
  

 

 

 צוות מומחים לנושא "חינוך בלתי פורמלי"

 תשע"האדר, ה' ה"כ

 2015במרץ,  16

 

 קול קורא 

 14לילדים מגיל לידה עד גיל  המיועדותלויות בלתי פורמליות במבשרת ציון פעי שלתמונת מצב 

 

 מומחים צוותהקימה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  היזמה למחקר יישומי בחינוך

להרחיב על מנת  בהזמנת פנייה של גוף חיצוני, םהוק תווצה ".חינוך בלתי פורמלי" בנושאהעוסק 

אקדמיה הלאומית באמצעות ה, תווצה. ולהעמיק את הידע העומד לרשות אנשי המקצוע בנושא

 ות, ייתכן שהסקירתווצ. בכפוף להחלטת הובדיוני וותישמש אשאוסף מידע , הישראלית למדעים

  , בשם המחבר ובאחריותו.במרשתתהציבור  רשותל נהתועמד

 חברי הצוות

גב' נסרין חדאד חאג' יחיא )אוניברסיטת תל  פרופ' שלמה רומי, יו"ר )אוניברסיטת בר אילן(,

  ר חגית קליבנסקי )מכללת בית ברל(.ד"ופרופ' גד יאיר )האוניברסיטה העברית בירושלים(  אביב(,

  naomimandel@academy.ac.il: ד"ר נעמי מנדל לוי מרכזי הצוות

 itai.education@academy.ac.il מר איתי ארצי

 

החינוך הבלתי פורמלי" נושא "להמומחים  צוותמידע נוסף על היזמה למחקר יישומי בחינוך ועל 

  /http://education.academy.ac.il אפשר לקרוא באתר האינטרנט:

 מופיע בלשונית: החינוך הבלתי פורמלי צוותמידע על 

http://education.academy.ac.il/hebrew/ActionArea.aspx?AreaID=24 

 וומאפייני איסוף המידעמטרת 

תכניות על שבועות  במהלך ארבעהלקבל תמונת מצב בהירה ככל שניתן  היאאיסוף המידע מטרת 

ובמידת במבשרת ציון,  14לילדים מגיל לידה ועד גיל  המיועדות ,פורמלי בלתי חינוך פעילויותו

בלתי פורמלי חינוך  פעילותאו תכנית בפנייה זו המשתתפים בפעילויות אלה. האפשר על מספר 

מערכת החינוך הפורמלית להמתקיימת מחוץ שיטתית ו מאורגנתכל פעילות חינוכית  היא

שמתקיימות בתוך המערכת  חינוך בלתי פורמליפעילויות בה אינה חובה וכן וההשתתפות 

 הפורמלית דוגמת חינוך חברתי ומועצות תלמידים. 

, עמותותגופים ציבוריים, , המקומיתעל ידי הרשות  יםמופעללהיות  יםיכול או התכנית הפעילות

  .או קרנות וגופים פרטיים אגודות

 

 : חיפוש המידע ייעשה במקומות הבאים

  רשמיים  החברתיות הקשורים למועצהחיפוש מקוון באתרי המרשתת וברשתות(

 ואחרים(

 עלוני מידע או פרסומים של המוסדות הפועלים ביישוב 
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 נתונים דמוגרפיים וסטטיסטיים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מברשת ציון 

 עיתונות מקומית ולוחות מודעות 

 תושבי הרשות ברחוב/קניון/מרכזים לגיל הרך שיחות אקראיות עם 

 

מוסדות וארגונים רלוונטיים לדוגמה: מתנ"סים, תנועות נוער, אגודות ספורט, מוסדות תרבות, 

 מרכזים לגיל הרך. טיפות חלב וספריות, בתי תפילה, 

 

לגורמים רשמיים ברשות )מנהל מחלקת בתיאום עם צוות היזמה תישקל האפשרות של פנייה 

 (. לת הספריה, רכזי תכניות יישוביות ועוד, רכזי תנועות הנוער, מנהתרבות מחזיק תיקחינוך, 

 

צוות היזמה למחקר יישומי בחינוך  יבפנ בשעות הבוקר 11.5.2015תמונת המצב תוצג בתאריך 

 ואורחים נוספים. 

 

 נוהלי ביצוע 

הסקירה נוהל ביצוע  

. 18.3.2015, התשע" באדר כ"ו ,רביעי בעברית( יש להגיש עד יום ,מילים 1,000)עד  עות מקדמיותהצ .1

  ההצעה תכלול:

 קורות חיים של מגיש ההצעה)א( 

 לאופן ביצוע איסוף הנתונים הצעה)ב( 

 )ג( דוגמת כתיבה באורך שלושה עמודים

 המקדמיות.  הם שישפטו את ההצעות הצוותחברי 

שומרת לעצמה את הזכות לא להשתמש אף לא באחת מן ההצעות המקדמיות שתוגשנה.  כן  היזמה

שאותה  מתווה סקירהלקראת קבלת שונות שילוב הצעות או היא עשויה לבקש שינוי דגשים, תוספות 

   היא מעוניינת לממן.

בעניין  ופרסם את החלטותיי הצוות. לערוך את תמונת המצב המלאהמציע ההצעה שתיבחר יוזמן 

 . 22.3.2015, התשע" באדר "ד, כראשוןעד יום  ההצעות המקדמיות

 

הטיוטה . 3.5.2015של תמונת המצב תוגש לצוות ביום ראשון, י"ד באייר,  טיוטה ראשונה. 2

לים )כשני ימ 800-תהיה כתובה בעברית, ויצורף לה תקציר בעברית ובאנגלית בהיקף של כ

נקודות ישמשו לכתיבה העברית  11בגודל  TNRנקודות וגופן  12עמודים(. גופן דוד בגודל 

טיוטת  של שתי שורות. –והאנגלית בהתאמה. הרווח בין שורות יהיה של שורה וחצי, ובין פסקות 

המחבר מתחייב לעשות זאת תוך  לערוך שינוייםמהמחבר  הצוות יבקש. אם צוותתוגש ל הסקירה

 .1.6.2015שלושה שבועות. הגרסה הסופית תוגש לצוות בתאריך 

 המתוקנת תמונת המצב. לאחר שיאושר כי הכותב מילא אחר הנדרש בהערות השופטים, תשמש 3

גם לציבור הרחב,  תמונת המצבעשוי להחליט על הנגשת  הצוות. והמומחים בדיוני צוותאת 

. זכויות היוצרים על לדוח הפעילות, או לצרף אותה או את התקציר שלה המרשתתבאמצעות 

המסמך יהיו שייכות לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מחבר הסקירה יורשה לעשות בה 

 .הצוותשימוש בכפוף לאישור 



  

בחר שלא להנגיש את הסקירה לציבור, יותר למחבר לעשות בה שימוש, ואזכור שם י הצוותאם 

קיים יום עיון או סדנה ותבקש י הצוות. אם הצוותיה כפוף לאישור מפורש ובכתב של היזמה יה

 . הצוותמהמחבר להציג את עבודתו, ימלא המחבר אחר בקשת 

היזמה תשלם ההתקשרות בשם היזמה תיעשה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

אשר שקיבל י כשהצוותמהסכום ישולמו  50%. עריכת תמונת המצבש"ח תמורת  7,000סכום של 

קיבלה נוסח המומחים של היזמה ש צוות, והיתרה תשולם עם אישור ולשביעות רצונ הטיוטהאת 

 וכן שהתרגום והתקצירים מוכנים וערוכים כנדרש.  ומתוקן לשביעות רצונ
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   ד"ר נעמי מנדל לוי, תווצה תזמרכ naomimandel@academy.ac.il 

 

mailto:naomimandel@academy.ac.il

