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שלום רב לחברי הסגל,
מובא לעיונכם ולשימושכם דף מידע על נושאים שונים הקשורים במחקר

א .כללי
ברכות לחברי הסגל על פרסומים אקדמיים חדשים
אלו הפרסומים שהובאו לידיעתנו:
ד"ר ליאת ביברמן-שלו
ביברמן-שלו ,ל' ( .)2017בלוג אישי או בלוג שיתופי? תפיסות של פרחי הוראה בשנת ההכשרה
הראשונה את תרומת שני דגמי הבלוג לתהליך ההכשרה .במעגלי חינוך.196-176 ,7 ,

ד"ר ערן גוסקוב
גוסקוב ,ע' ( .)2017על בטלותו של חינוך פטריוטי-קוסמופוליטי במדינת היהודים .דפים,65 ,
11-34
פרופ' איציק גילת
גילת ,י' (" .)2017היא קנתה אותי באותה אסיפת הורים" תפיסות הורים את מנהיגות הגננת.
בתוך :מבורך ,מ' (עורכת) .מנהיגות בגיל הרך .תל-אביב :מכון מופ"ת
ד"ר דפנה כהן
כהן ,ד' ( .)2017תגובות תנועתיות של ילדים בעת האזנה לקטעי מוזיקה כייצוג לתפיסתם
המוזיקלית .חוקרים@הגיל הרך ,גיליון .5
פרופ' מרים מבורך
מבורך ,מ' ( .)2017מנהיגות בגיל הרך .תל-אביב :מכון מופ"ת
(ראו פירוט על הספר בהמשך המכתב)
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ד"ר חיים מויאל
מויאל ,ח' ( .)2017השליו הנודד המקראי .טבע הדברים . 38-46 .259
מויאל ,ח' ( .)2017העורב האפור .טבע הדברים . 260

ד"ר אורית מועלם
מועלם ,א' (" .)2017הוא לוקח את כולם לאן שהוא רוצה...והם הלכו אחריו" :דמות המנהיג
בקרב ילדים  .בתוך :מבורך ,מ' (עורכת) .מנהיגות בגיל הרך .תל-אביב :מכון מופ"ת
ד"ר קובי סצ'רדוטי
סצ'רדוטי ,י' ( .)2017הקשר הסימביוטי :תפקודיו וחשיבותו של 'אובייקט מעבר שניוני'
בספרות השואה לגיל הרך .חוקרים@הגיל הרך ,גיליון .6
ד"ר גילה רוסו-צימט
Russo-Zimet, G. (2017). Artist-Teachers' in-Action Mental Models While
Teaching Visual Arts. Journal of Education and Training Studies, 5(5),171183.

***************************************************************************
שיתופי פעולה בינלאומיים – עדכון והזמנה להמשך פעילות
תחום מחקרים בינלאומיים ברשות המחקר ההערכה והפיתוח ,אותו מרכזת ד"ר אלונה
פורקוש-ברוך ,תפס תאוצה בזכותכם ,אנשי סגל שהרימו את הכפפה – ובזכות ההירתמות
שלכם להגשת הצעות .סך הכול הגשנו השנה לקרנות האירופאיות תשע הצעות בשותפות עם
מוסדות אחרים בארץ ובחו"ל:
 4 הצעות לארסמוס במסגרת KA1 – learning mobility
 הצעה אחת לארסמוס במסגרת KA2 – capacity building
 הצעה אחת לHorizon 2020-
 3 הצעות לארסמוס במסגרת KA2 - strategic partnership
 4 הצעות נוספות ממתינות לקולות קוראים רלוונטיים שיתפרסמו בעתיד.
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זה הזמן להיות יצירתיים ונחושים:
 אם יש לכם רעיון שתואם את אחד מתחומי המחקר המוזכרים באתרים
כגון :ארסמוס פלוס ,הורייזון 2020
 אם יש לכם רעיון למחקר אשר יש לו פוטנציאל לשיתוף פעולה בין מוסדי בארץ והעולם
 אם יש לכם קשרים קיימים עם חוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל ,בעקבות
נסיעות לכנסים ,ביקורים וכד'
קול קורא חדש של הורייזן  2020מזמין הגשת הצעות בנושא של חינוך במדעים מחוץ לכיתה.
מועד ההגשה הוא אוגוסט  2017פרטים בקישור הבא:
Science Education Outside the Classroom
אתם מוזמנים להתייעץ עמנו ולמקסם את הפוטנציאל ,ולגבש ביחד מתווה שעשוי לשמש בסיס
להצעת מחקר עתידית .נסייע לכם ככל שנוכל במסגרת המשאבים העומדים לרשותנו.
אלונה פורקוש-ברוך alonabar@levinsky.ac.il

***************************************************************************
בקשה למלא שאלון במחקר
ד"ר אימאן נאחס מהמכללה הערבית בחיפה מבקשת את שיתוף הפעולה של חברי הסגל
במילוי שאלון ,במסגרת מחקר שהיא עורכת על גישות כלפי רב תרבותיות וחינוך רב תרבותי
בתחום הכשרת מורים ,מנקודת מבטם של מרצים וסטודנטים להוראה ,המחקר אושר על ידי
ועדת האתיקה של המכללה .הקישור לשאלון

***************************************************************************

3

ב .קולות קוראים להשתתפות במיזמים ,כתיבת מאמרים
והצגה בכנסים
 .1הגשת הצעת מחקר בנושא אקדמיה-כיתה
מצורף מכתבנו בנושא הגשת הצעת מחקר בשנה"ל תשע"ח
בנוסף מצורפים קבצים עם נושאים למחקר.
תאריך היעד להגשת הצעות הוא 21 :ביוני .2017
לדף הנחיות להגשת הצעת מחקר
לאפשרויות חקר תכנית אקדמיה-כיתה
 .2פרסום ספרים במדעי הרוח – הגשת הצעות לקרן הלאומית למדע
הקרן הלאומית למדע שמחה להודיע על פתיחת ההגשות לתוכנית פרסום ספרים
במדעי הרוח -מחזור  .2018אתר הקרן פתוח להרשמה ולהגשה.
המועד האחרון להרשמה לתוכניות הינו  10ביולי 2017
המועד האחרון להגשת הבקשות לאחר אישור הרשות הינו  24ביולי 2017
ניתן להוריד את ההנחיות המעודכנות מאתר הקרן וממערכת ISF online
 .3כתב-העת מחקרי גבעה – כרך ד' וכרך ה'
מכללת גבעת וושינגטון מוציאה לאור כתב-עת בשם 'מחקרי גבעה'.
זהו כתב-עת העוסק במבחר תחומים הנלמדים במכללה ,בכללם מדעים ,מוזיקולוגיה
ואמנות .המאמרים עוברים תחילה שיפוט חיצוני .ניתן להגיש מאמרים עד סוף חודש יולי.
מאמרים ,שאלות והצעות נא להפנות אל טל'  0556675470אוoshezi1934@gmail.com :

פרופ' משה צפור ,עורך
 .4קול קורא לכתיבת מאמרים לכתב העת "מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית"
בנושאים אלו:
קול קורא לכתב העת "מפגש" בנושא :תרבות הפנאי של ילדים ,נוער וצעירים בישראל
קול קורא לכתב העת "מפגש" בנושא :מניעת אבדנות בקרב מתבגרים
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 .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 של 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 .תמיכה במחקר
 .1הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
פעילות הקרן למען קידום המחקר בישראל תבוא לידי ביטוי בתמיכה כספית בסמינרים,
בסדנאות למחקר בין-תחומי ,בתכנית עמיתים ובתכנית השתלמויות
להלן ההנחיות המפורטות להגשת הבקשות

 .2קול קורא לבתר-דוקטורט בשנה"ל תשע"ח בנושא פיתוח מנהיגות פדגוגית
המעבדה לחקר הפדגוגיה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מובילה
תכנית מחקר ופיתוח שמשלבת טיפוח של מנהיגות מורים
לפרטים נוספים ראה כאן

 .3רשימה 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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 .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 לייעוץ בכתיבה ובפרסום
לאחר קבלת אישור לבקשה במייל יש לפנות ישירות ליועץ ולתאם אתו את שעות הייעוץ
שאושרו לך .לאישור בקשתך יצורף טופס שכר המיועד לחתימת היועץ ,בתום הייעוץ אנו
נקבל מהחוקר או מהיועץ טופס חתום ונשלם בהעברה בנקאית לחשבונו.
 .5ועדת 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
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ד .כנסים ,ימי עיון ,השתלמויות
 .1בית הספר ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת
לימודי התעודה מיועדים למרצים במכללות לחינוך בלבד
התמחויות דו-שנתיות:
-

הוראה והדרכה בהשכלה הגבוהה

-

יוצרים כתיבה

-

מחקר והערכה

-

ניהול אקדמי

-

שיתופיות בסביבות מתקדמות

-

הובלת יזמות וחדשנות חינוכית
לפרטים ולייעוץ ראשוני073-702-44-40 :

 .2סדנאות מחקר במכון מופ"ת בקיץ 2017
לצפייה בתכנית הסדנאות

ה .פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים
 .1ספר חדש על מנהיגות חינוכית
מנהיגות חינוכית בגיל הרך בעריכת פרופ' מרים מבורך.
הספר חושף סוגים שונים של מנהיגות במערכות החינוכיות בגיל הרך על בסיס
מחקרים בפרדיגמות שונות ,ומאפשר הצצה נדירה לעולמן המורכב של מנהלות
הגנים ,המעונות ,החטיבות הצעירות ומחלקות החינוך לגיל הרך בחינוך הקיבוצי
והכפרי .האחריות המונחת על כתפיהן יוצרת עומס רב ,אך עם זאת מאפשרת להן
לצמוח ולהצמיח את הסביבה שבה הן פעילות .הספר מבוסס על עבודות סיום של
סטודנטיות לתואר שני במכללת לוינסקי לחינוך .יצא לאור בהוצאת מכון מופ"ת.
לפרטים ראו כאן
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 .2סקירת מאמרים מעודכנת בנושא הכשרה להוראה
צוות מרכז המידע של מכון מופ"ת מכין באופן שוטף לקט מאמרים חדשים ביותר מתוך כתבי
עת אקדמיים מובילים בעולם העוסקים בהוראה והכשרת המורים . .הלקט מתפרסם אחת
לחודשיים .לעדכון דו חודשי ללא תשלום לחצו כאן
לפרטים נוספים :אירנה דייצ'מן ,טל 03-6901450 .או במייל irinad@macam.ac.il
 .3הגיליון השביעי של כתב העת "הוראה באקדמיה"
יצא לאור באמצעות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .הגיליון מוצג באופן מקוון באתרים
 www.AcademicTeaching.netאו http://academicteaching.net
הגיליון עוסק בשני נושאים :א .שיטות הוראה וקידומן באמצעות הטכנולוגיה ב .כיתה הפוכה.
 .4אתר עשיר בנושא שיטות מחקר
אתר נהדר הכולל מידע על נושאים שונים הקשורים בשיטות מחקר.
מומלץ להיכנס ולהתרשם!!!
כניסה לאתר

 .5מאגר כלי מחקר ואוסף עבודות דוקטורט במרכז המידע במכון מופ"ת
המאגר כולל מספר רב של שאלונים שנעשה בהם שימוש בעבודות דוקטורט.
כניסה למאגר

 .6חוברת בנושא מחקר כמותי
חוברת לליווי והדרכה בביצוע וכתיבת פרויקט המבוסס על מחקר כמותי
נכתבה על ידי ד"ר איתי הס
לעיון בחוברת
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 .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/דפי מידע
רשות המחקר ,הערכה והפיתוח
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