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לכל שותפינו לעשייה ולקידום מערכת החינוך שלום רב,
עם השלמת סבב הביקורים של נציגי מכון מופ"ת במכללות, מצ"ב מסמך בו ריכזנו את מרבית הנקודות העיקריות, 

ההצעות והבקשות שעלו.

רשות המחקר
התוכנית חוקר מלווה מרצה, פתוחה לחוקרים מתחילים שמעוניינים להצטרף לקבוצות מחקר בהנחיה של חוקרים   .1

בכירים. 
רשת מחקרי פעולה פתוחה לצוותים דיסציפלינריים שמעוניינים לחקור את עבודתם ולשפרה.  .2

תוכנית ההזנק לדוקטורנטים שלנו פותחת את מחזור ב'. לפרטים נוספים לחץ כאן  .3
וכן למורים באופן  יחידות המחקר בכל המוסדות שמכשירים מורים,  קולות קוראים למחקרים נשלחים לראשי   .4

אישי דרך דוא"ל מורי מורים בימי חמישי, והמידעון. 
הקרן למחקר יישומי - חוקרים מתחילים יזכו בתמיכת הקרן במטרה לעודד מחקר. אנו נמליץ לחוקרים שיזכו   .5

במענקי העידוד להירשם גם לתוכנית חוקר מלווה מרצה, על מנת לקבל סיוע למחקר שהם עורכים.
אקדמי.  ולפרסום  לכתיבה  הנוגעות  סדנאות  מקיימת  המחקר  רשות  מדעי?  מאמר  לפרסם  איך   - מחקר  סדנת   .6 

כמו כן קבוצות עניין במחקר איכותני עוסקות בתהליכי פרסום אקדמי.
  rashut.mofet.macam.ac.il אתר רשות המחקר

ainat@macam.ac.il :ראש הרשות - ד"ר עינת גוברמן

הכנס הבינלאומי השמיני בהכשרת מורים 
הכנס הבינלאומי יתקיים ב-26-27 ביוני, 2023. 

הצעות לכנס ניתן להגיש עד לתאריך 15 בדצמבר 2022
conf2023.macam.ac.il  אתר הכנס

mofet-web.macam.ac.il/iun  אתר היחידה
arielle_f@oranim.ac.il  מנהלת היחידה – ד"ר אריאל פרידמן

בית הספר ללימודי התמחות מקצועית
ההתמחויות הפועלות במסגרת בית הספר:

נוירופדגוגיה יישומית  
		חדשנות ועיצוב למידה דיגיטלית באקדמיה

		ניהול שינוי ויזמות חינוכית
		מחקר והערכה

הנחיית קבוצות, יחידים ועמיתים באקדמיה 	

התמחות בכתיבה  
ילין שתעסוק  דוד  מכללת  עם  בשיתוף  מופ"ת  במכון  בית-הספר  של  תוכנית חדשה  הלימודים תשפ"ג תפתח  בשנת 

בנושאי הנחייה, פדגוגיה ומחקר.
mofet-web.macam.ac.il/prof  אתר בית הספר

chen.schechter@macam.ac.il  ראש בית הספר – פרופ' חן שכטר

סדנאות
בסקירות  העולות  השעה  לסוגיות  גם  כמו  אקדמי,  ולפרסום  לכתיבה  הנוגעות  סדנאות  מעמיד  האקדמי  הידע  מרכז 

המידע.
מוזמנים להיכנס לאתר היחידה על-מנת להתרשם מהסדנאות הקיימות. 

store.macam.ac.il/shop/workshops  אתר היחידה

https://twitter.com/Mofet_edu
https://www.facebook.com/MofetInstitute/?tn-str=k*F
https://www.instagram.com/mofet_institute/
https://il.linkedin.com/company/makhonmofet
https://mofet.macam.ac.il/
https://www.youtube.com/channel/UC9sfTsn-ic-A2_aaz_olMCA?view_as=subscriber
https://rashut.mofet.macam.ac.il/wp-content/uploads/2022/09/ofek-heznek-2022.pdf
https://rashut.mofet.macam.ac.il/
mailto:ainat@macam.ac.il
https://conf2023.macam.ac.il/
https://mofet-web.macam.ac.il/iun/
mailto:arielle_f@oranim.ac.il
https://mofet-web.macam.ac.il/prof/
mailto:chen.schechter@macam.ac.il
https://store.macam.ac.il/shop/workshops/


המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך ראש השנה 
תשפ״ג

לאתר המכון לחצו כאן

מסיל"ה - מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה
במסגרת הנגשת המידע בנושא פעילות היחידה שלחנו לכל ראשי המוסדות איגרת ובה הצעות לאפשרויות שיתופי   .1

פעולה למיון סטודנטים ללימודי הוראה וכן נשלח הספר "עולים על המסיל"ה" בהוצאת מכון מופ"ת. 
מסיל"ה בערבית: אנו ניצור קשר עם נציגי המכללות הרלבנטיות להצעת מתווה משותף אפשרי, לבדיקה ולשיפור   .2

)אם יהיה צורך( של מידת ההתאמה התרבותית של מבחן מסיל"ה למועמדים שנבחנים בשפה הערבית.
מסיל"ה למועמדים חסרי נתונים קוגניטיביים: ככל שהמהלך יקודם על ידי המכללה, אנו נשמח להציע את הסיוע   .3

והליווי שלנו בהעברת מבחן מסיל"ה לאותה קבוצה, לרבות בחינת הצורך בביצוע התאמות לקבוצה זו.  
באופן כללי, נמשיך להיות בקשר עם המכללות על מנת לשמר בולטות של מסיל"ה כגוף המקצועי למיון מועמדים   .4

ללימודי הוראה, זאת על ידי שליחת תזכורות וחומר רלוונטי לבעלי תפקידים.  
mesila.macam.ac.il  אתר התוכנית

doronn@macam.ac.il  מנהל התוכנית - דורון ניב

מו״פ התנסות בהוראה - אקדמיה-כיתה
וכן מעבדות  באזורים שונים ברחבי הארץ  מגוונים של מעבדת אקדמיה-כיתה  דגמים  מו"פ התנסות בהוראה מפתח 

אקדמיה-כיתה בתוך המכללות. אנו רואים זאת כפעילות חשובה לקידום ההדרכה הפדגוגית. 
academia-kita.macam.ac.il  אתר התוכנית

YaacovK@macam.ac.il  מנהל התוכנית – ד"ר יעקב קורצוויל

פוסט-דוקטורט
אנו לקראת פתיחת ההרשמה למחזור ט' של תוכנית הפוסט-דוקטורט היוקרתית. 

אנו גאים ב-49 בוגרי התוכנית אשר פירסמו מעל ל-70 מאמרים שפיטים עד כה. 
אנו עמלים על תוכנית בוגרים של הפוסט-דוקטורט כמלווי מחקר במכללות האם. 

תוכנית מניפה זו תכלול הקמת רשת בוגרים אשר יובילו מחקרים במכללת האם.  
mofet-web.macam.ac.il/postdoc  אתר התוכנית

liatjby@macam.ac.il  מנהלת התוכנית – ד"ר ליאת יוספסברג בן יהושע

אלומות - מובילים הכשרת מורים באקדמיה
מחזור ג' של תוכנית אלומות לפיתוח מנהיגות באקדמיה מקיים את לימודיו כעת. 

אנו צופים קדימה לפתיחת מחזור ד'. 
אנו עמלים על פיתוח רשת הבוגרים כדי ליצור תמיכה חשובה בין הבוגרים במכללות ובאוניברסיטאות השונות. 

alumot.macam.ac.il  אתר היחידה
YaacovK@macam.ac.il  מנהל התוכנית – ד"ר יעקב קורצווייל

מרכז הידע האקדמי
בסקירות  העולות  השעה  לסוגיות  גם  כמו  אקדמי,  ולפרסום  לכתיבה  הנוגעות  סדנאות  מעמיד  האקדמי  הידע  מרכז 

המידע.
מוזמנים להיכנס לאתר היחידה על-מנת להתרשם מהסדנאות הקיימות. 

עבודות תואר שני – מרכז הידע מעוניין לקטלג עבודות מצטיינות לתואר שני של מוסמכי המכללות האקדמיות   .1
לחינוך והאוניברסיטאות, זאת במקביל לאוסף הדוקטורטים הגדול בחינוך הקיים אצלנו.

סקירות מידע – מרכז הידע מבצע סקירות מידע בנושאי מדיניות בהכשרת מורים ובפיתוח מקצועי. כל הסקירות   .2
מפורסמות בגישה פתוחה לכל קורא.

infocenter.mofet.macam.ac.il  אתר היחידה
liatjby@macam.ac.il  מנהלת היחידה – ד"ר ליאת יוספסברג בן יהושע
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פורטל מס"ע - המאגר הגדול בישראל של סיכומי ותקצירי מאמרים בנושאי חינוך והכשרת מורים
סקירות מהירות וקצרות. מבט שבועי. מוזמנים להירשם באתר הפורטל לקבלת הסקירה השבועית.

portal.macam.ac.il  אתר הפורטל
avi.garfinkel@macam.ac.il  מנהל הפורטל – ד"ר אבי גרפינקל

המו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך
הדרכות בנושאים של טכנולוגיה-פדגוגיה בתוך המכללות- פיתוחים במודל.   .1

הדרכה למודל לפונקציות החדשות.   .2
קורסי 'מוקים' שפותחו ויוכרו בתוכנית הלימודים.   .3

ימי עיון של תוכנית פריזמה לאור המחקרים והיוזמות.   .4
הכשרת השפה האנגלית באקדמיה.  .5

macam.ac.il  אתר המו"פ
eranac@macam.ac.il  מנהל המו"פ – ערן עדי ציובן

ערוץ הכתיבה
ערוץ הכתיבה מזמין אתכם: 

לבחון את מבחר הספרים החדשים שיצאו בהוצאת מכון מופ"ת.  .1
.store.macam.ac.il/shop/books  

להיכנס לאתר החדש של כתב העת "דפים" שבו ניתן לקרוא מאמרים שהתקבלו לאחרונה לפרסום.   .2
dapim.mofet.macam.ac.il  

mofet-web.macam.ac.il/publish  אתר הערוץ
dudurotm@gmail.com  מנהל הערוץ – ד"ר דודו רוטמן

פורומים וצוותי חשיבה  
הוקם צוות חשיבה חדש בנושא: תפקיד מוסדות ההכשרה בקידום שינוי ארגוני.

מוזמנים להיכנס לאתר היחידה ולעיין במגוון הפורומים וצוותי החשיבה.
mofet-web.macam.ac.il/forums  אתר היחידה

sheana@macam.ac.il  מנהלת היחידה – שאנה ברייזלבלט

הלשונית  על  וללחוץ  המכון  לאתר  להיכנס  מוזמנים   – ועדכונים  מידע  וקבלת  התפוצה  לרשימת  להצטרפות  		

"שלחו  לי עדכונים" המופיע מצד שמאל באתר הבית. לכניסה לאתר הבית של מכון מופ"ת לחץ כאן
	ד"ר אסף עמית מתאם בין המכללות והאוניברסיטאות למכון מופ"ת

assafamit@macam.ac.il  :בכל בקשה/שאלה ניתן לפנות לאסף במייל  

בתודה על שיתוף הפעולה

פרופ' חן שכטר
ראש מכון מופ"ת
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