל.
זוהי הזדמנות להשפיע על השדה החינוכי בישראל !
למידע נוסף לחצו על הקישור hamamop.org.il
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 .3קול קורא לכתיבת מאמרים לגיליון מיוחד של כתב העת עיונים בשפה
וחברה.
נושא הגיליון הוא מחקר נרטיבי בחברה הישראלית .לפרטים ראו כאן

 .4קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת
International Journal of Educational Technology in Higher Education
מועד אחרון להגשה  1.12.2016לפרטים ראו כאן

 .5קול קורא לפרסום מאמרים בגיליון מיוחד של כתב העת Professing :
Education
נושא הגיליון המיוחדTheorizing Pedagogies of Teacher Education :
מועד הגשת המאמרים  5.12.2016לפרטים ראו כאן
 .6קול קורא להגשת עבודות לכנס בינלאומי במכללת אל-קאסמי17-19 ,
באפריל2017 ,
נושא הכנסProfessional and Cultural Identity in a Changing Socio-political :
 Realityלפרטים ראו כאן

 .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
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ד .כנסים ,ימי עיון ,השתלמויות
 .1אירוע השקת ספרים שנכתבו על ידי חברי סגל
לפרטים ראו כאן

 .2קול קורא להגשת מועמדות
לתכנית פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת ,מחזור ג'
לפרטים ראו כאן

 .3כנס בנושא עוני ומוגבלות
צוות המחלקה לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בן גוריון,

מזמינים אתכם לכנס הראשון במשכן "שלוה" החדש שיעסוק בנושא "עוני ומוגבלות -היבטים
מהארץ והעולם" .הכנס ייערך ב .12.12.2016

 .4יום העיון של ארסמוס+
יתקיים בתאריך  8.12.16בבית ציוני אמריקה ,רח' אבן גבירול  ,26תל אביב ,בין השעות
.09:00-16:00

מטרת היום הינה להעניק מידע וכלים שיסייעו לכם להכין הצעות

איכותיות לקול הקורא  2017של ארסמוס +שצפוי להתפרסם בשבועות הקרובים .במהלך
היום יועברו למשתתפים עדכונים ודגשים חשובים לגבי ההגשות הקרובות למיזמים של
 Capacity Buildingוניידות כמו גם יתקיימו קבוצות דיון בנושאי קיימות ,השפעה ובעלות
של פרויקטים .יום העיון מהווה הזדמנות מצוינת למוסדות הישראלים לשאול שאלות ,לדון
ברעיונות לפרויקטים וללמוד מניסיונם של אחרים להגשת ויישום מוצלח של פרויקט .זהו גם
הזמן ליצור קשרים עם מוסדות וגורמים נוספים אשר יכולים לתרום לפרויקט שלכם.
אנא הירשמו ליום העיון כאן.

4א .הסבר 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 לטווח קצר ולטווח ארוך ועוד.
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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.

ה .פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים
 .1מאמר על הארכיון של מכללת לוינסקי  -נכתב על ידי אביבה אבידן
תפקידו הדואלי של הארכיון בעידן המודרני ארכיון מכללת לוינסקי לחינוך כמקרה בוחן

המאמר פורסם ב :דור לדור ,קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות
כרך מט תשע"ה .לעיון במאמר היכנסו לכאן

 .2מיזם חדש של ספריית המוסיקה
פרסומי כינוסים  -תקצירי הרצאות ומאמרים מתוך כינוסים בנושא מוסיקה בהשתתפות הסגל
האקדמי והסטודנטים במכללה .הרעיון למיזם הוא איגוד תקצירי ההרצאות מתוך כינוסים שונים
בתחום המוסיקה שנערכו בארץ
http://www.levinsky.ac.il/mini/MusicLibrary/?cmd=mini.1879

 .3פורטל 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

 .4אוסף עבודות דוקטורט ומאגר כלי מחקר במרכז המידע של מכון
מופ"ת
המאגר כולל מספר רב של שאלונים שנעשה בהם שימוש בעבודות דוקטורט.
כניסה למאגר
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 .5חוברת בנושא מחקר כמותי
חוברת לליווי והדרכה בביצוע וכתיבת פרויקט המבוסס על מחקר כמותי
נכתבה על ידי ד"ר איתי הס
לעיון בחוברת

 .6רשימת 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

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

 .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
בברכה,
רשות המחקר ,הערכה והפיתוח
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