
הבין-מכללתית

ארכיון של הרצאות מצולמות של אורחים מחו״ל בנושאי מחקר שונים
http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/hafacha/Pages/
hishtalmuyot.aspx

סדנאות במחקר, כנסים וימי עיון
עקבו אחר פעילויות אלה בדף הבית של מכון מופ״ת:

 www.mofet.macam.ac.il

אתר האינטרנט של מכון מופ״ת 

אודות רשות המחקר 

קבוצות עניין במחקר
קבוצת עניין במחקר איכותני 

קבוצת העניין מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני 
מחקר  מיומנויות  פיתוח  משותף,  לימוד  התעדכנות,  של  למטרות 

וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום. 
בפרדיגמה,  המתמקדות  משנה  בקבוצות  נערך  המשותף  המפגש 
במליאה  ומאזינים  האיכותני,  המחקר  של  מוגדר  בהיבט  או  בשיטה 

להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים.

קבוצות המשנה והמנחות 
מחקר פעולה ומחקר עצמי | פרופ׳ מיכל צלרמאיר

חקר הטקסט והשיח | פרופ׳ עירית קופפרברג
פרשנות ברוח גישות מתחום הספרות | פרופ׳ אילנה אלקד-להמן

מחקר נרטיבי | ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
כתיבת מאמרים ועבודות | פרופ׳ ברכה אלפרט

ניתוח נתונים איכותניים | ד״ר נעמי וינר-לוי

קבוצת עניין ‘חקר טכנולוגיות מידע בחינוך׳
מנחה: ד״ר מירי שינפלד וד״ר חגית מישר טל

ותקשורת  מידע  בטכנולוגיות  העוסקים  חוקרים  מפגישה  הקבוצה 
דנים  המשתתפים  המפגשים  במהלך  החינוך.  תחום  על  ובהשפעתן 
לו,  הייחודיות  המחקר  ובמתודולוגיות  בתחום  בולטים  במחקרים 

ומשמשים קבוצה תומכת למחקרי המשתתפים. 

קבוצת עניין במחקר כמותי - ‘ממחקר למאמר׳ 
מנחה: ד״ר רינת ארביב-אלישיב

כמותיים  אמפיריים  נתונים  שאספו  לחוקרים  מיועדת  הקבוצה 
ונמצאים בשלב ארגונם לצורך כתיבת מאמר.

סדנאות יום במחקר
כהשלמה לפעילותן של קבוצות העניין לאורך שנת הלימודים האקדמית, 
יום,  בנות  הסדנאות,  מרוכזות.  מחקר  סדנאות  הקיץ  במהלך  מוצעות 
העניין  שקבוצות  ההיבטים  אחד  של  ושיטתית  ממוקדת  למידה  יזמנו 

עוסקות בהם. 

כל הסדנאות מוכרות לצבירת גמול השתלמות לפי 8 שעות אקדמיות.

תמיכה במחקרים 
מענקי מחקר

ועדת המחקר הבין-מכללתית תומכת במחקר בתחום ההכשרה להוראה, 
 1 הוא  וחינוך. מועד ההגשה של הצעות מחקר  הוראת הדיסציפלינות 

בדצמבר בכל שנה.
http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/grants/vaada/Pages/

default.aspx

אפשר לקבל מענקים צנועים למחקרי גישוש לאורך כל שנת הלימודים:
http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/grants/gishush/

Pages/default.aspx

ייעוץ במחקר
רשות המחקר מציעה לחוקרים ייעוץ מתודולוגי )מחקר כמותי ואיכותני(, 

ייעוץ בניתוח נתונים כמותי, וייעוץ בכתיבה מחקרית ולפרסום אקדמי.
http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/Pages/yeutz.aspx

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

מאגר כלי מחקר
המאגר כולל היום קרוב ל-700 כלי מחקר שלוקטו מבין דוחות מחקר, 
מאמרים שפורסמו בכתב העת “דפים״, וכן עבודות לתואר שני ושלישי, 

המוצגות במרכז המידע של מכון מופ״ת.
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/Pages/
researchtools.aspx

דוחות מחקר
את  המסכם  דוח  מונפק  תקצבה  המחקר  שרשות  מחקר  כל  בעקבות 

המחקר. הדוחות מוצגים לעיון במרכז המידע של מכון מופ״ת. 
לציבור  ונגישים  המידע  מרכז  של  באתר  מתפרסמים  הדוחות  תקצירי 

הרחב. 

ספריית מחקר
במכון  המידע  במרכז  הממוקמת  המחקר  ספריית  את  מעדכנת  הרשות 

מופ״ת. בספרייה כותרים מרכזיים במתודולוגיות מחקריות שונות. 
לחיפוש דוחות מחקר וספרים מתודולוגיים:

http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/Pages/study.aspx

מרכז מידע בין מכללתי

ימי עיון וכנסים
1 דצמבר 2014	 

ספרי  של  ממחקר  ראשונים  ממצאים  תודעה:  כמעצב  לימוד  ספר 
לימוד – ישראל – גרמניה

21 ינואר 2015	 
במבט אופטימי: חינוך לרב תרבותיות

3 פברואר 2015	 
רשות  מחקרי  הצגת  “דפים״:  העת  כתב  של  מיוחד  גיליון  השקת 

המחקר בשיתוף משרד החינוך
10-11 מאי 2015	 

כנס מקוון: הוראת עברית כשפה מקוונת


