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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:
 )1ד"ר רבקה אלקושי ,ד"ר גילה רוסו-צימט ,ד"ר דורית כהן וד"ר יפעת שוחט
Elkoshi, R., Russo-Zimet, G., Cohen, D. & Shohat, Y. (2017). Rainbow
Inspirations in Art: Exploring color Metaphor in poetry, Visual Arts and
Music. New-York: NOVA Publication.
 )2ד"ר נעמי בן-גור
בן-גור ,נ" .)2017( .מחאי מחאי כפיים"  -פואטיקה ואידיאולוגיה בשירת הילדים העברית
בתקופת היישוב  .1939-1948הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת.
לפרטים ראו כאן
 )3פרופ' יצחק גילת ,ד"ר גילה רוסו-צימט ,ד"ר קלודי טל ,ד"ר עידית טבק
גילת ,י' ,רוסו-צימט ,ג' ,טל ,ק' וטבק ,ע' ( .)2017תפיסות הורים בנוגע למעמדה ,לתפקידה
ולתפקודה של הגננת .חוקרים @הגיל הרך ,גיליון מספר .5
לפרטים ראו כאן
 )4פרופ' ליה לאור
Laor,L. (2017). Paradigm War – Lessons Learned from 19th Century Piano
Pedagogy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

 )5ד"ר חיים מויאל
מויאל ,ח .)2017( .העיט הזהוב .טבע הדברים.82-94 ,258 ,
לפרטים ראו כאן

 )6ד"ר יעל מילוא
Milo Shussman Y. (2017). Environmental psychology and classroom design
as a tool for promoting meaningful learning. AEL- Australian
Educational Leader, 39, 48-52.
לפרטים ראו כאן

ב .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.
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'
אתם מוזמנים להתייעץ עמנו ולמקסם את הפוטנציאל ,ולגבש ביחד מתווה שעשוי לשמש בסיס
להצעת מחקר עתידית .נסייע לכם ככל שנוכל במסגרת המשאבים העומדים לרשותנו.

ג .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.

להלן הקישור לשאלון

ד .קולות קוראים להשתתפות במיזמים ,כתיבת מאמרים
והצגה בכנסים
 .1פרסום 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

 20 – 18 Improving University Teaching .2ביולי 2017
הכנס הבין-לאומי בנושא משפרים הוראה באקדמיה מתקיים בפעם ה 42-ומתמקד הפעם
בהערכה (הערכת הוראה ,למידה ,תכניות לימוד והערכה לשם למידה).
לפרטים ולקול קורא יש להיכנס לאתר הכנס
 .3קול קורא לכתיבת מאמרים לגיליונות מיוחדים של כתב 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
 .4קול 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

ה .כנסים ,ימי עיון ,השתלמויות
 .1החלה ההרשמה לבית הספר ללימודי התמחות מקצועית לשנת תשע"ח במכון מופ"ת
לימודי התעודה מיועדים למרצים במכללות לחינוך בלבד
התמחויות דו-שנתיות:

-

הוראה והדרכה בהשכלה הגבוהה

-

יוצרים כתיבה

-

מחקר והערכה

-

ניהול אקדמי

תכניות חד-שנתית:

-

שיתופיות בסביבות מתקדמות

-

הובלת יזמות וחדשנות חינוכית

לפרטים ולייעוץ ראשוני073-702-44-40 :
 .2סדנאות מחקר במכון מופ"ת בקיץ 2017
לצפייה בתכנית הסדנאות
 .3כנס אוהלו הבינלאומי השני לחדשנות בחינוך
יתקיים בימים רביעי וחמישי 24-25 ,לחודש מאי .2017
לפרטים נוספים לחצו כאן
 .4הרצאות בנושא המחקר האיכותני במכללת לוינסקי
חברי הסגל מוזמנים לסדרת הרצאות של חברי סגל מומחים בתחומים שונים של המחקר
האיכותני .ההרצאות יערכו בימי רביעי בשעה  .15.30-14.00כל הרצאה תערך כ 45 -דקות
ולאחריה יתקיים דיון עם הקהל .ההרצאות שנותרו:
לוח המפגשים:
17.5.2017

7.6.2017

פרופ' אילנה אלקד-

ניתוח ופרשנות נתונים במחקר האיכותני

להמן

בכלים מתחום הספרות ,חדר 325

ד"ר נילי אריה-ספיר

חקר הפולקלור ,חדר 431

אתם מתבקשים לאשר את השתתפותכם בסדרת ההרצאות בכתובת המייל:
 estik@levinsky.ac.ilולציין באיזה הרצאה אתם מעוניינים להשתתף.

ו .תמיכה במחקר
 .1רשימה 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
 .2ייעוץ 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.
 .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 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

ז .פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים
 .1הגיליון השביעי של כתב העת "הוראה באקדמיה"
יצא לאור באמצעות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .הגיליון מוצג באופן מקוון
באתרים  www.AcademicTeaching.netאו http://academicteaching.net
התכנים רלוונטיים במיוחד למוסדות אקדמיים שמפתחים קורסים מקוונים או שתלמידיהם
נדרשים ללמוד גם בקורסים מקוונים.
 .2הגיליון החדש של כתב העת "עיונים בשפה וחברה" ,כתב העת של ה"אגודה
הישראלית לחקר שפה וחברה" יצא לאור.
לתוכן העניינים והתקציר
 .3אתר עשיר בנושא שיטות מחקר
אתר נהדר הכולל מידע על נושאים שונים הקשורים בשיטות מחקר.
מומלץ להיכנס ולהתרשם!!!
כניסה לאתר
 .4סקירה עדכנית של מאמרים על הכשרה להוראה
יוצאת על ידי מרכז המידע של מכון מופ"ת.
לעדכון דו חודשי ללא תשלום לחצו כאן
 .5פורטל מס"ע
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
 .6אוסף עבודות דוקטורט ומאגר כלי מחקר במרכז המידע במכון מופ"ת
המאגר כולל מספר רב של שאלונים שנעשה בהם שימוש בעבודות דוקטורט.
כניסה למאגר

 .7חוברת בנושא מחקר כמותי
חוברת לליווי והדרכה בביצוע וכתיבת פרויקט המבוסס על מחקר כמותי
נכתבה על ידי ד"ר איתי הס
לעיון בחוברת
 .8מידע על כתבי עת בעברית
רשימה של כתבי עת בעברית ,בתחומי דעת שונים מוצגת כאן
 .9מאגר 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
רשות המחקר ,הערכה והפיתוח

