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לחברי וחברות הסגל שלום רב,
א .הכנס "פורצים גבולות – מנהיגות חינוכית במציאות מרובת תרבויות – מגמות מנהל
החינוך  "2017יתקיים בכ"ה אייר תשע"ז 21.5.2017 ,במכללת אורנים .ההרשמה
מתבצעת באמצעות טופס מקוון .בטופס תתבקשו גם לבחור מושב מכל קבוצת
מושבים .ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום ,אך היא מחייבת הרשמה מראש.
לפרטים והרשמה לחצו כאן.
ב .יום למידה והוקרה (במעמד מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב) הנקרא "ללא
גבולות" -שילוב מורים עם מוגבלויות במערכת החינוך ,יתקיים ביום שלישי ,כ' באייר
תשע"ז  ,16.5.2017במכון מופ"ת ,רח' שושנה פרסיץ  ,13קריית החינוך ,תל-אביב.
ההשתתפות היא ללא תשלום ,אך מחייבת הרשמה מראש עד יום ראשון י"ח באייר
תשע"ז 14 ,במאי  .2017להרשמה ולפרטים נוספים.
ג .החלה ההרשמה ללימודי התמחות מקצועית לשנת תשע"ח במכון מופ"ת .לימודי
ההתמחות נלמדים במשך שנתיים ,יום בשבוע ,ומוצעים במספר תחומים .אחת התכניות
היא התמחות במחקר והערכה שמטרתה להרחיב את הידע בתכנון ובביצוע של מחקרים
בתחום מדעי החברה והחינוך .התכנית מומלצת מאוד ,מוענקת בה הזדמנות לחברי סגל
המבקשים להעמיק את העיסוק במחקר חינוכי ,תוך קבלת ליווי מקצועי ברמה גבוהה.
לפרטים ולייעוץ ראשוניhttp://www.mofet.macam.ac.il/prof 073-702-44-40 :
ד .יצא קול קורא להגשת מועמדות לפרס מתנאל במחשבת ישראל לשנת תשע"ז הפרס
יינתן לספר הטוב ביותר בתחום מחשבת ישראל שהתפרסם במהלך השנים תשע"ה-
תשע"ז  .הפרס בגובה  25,000דולר יוענק למחבר/ת ספר מחקרי או הגותי שהופיע בעברית
או תורגם לעברית ,שיש בו הן מקוריות והן פניה לציבורים רחבים .לפרטים לחצו כאן.
ה .להזכיר ,הספרייה הלאומית מעמידה לרשות הקהל כתבי עת בגישה ישירה מהבית.
הגישה למאגר  JSTORפתוחה לכל משתמש בתחומי מדינת ישראל  .לשם כך
צריך להירשם (בחינם) לספרייה הלאומית ולבחור שם משתמש וסיסמה (אם נרשמתם
בעבר אין צורך לעשות זאת שוב) .הגישה לכתבי העת האלקטרוניים היא למשתמשים
רשומים בלבד .לאחר תהליך ההזדהות ,תוכלו לראות מיד את כתבי העת הכלולים
בפרויקט.
ו .תודה לכל מי ששלחו תקצירים לכנס מחקרי הסגל של המכללה שיתקיים ביום
ההערכות שיתקיים ביום שלישי ,ו' בתשרי תשע"ח ( 26בספטמבר  .)2017ועדת הכנס
תבדוק את התקצירים ותשלח תשובות בהקדם .שימו לב ,מועד השליחה חלף ולא ניתן
לשלוח יותר תקצירים.

בברכה ,אסתר

