טל 03-6905426 .פקסwww.smkb.ac.il/research ; research_skb@smkb.ac.il 03-6901207 .

שנה"ל תשס"ח ,מאי-יוני  – 2008גיליון 18
חברי סגל יקרים,
זהו העלון האחרון לשנת הלימודים הנוכחית .נחזור "וניפגש" בתחילת שנת הלימודים הבאה .חופשת
הקיץ הארוכה היא הזדמנות עבורכם לתכנן מחקר לשנה הבאה )שימו לב בהקשר זה לשינוי המועדים
במכון מופ"ת( ,להירשם להתמחות פרופסיונלית בתחום המחקר )ראו פרטים בהמשך( ו/או לתכנן נסיעה
לכנס מחקרי )ראו לינק מעניין בהקשר זה ב"שווה גלישה"( .העלון יצא לאור שוב בשנת הלימודים הבאה
אך יחידת המחקר עובדת גם בחודשי הקיץ ופתוחה לפניותיכם.
להתראות
צוות יחידת המחקר

מה חדש?
וההנחיות
הנהלים
עדכון
להגשת הצעות מחקר למכון
מופ"ת

להגשת
המועדים
שינוי
הצעות מחקר למכון מופ"ת

החל משנת הלימודים תשס"ט יהיה רק מועד
אחד להגשת הצעות מחקר לוועדת המחקר
הבין-מכללתית של מכון מופ"ת .המועד החדש
הוא ה 1-בינואר בכל שנת לימודים.
לתשומת ליבכם!!

יצאה חוברת חדשה של נהלים והנחיות להגשת
הצעות מחקר לשנים תשס"ט – תש"ע.
החוברת מפורסמת גם באתר האינטרנט של
רשות המחקר:
http://www.mofet.macam.ac.il/mehkar

קול קורא למחקר
קול קורא להקמת צוותי כתיבה

קול קורא להקמת צוותי כתיבה לשנת הלימודים תשס"ט במכון מופ"ת לצורך כתיבת ספרים המביאים
ביטוי לידע המקצועי המצטבר של מורי מורים ומשלבים בין תיאוריה למעשה בתחומי הדעת ,הפדגוגיה
והעבודה המעשית .הספרים יוצאים בסדרת תמה.
אפשרי כותב יחיד ולא יותר משלושה .הכותבים יתוגמלו בשעות שנתיות )כותב יחיד ומרכז צוות –  3ש"ש;
חברי צוות אחרים –  2ש"ש(.
ההצעה תכלול :רציונל ומסגרת מושגית ,ראשי פרקים ,מטרות העבודה ואוכלוסיית היעד ,השתמעויות
דידקטיות להכשרת מורים ,דוגמא כתובה של תת פרק מאחד הנושאים ,הרכב הצוות וקורות חיים של
הכותבים .היקף ההצעה 6-8 :עמודים )לא כולל קורות חיים( .את עבודת הכתיבה ילווה צוות מקצועי של
מכון מופ"ת.
הצעות יש לשלח עד ליום ראשון 4 ,במאי לחני שושתרי hannis@macam.ac.il
לפרטים 6901441 :או http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/images/kolkore.pdf
קול קורא של הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית יצאה בקול קורא לרענון מאגר החוקרים והמעריכים שלה .המעוניינים להצטרף למאגר
יפנו אלwww.jewishagency.org/research.html :
קול קורא של מכון ון-ליר

מכון ון-ליר בירושלים מזמין הצעות לקבוצות מחקר ולפרויקטים לשנת  .2009מידע נוסף וטפסים להגשת
הצעות באתר המכוןwww.vanleer.org. :
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קול קורא ל"פרסי מחקר בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח"

מכון בן-צבי בשיתוף המזכירות הפדגוגית ,המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך ,מציע
פרסי מחקר לסטודנטים לתואר מוסמך ולתואר דוקטור הכותבים עבודות מחקר בתחום מורשת יהדות
המזרח .על המועמדים להגיש בקשה בצירוף קורות חיים ,תכנית מחקר מפורטת ומכתב המלצה ממנחה
העבודה .הפרס יוענק רק לאחר הגשת העבודה .ניתן להגיש מועמדות עד  .30.6.08הגשת העבודות
תתבצע עד  .28.11.08הפרסים יוענקו בסוף דצמבר .2008
את הבקשות יש להגיש למכון בן-צבי" ,פרסי מחקר" בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח ,ת"ד ,7660
ירושלים .91076 ,לפרטים נוספים :שרית נוי.mbz@ybz.org.il ,02-5398844 ,

כנסים ,ימי עיון והשתלמויות במחקר
התמחות פרופסיונלית למורי מורים במכון מופ"ת

התמחות ב"-מדידה והערכה".
קורס דו שנתי שמטרתו העמקת הידע ,ההבנה
והניסיון בהערכה ומדידה לצורך שיפור מיומנויות
המחקר המדעי; הקניית ידע וכלים לתכנון
ולביצוע פעולות הערכה ומדידה מגוונות; גיבוש
קווים מנחים לבניית תכנית לימודים למדידה
והערכה לסטודנטים להוראה במכללות.

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשס"ט.
ההתמחויות למורי מורים כוללות בין השאר
התמחות של "מורי מורים חוקרים"
קורס דו שנתי שמטרתו הרחבת בסיס הידע
הנחוץ לתכנון להערכה ולכתיבה של מחקרים.
בקורס מתנסים המשתתפים בתכנון ,ביצוע
וכתיבת מחקר בליווי ובתמיכה של סגל
ההתמחות .עוד כוללת ההתמחות הכרת
המגמות העכשוויות בארץ ובעולם במחקר
בחינוך ובהכשרת מורים וכן הכרת כתבי עת
ובמות לפרסום מחקר בחינוך ובהכשרת מורים.

התמחויות נוספות במכון מופ"ת :הדרכה
והנחייה בהכשרת מורים ,ניהול אקדמי,
טכנולוגיות מידע ותקשורת.
לפרטים נוספים:
www.mofet.macam.ac.il/prof

The 3rd European Conference on Practice-based and Practitioner Research on
Learning and Instruction

הכנס יתקיים מטעם European ) EARLI
Association for Research on Learning
 ,(and Instructionבברגן ,נורבגיה ,בין
התאריכים  .28.11.08 – 26.11.08הכנס יעסוק
Knowledge creation & optimal
ב:
teaching and learning environments:
?.What works
תתי-הנושאים בהם יעסוק הכנס הינם :הערכה,
שיטות מחקר ,שונות בין לומדים ,אסטרטגיות

לניהול כיתה ,הנחייה ואימון ,השתמעויות של
חדשנויות בחינוך ועוד .הפורמטים בהם ניתן
להציג בכנס הינם :מאמר ,סימפוזיון ,סדנה,
פוסטר ושולחן עגול .המועד האחרון להגשת
הצעות .5.9.08 :לפרטים נוספים:
אתר הכנסwww.earli-pbpr.org :
כתובת להגשת הצעות און-ליין:
conference.earli.org/conference_submis
sions?conference=3

The First International Conference on Middle East Studies

הנכם מוזמנים ליטול חלק בכנס ולשלוח
תקצירים )באורך של עד  500מילים( .התאריך
האחרון לקבלת תקצירים במערכת הכנס הינו:
.27.6.2008
ניתן לקבל את הקול הקורא המלא ביחידת
המחקר.
תודות לד"ר אסתר לבנון-מורדוך על שהסבה
תשומת-ליבנו לכנס זה.

השנה יתקיים לראשונה כנס בינלאומי בנושא
לימודי המזרח התיכון .הכנס יוקדש לנושא:
" Teaching about the Middle East in the
 ."21st centuryהכנס יתקיים בין ה-
 16.10.2008ל 18.10.2008 -בקליפורניה,
ארה"ב.
הכנס יעסוק במגוון רחב ומגוון של דיסציפלינות,
כגון :אמנות ,היסטוריה ,אנתרופולוגיה ,ספרות,
פוליטיקה ,דתות ,תקשורת ועוד.
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שווה גלישה
להלן לינק ששלחה לנו ד"ר אסתר לבנון-מורדוך.
האתר מאפשר חיפוש מהיר ,קל ויעיל ביותר של כנסים בכל העולם בתחומים שונים.
http://www.conferencealerts.com

 100מילים על....
טיפים לכתיבת שאלון
עתה משאנו מכירים את סוגי השאלות האפשריות בשאלון )ראו עלונים  ,(15-17להלן מספר טיפים
כלליים לכתיבת שאלון שלם ועריכתו:
 .1מראה השאלון  -חשוב שלשאלון יהיה מראה מסודר ומושך את העין .מומלץ לרווח את השורות,
לסדר את הטבלאות ולא להעמיס מידי על עין הקורא בכל דף.
 .2הקדמה  -בתחילת השאלון יש להציג הקדמה קצרה ועניינית אשר צריכה לכלול:
א .הצגת החוקר והגוף שעורך את המחקר.
ב .הצגת נושא המחקר באופן כללי ומקוצר והדגשת חשיבות המחקר.
ג .הדגשת התרומה של הנבדק.
ד .הבטחה לסודיות הנתונים ולאנונימיות הנבדקים )במידה וקיימת(.
 .3הוראות למילוי השאלון  -יש להקפיד על מתן הוראות ברורות מאוד למילוי השאלון .כדאי
שההוראות יכללו את אופן רישום התשובות וידגישו שלרוב השאלות הסגורות יש רק תשובה אחת
נכונה.
 .4סדר הצגת השאלות  -יש להציג את השאלות בסדר הגיוני .מקובל לקבץ יחד שאלות שעוסקות
באותו נושא ובמעבר בין הנושאים לנסח הקדמה קצרה והסבר מחודש לאופן ההשבה הרצוי.
 .5תוכן השאלות  -השאלות צריכות להיות רלוונטיות לשאלת המחקר וממצות את כל היבטיו .יש
להקטין ,במידת האפשר ,את החפיפה בין השאלות ולוודא כי כל אחת מהן מוסיפה מידע לחוקר.
מומלץ כי השאלון לא יהיה ארוך מידי על מנת לא ליצור בנבדק הסתייגות.
 .6ניסוח השאלות  -צריך להיות בהיר וברור .בתוך כך ,יש להימנע ממילים שיש להן יותר
ממשמעות אחת ולוודא שכל שאלה מתייחסת להיבט אחד בלבד )העדר שאלות כפולות(.
 .7פרטים אישיים  -מומלץ לנסח מספר שאלות שיספקו לחוקר מידע על נתונים דמוגרפים של
הנבדקים כגון ,מין הנבדק ,שנת הלידה שלו ורמת ההשכלה .שאלות אלו ניתן לרשום בתחילת
השאלון )לאחר ההקדמה( או בסופו.
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בחיוך

☺

והפעם מתכון מחקרי )גזרו ושימרו(
© ד"ר סמדר דוניצה-שמידט

דרגת קושי :בינונית.
כמות :מתאימה ל  2-4חוקרים.
מתכון מומלץ ביותר.
החומרים:
חצי ק"ג מאמרים בתחום המחקר
כוס גדושה של שאלות מחקר
 2כוסות של כלי מחקר )רצוי לערבב כמה סוגים
להשבחה(
כוס וחצי נחקרים למדגם )במידה וזו לא העונה אפשר
להמיר בנחקרים מסוג אחר או להפחית את הכמות(
 3כפות של התמדה
כפית רצון
קמצוץ סבלנות )רצוי אבל לא חובה(
אופן ההכנה:
להוסיף את המרכיבים לפי הסדר ולערבב היטב.
מומלץ לבשל בישול איטי בחום בינוני )למי שמאוד ממהר ,ניתן להכניס לתנור טורבו בחום
מקסימאלי(.
כשמוכן ,יש להגיש מיד חם )תוספות מתאימות :פרזנטציה בכנס או מאמר(.
בהצלחה!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
נשמח לקבל תגובות ,רעיונות והצעות
מזכירות היחידה :טל קמינר-שמואלי
חוקרות :ד"ר סמדר דוניצה-שמידט )ראש היחידה( ,פרופ' רותי זוזובסקי ,אירית לוי-פלדמן ,ד"ר גל הרפז,
רינת ארביב-אלישיב ,טל שמר-אלקיים ,הילה אקרמן-אשר ואניה גליקמן.
טל 03-6905426 .פקסwww.smkb.ac.il/research ; research_skb@smkb.ac.il 03-6901207 .
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