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לחברי וחברות הסגל שלום רב,
א.

הקרן הלאומית למדע הודיעה על פתיחת ההגשות לתוכנית פרסום ספרים במדעי הרוח -
מחזור  .2018מועד האחרון להרשמה לתוכניות הינו  10ביולי  2017המועד האחרון להגשת
הבקשות לאחר אישור הרשות הינו  24ביולי .2017ההנחיות המעודכנות באתר הקרן:
https://www.isf.org.il

ב.

סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר כמותי ואיכותני יתקיימו במכון מופ"ת בקיץ
 .2017הסדנאות מועברות על ידי מומחים בתחומי הדעת וזאת הזדמנות חשובה ללמוד
ולהתעדכן .להלן המידע על הסדנאות השונות ,מומלץ לקרא ולבחור את המתאימות:
סדנאות מרוכזות בנות יום במחקר כמותי:
 .1סדנת  SEMלחוקרים ,לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורנטים במדעי החינוך ,ד"ר שמעון פרידקין
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/SEM-3-7-2017.aspx
 .2סדנת  HLMלחוקרים ,לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורנטים במדעי החינוך  ,ד"ר שמעון פרידקין
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/HLM-6-9-2017.aspx

סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר איכותני:
 .1נרלייזר -כלי לניתוח איכותני ( ,)Narralizerד"ר אשר שקדי
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/Narralizer-25-62017.aspx
 .2מבוא למחקר איכותני ,ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/qualitative-2-7-2017.aspx
 .3מבוא למחקר נרטיבי ,ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית מתוך תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך
המחקר האיכותני.
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/narative-4-7-2017.aspx
 .4כיצד י ֶַדע בספרות עשוי לשמש את החוקר האיכותני? פרופ' אילנה אלקד-להמן
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/safrut-6-7-2017.aspx
 .5ריאיון נרטיבי* ,ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
*הסדנה מיועדת לבעלי רקע בסיסי במחקר נרטיבי
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/NerativeInterview-9-72017.aspx
 .6ניתוח נרטיבי* ,ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
*הסדנה מיועדת לבעלי רקע בסיסי במחקר נרטיבי
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/NerativeAnalysis-12-72017.aspx
 .7התאוריה המעוגנת בשדה ,ד"ר שרה שמעוני
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/theory-2-8-2017.aspx

 .8מבוא למחקר איכותני חזותי ,ד"ר רבקה הלל -לביאן
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/visual-4-9-2017.aspx
 .9הכנה אפקטיבית של רביזיות ומכתבי פירוט תיקונים לעורך ,ד"ר יערית בוקק-כהן
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/revisiot-5-9-2017.aspx
 .10מיומנויות לפרסום מאמרים איכותניים – מתחילים ,ד"ר יערית בוקק-כהן
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/articles-7-9-2017.aspx
 .11מבוא לחקר הטקסט והשיח :המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי ,פרופ' עירית קופפרברג
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/text-11-9-2017.aspx
 .12מיומנויות לפרסום מאמרים איכותניים – מתקדמים ,ד"ר יערית בוקק-כהן
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/articles-12-9-2017.aspx
 .13ניתוח טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית :המשך המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי ,פרופ'
עירית קופפרברג
http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/text-14-9-2017.aspx

ג.

כנסים בארץ:


מכללת אוהלו בקצרין מזמינה חוקרים בחינוך להגיש הצעות לכנס אוהלו
הבינלאומי השני לחינוך " :מגמות וכיוונים  ".2020-2025הכנס יתקיים בימים
ד'-ה'  24-25במאי  ,2017במלון "ליאונרדו פלאזה" בטבריה ובמכללת אוהלו
בקצרין .הצגת המחקרים שיבחרו בקול קורא זה תתקיים ביום ה' ה 25-במאי
במכללת אוהלו .מטרת הכנס היא להתחקות אחר מחקרים ופיתוחים עדכניים
במגוון של תחומים חינוכיים העוסקים בהכשרת מורים ומנהלים אחרים,
ובהתאמת הפדגוגיות לצרכים החדשים של הסביבה הכלכלית חברתי החדשה
תוך דיאלוג ובחינה של החינוך המסורתי והדגשיו .ניתן להגיש הצעות עד ה20 -
באפריל  2017להגשת הצעה לחצ/י כאן.



הקונגרס העולמי ה 17-למדעי היהדות יתקיים באוניברסיטה העברית ,הר
הצופים ,ירושלים ,בתאריכים י"ד-י"ח באב תשע"ז ( 10-6באוגוסט.)2017 ,
הקונגרס העולמי למדעי היהדות מתקיים בירושלים אחת לארבע שנים ,ונחשב
לכנס חשוב במדעי היהדות בעולם .לפחות שניים מחברי הסגל שלנו יציגו בכנס
ומומלץ להגיע ולהשתתף .פרטים באתר האיגוד העולמי למדעי היהדות :

http://www.jewish-studies.org/17con_he.ehtml
ד.

עלה לאוויר אתר  PRforALLשבמסגרתו נבנים פרופילים תקשורתיים של מיטב
המומחים בארץ לטובת קידומם בכלי התקשורת השונים .מדובר במנוע חיפוש חכם
המרכיב 'תעודת זהות' אישית לכל מומחה (בדומה לתחקיר תקשורתי לקראת ראיון)
ומטרתו כפולה – מצד אחד להגביר את החשיפה של המומחים מול כלי התקשורת ומהצד
השני ליצור מאגר רחב ,מגוון ואינטראקטיבי עבור העיתונאים בחיפוש אחר מרואיינים
איכותיים בזמן אמת .מאגר המומחים החדשני נבנה יחד עם כלי התקשורת ועבורם,
ומערכות התקשורת המובילות בארץ עושות שימוש יומיומי בפלטפורמה ביניהן :ישראל
היום ,ידיעות אחרונות ,YNET ,גלי צה"ל מאקו ועוד .אם את/ה רוצה להצטרף לקהילת
המרואיינים ניתן להרשם כאן /http://prforall.com/sign-up

ה.

שימו לב ,מידע זה וגם מידע שהופץ בחודשים הקודמים זמין גם באתר המכללה תחת
לשונית 'רשות המחקר' .שם תמצאו גם מידע נוסף כמו כללי האתיקה במחקר ,ההנחיות
והטפסים להגשות הצעות מחקר ,בקשות להשתתפות בכנסים וכדומה:
/http://research.hemdat.ac.il

בברכת חג פסח שמח
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