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שנה"ל תשס"ח ,אפריל  – 2008גיליון 17
חברי סגל יקרים,
בגיליון זה מופיעות מספר הודעות בנוגע לקולות קוראים לכנסים/להצעות למחקר .אנו מקווים שתמצאו
בהם עניין מחקרי .לתשומת לבכם ,יש עדיין מרצים שלא שלחו את רשימת הפרסומים שלהם לשנת
 .2007ניתן עדיין לשלוח פרסומים למזכירות יחידת המחקר .עוד נזכיר שכתמיד ,נשמח לקבל מכם
הודעות ,מאמרים ודיווחים על ענייני מחקר )קולות קוראים ,כנסים ,ספרים ואתרי אינטרנט( וכן הערות או
הארות על התכנים שבעלון.
שלכם
צוות יחידת המחקר

מה חדש?
חוברת פרסומים
במכללה 2007 -

מזכירה חדשה ביחידת
המחקר

טל קמינר-שמואלי היא מזכירת יחידת המחקר
החדשה )שהחליפה את שלי שרון(.
שעות קבלת הקהל השתנו והן מעתה :ימים א',
ד'  ,16:00 – 8:00יום ה'  13:00 – 9:00בבניין
החינוך הגופני ,קומה ב' ,חדר .210
הטלפון וכתובת המייל נותרו כשהיו:
.research_skb@smkb.ac.il ;03-6905426

של

חברי

הסגל

בסוף שנת הלימודים הנוכחית תצא חוברת
המסכמת את הפרסומים של שנת .2007
מי שעדיין לא שלח את פרסומיו לשנת 2007
מתבקש לשלוח ליחידת המחקר את רשימת
הפרסומים שלו לדוא"ל:
.research_skb@smkb.ac.il

קול קורא למחקר
קול קורא להגשת הצעה להרצאה בכנס בנושא תכנון לימודים



ביום רביעי ,22.10.08 ,יתקיים הכנס השלישי
של תכנון לימודים באוניברסיטת חיפה ,בחסות
החוג ללמידה ,הוראה והדרכה של הפקולטה
לחינוך .נושא הכנס" :כיוונים עכשוויים בתכנון
לימודים :מחקר ויישום" .הנכם מוזמנים לשלוח
הצעות להרצאות ,או מושבים מלאים של
מחקרים )אמפיריים ,או עיוניים( ,בתחומים
הבאים:
 הקשר שבין תפיסות גלובליות לבין
המציאות הלוקאלית בחקר ויישום
תכנון לימודיים.
ברפורמות
כמתווכת
 ההדרכה
קוריקולריות :תובנות מחקריות ויישומן
בשדה.
 היסודות הפילוסופיים והאידיאולוגיים
של תוכניות לימודים ועיצובן בהקשר
למערכות מרובות אינטרסים.
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סטנדרטים וסטנדרטיזציה בתכנון
לימודים והשפעתם על רפורמות
קוריקולריות.
הכשרת מורים לתכנון לימודים.
תכנון לימודים בחברה רב תרבותית:
,אפיסטמולוגיות
אתיות
סוגיות
ופרקטיות.
הזיקה בין תכנון לימודים ופיתוח
חשיבה ביקורתית ,יצירתית ,ומטה-
קוגניטיבית.
היסטוריים
תרבותיים,
היבטים
ופוליטיים בתכנון לימודיים.
ייצוגי מידע
חשיבה מחודשת על
בתכנון לימודים.
מורים כמפתחי תוכניות לימודים.

משך ההרצאה 20 :דקות כולל דיון .על ההצעות לכלול:
א .כותרת ההרצאה בעברית ובאנגלית.
ב .שם/ות בעברית ובאנגלית של מגיש/י התקציר ופרטי התקשרות של נציג/ת הקבוצה )מספרי-טלפון,
כתובת וכתובת אלקטרונית(.
ג .פרטים מלאים של מגיש/י התקציר )שם פרטי ,שם משפחה ,תואר ,מקום העבודה ,מחלקה ,עיר(
ד .הנושא שאליו שייך התקציר מתוך הרשימה המוזכרת לעיל.
ה .על ההצעה לכלול בתמצית את הסעיפים הבאים :מטרה ,רציונאל ,מערך מתודולוגי ,ממצאים,
תובנות ודיון.
ו .אפיון ההרצאה :הצגת מחקר ,נייר עמדה ,מו"פ או אחר.
ז .תקציר של ההרצאה /רעיונות לדיון :עד  1000מילים .התקציר ייכתב על דף  A4בתמלילן Word
בגופן  Davidבעברית ובגופן  Times New Romanבאנגלית .גודל האות  12נק' ,רווח שורה וחצי,
מיושר לשני הצדדים .יש להשאיר שוליים של  2.5ס"מ בכל צד .רצוי לצרף ביבליוגרפיה עדכנית
קצרה )עד  5פריטים( על פי כללי רישום ביבליוגראפי כמקובל ב.APA-
את התקציר יש לשלוח למרכזת הכנס ,הגב' איילת בכר  abecher@construct.haifa.ac.ilעד התאריך:
 8באפריל .2008
ההצעה תימסר לשיפוט של חברי ועדת ההיגוי של הכנס .תשובה תימסר למגישים עד סוף יוני .2008
תקצירי ההרצאות שיתקבלו יפורסמו בחוברת הכנס.
מערכת כתב העת 'הלכה למעשה בתכנון לימודיים' תשקול פרסומם של מאמרים נבחרים.
קול קורא להצגה בכנס "מחקרי יהודה ושומרון"

חוקרים ומדענים המעוניינים להציג את
מחקריהם בכנס מתבקשים להעביר את נושא
ההרצאה בצירוף תקציר )עד  200מילים( עד
לתאריך  20.3.2008לד"ר יעקב אשל ,המרכז
למחקרי יהודה ושומרון ,קריית המדע אריאל
דוא"ל:
,03-9366834
פקס:
,40700
.eti@yosh.ac.il

הכנס אשר יתקיים ביום חמישי19.6.2008 ,
הוא כנס מדעי רב-תחומי העוסק במגוון רחב של
נושאים הנוגעים לאזור יהודה ושומרון:
היסטוריה ,מקרא ,ארכיאולוגיה ,גיאוגרפיה,
סביבה ,חברה ,מדיניות ,כלכלה ,מדעי כדור
הארץ ,חקלאות ,ביולוגיה ועוד.

קול קורא להגשת הצעות לכתיבת סקירת ספרות מחקרית

מופ"ת,

קול קורא להגשת הצעות לכתיבת סקירה
ביקורתית של ספרות מחקרית ) Critical
(review of research in teacher education
בנושא :מעקב אחר בוגרי מכללות להכשרת
מורים .תאריך סופי להגשת ההצעות 30 :ביוני
 .2008את ההצעות יש לשלח אל רשות המחקר

דוא"ל:

הבין מכללתית ,מכון
.peleg@macam.ac.il
לפרטים נוספים:
http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/criti
cal.pdf

קול קורא :מענקי מחקר מטעם מרכז רפפורט )אוניברסיטת בר-אילן(

לפניות :טל 03-6734050 :פקס03-6724915 :
דוא"לrjcenter@mail.biu.ac.il :
אתר המרכז:
.www.rappaportcenter.biu.ac.il

מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק
החיוניות היהודית מציע מענקים לחוקרים שיוכלו
להקדיש זמן בשנים תשס"ח-תשס"ט לעריכת
מחקר בנושא רלוונטי ,ולכתוב עבור המרכז נייר
עמדה מחקרי שיתבסס על מחקר .המחקר יראה
אור בסדרת הפרסומים המחקריים של המרכז.

כנסים ,ימי עיון והשתלמויות במחקר
כנס בתורת השטחות

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הכנס
בדוא"ל:
או
03-5318916
בטלפון
.yanive@mail.biu.ac.il

איגוד תורת השטחות והמרכז האקדמי ירושלים
 מכון לנדר מתכבדים להודיע על קיומו של כנסבנושא תורת השטחות ,אשר יתקיים ביום
שלישי 17 ,ביוני  .2008הכנס יתקיים בירושלים
בקמפוס המרכז האקדמי ירושלים.
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 100מילים על....
מאה מילים על שיטות סילום )(rating scales
בהמשך לעלון הקודם שבו פרטנו על סוגי שאלות בשאלון ,להלן שלוש שיטות סילום עבור שאלות
סגורות הבודקות עמדות ותפיסות.
סולם ליקרט ) - (Likert scale response choicesזהו הסולם הנפוץ ביותר במדעי החברה .הנבדק
מתבקש לציין את מידת הסכמתו עם משפטים/היגדים שונים על סולם בן כמה דרגות .לדוגמא:
נא דרג/י את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים:
במידה:
 .1אני מרוצה מלימודי בסמינר
 .2אני מרוצה מסגל ההוראה

רבה מאוד
5
5

בינונית
3
3

רבה
4
4

מעטה
2
2

מעטה מאוד
1
1

סולם גוטמן ) - (Guttman scaleהמשפטים בסולם מנוסחים על פני רצף :ממשפטים שקל להסכים
עמם ועד למשפטים שקשה להסכים עמם .בסולם נבדקת "נקודת השבירה" של הנבדק .לדוגמא,
בעמדות כלפי עובדים זרים יופיעו השאלות הבאות:
 (1כן  (2לא
 .1אני מוכן לעבוד עם עובד זר
 (1כן  (2לא
 .2אני מוכן לארח עובד זר
 (1כן  (2לא
 .3אני מוכן לגור בשכנות עם עובד זר
 (1כן  (2לא
 .4אני מוכן כי עובד זר יהיה חבר קרוב שלי
 (1כן  (2לא
 .5אני מוכן לפתח קשר אינטימי עם עובד זר
 (1כן  (2לא
 .6אני מוכן להינשא לעובד זר
סולם דפרנציאל סמנטי ) - (semantic differentialהחוקר בודק את תפיסות הנחקר באמצעות רצף
שנע בין שני קצוות מנוגדים המתארים את המושג הנמדד .לדוגמא,
עובדים זרים הם:
חרוצים
מלוכלכים

בחיוך

7
7

6
6

5
5

3
3

4
4

2
2

1
1

עצלנים
נקיים

☺
Not everything that can be counted counts
and not everything that counts can be counted.
Albert Einstein
ותודה לד"ר יהודית ויינברגר על האמרה

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
נשמח לקבל תגובות ,רעיונות והצעות
אתר היחידה ; www.smkb.ac.il/research :דוא"לresearch_skb@smkb.ac.il:
טלפונים) 03-6902395 :סמדר דוניצה-שמידט() 03-6905426 ,טל קמינר-שמואלי(
) 03-6901274אניה גליקמן ,רותי זוזובסקי וטל שמר-אלקיים() 03-6902321 ,הילה אקרמן-אשר(,
) 03-6902320אירית לוי-פלדמן ורינת ארביב-אלישיב() 03-6901232 ,גל הרפז-גורודיסקי(.
טל 03-6905426 .פקסwww.smkb.ac.il/research ; research_skb@smkb.ac.il 03-6901207 .
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היחידה למחקר ולהערכה

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר  149תל-אביב
03-6905426
research_skb@smkb.ac.il
www.smkb.ac.il/research
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