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זמן חינוך  -כתב עת לעיון ומחקר בישראל
חוקרים יקרים,
זמן חינוך הוא כתב עת אקדמי שפיט בחינוך ,שגיליונו הראשון ראה אור ב 2015-ומאז הוא מהווה
במה אקדמית-מחקרית בתפוצה ארצית בנושאים רחבים הקשורים לחינוך והוראה במדינת ישראל
ובעולם .זהו כתב עת רב-תחומי בנושאי החינוך העוסק (אם כי לא מוגבל) בנושאים הכלליים
הבאים :ייעוץ חינוכי-פסיכולוגי וחינוך מיוחד ,תיאוריה ופרקטיקה חינוכיות ,הוראת דיסציפלינות,
מנהיגות חינוכית ,מנהל החינוך והכשרת מורים.
בימים אלה אנו נמצאים בעיצומן של תמורות דרמטיות המתחוללות במערכות החינוך וההשכלה
הגבוהה בארץ ובעולם ,זאת לנוכח השלכותיה של מגפת הקורונה שפקדה אותנו במהלך השנה .כעת
ברור ש"תכתיבי" הקורונה החינוכיים עתידים להישאר עימנו זמן רב ואף להשפיע על מראה מערכת
החינוך וההשכלה הגבוהה בעתיד לבוא .הסביבות הביתית-משפחתית והקיברנטית מקבלות בחינוך
משמעות יוצאת דופן בתקופה זו ,בה מרבית ההוראה מתקיימת באופן מקוון ומרחוק .מטרה
מרכזית בגיליון הנוכחי של זמן חינוך תהא לתת דגש להיבטים שונים ורחבים הנובעים מן המציאות
החינוכית העכשווית ולהביא אותם לידי ביטוי מחקרי ועיוני במאמריו .זאת ועוד ,בהיעדר הקורונה,
ודאי היינו מקדישים יותר תשומת לב לעלייה המדאיגה במקרי ההתעללות בגני הילדים
והפעוטונים ,כפי שאלה מדווחים בזמן האחרון ברשתות התקשורת .אירועים מן הסוג הזה
המתרחשים במסגרות החינוך לגיל הרך והגן בארץ מציתים שוב ושוב את השיח והדיון על חשיבות
הליך המיון וההכשרה של מורות ומורים לגיל הרך בישראל .בגיליון הנוכחי ,אם כן ,מערכת כתב
העת תעניק קדימות למאמרי עיון ומחקר העוסקים באחד (או יותר) מהנושאים הבאים:
 .1משפחות ,חינוך והוראה (לרבות הכשרת מורים) בעידן מגפת הקורונה.
 .2חינוך ,טיפול והוראה במסגרות חינוכיות טרום בית-ספריות ,כמו גם הכשרת מורים ואנשי
מקצוע לילדים בגילאי טרום בית הספר (גיל הרך והגן).

בתוך כך ידונו מאמרים מחקריים בהקשרים הנ"ל החורגים מתחומי המסגרת החינוכית כשלעצמה
אל הקשרים התפתחותיים ומשפחתיים רחבים יותר בקרב ילדים ונוער .כמו כן ,במידת האפשר
יילקחו גם בחשבון מאמרים העוסקים בתחום החינוך המיוחד בישראל על רקע התיקון לחוק
החינוך המיוחד מס' ( 11התשע"ח.)2018-
זמן חינוך פונה לחוקרים בחינוך ובתחומים שונים המשיקים לחינוך ,כמו גם למגוון קהלי יעד
חינוכיים ,בהם מחנכים ,יועצים חינוכיים ,צוותים רב-מקצועיים בחינוך המיוחד ועוד .בכפוף
לתהליך שיפוט של מעריכים חיצוניים ( ,)Peer reviewיתקבלו לפרסום מאמרי מחקר מבוססי
מתודולוגיות כמותניות ,איכותניות ומשולבות .בנוסף לכך ישקלו לפרסום מאמרי סקירה ( Review
 )papersהעוסקים בעניינים חינוכיים ומחקריים הרלוונטיים למטרות כתב העת הנ"ל .מערכת כתב
העת תבחן מאמרים עיוניים המסקרים חידושים ועדכונים ביחס להגדרות ,לאבחון ולתחיקה
הקשורים בתחומי החינוך והטיפול – ובמיוחד כאלה החסרים מסגרת עיונית מוגדרת בשפה
העברית .אנו מזמינים חוקרים ,מורים ותלמידי מחקר ,להגיש מאמרים ועבודות מחקר מצטיינות
(המגולמות במאמר מחקר) לפרסום בזמן חינוך.
זמן חינוך יוצא לאור ככתב עת אקדמי שפיט אחת לשנה • המאמרים שיוגשו לכתב-העת יעברו
תהליך הערכה קפדני ) (peer reviewעל ידי  1-3סוקרים מומחים מתחומי דעת רלוונטיים ,וכן
עריכה לשונית מקצועית .להלן תקציר ההנחיות למחברים:
 .1מערכת כתב העת תשקול לפרסם מאמרים שלא פורסמו ו/או לא הוגשו לפרסום בבמה
אקדמית אחרת בשפה העברית .לא יוטלו הגבלות על פרסום גרסאות שונות של המאמר
בכתבי עת בינלאומיים בשפה האנגלית.
 .2יש להגיש את המאמרים בעברית ובאורך כולל שלא יעלה על  8000מילים (לרבות ,תקציר,
טבלאות/לוחות ומקורות).
 .3המאמר יוגש למערכת כתב-העת בפורמט וורד (שוליים של כ 2.5-ס"מ מכל צד ,ומספור את
העמודים) ,ללא פרטי המחברים.

 .4על המחבר/ים להגיש את כתב היד בהתאם לכללים המפורטים במדריך הפרסום של APA
במהדורתו השישי ( .)APA, 2010פירוט ההנחיות המרכזיות ממדריך  APAעם התייחסות
לכתיבה בעברית ,מפורסמים בישראל על ידי מכון סאלד וניתן למצאם באתר הבית של
כתב העת מגמות.
 .5להגשת המאמר יש לצרף קובץ נפרד עם פרטים מזהים של החוקרים (בעברית ובאנגלית),
לרבות שיוך אקדמי ופרטי התקשרות.
 .6המאמר המוגש יכלול תקציר המאמר בעברית ובאנגלית ,לרבות שם המאמר ותארנים
(מילות מפתח) בשתי השפות.
 .7לוחות ותרשימים יש לכלול הן בגוף המאמר והן בקובץ נפרד.
לתשומת ליבם של החוקרים ,מאמרים שיוגשו לזמן חינוך באופן שאינו תואם את ההנחיות הנ"ל
יוחזרו למחבריהם ללא שיפוט.
זמן חינוך הוא כתב עת אקדמי-מכללתי שפיט של מכללת אוהלו בקצרין .מאמרים לקראת פרסום
בגיליונו השביעי יש להגיש עד אפריל  2021לכתובת  .research1@ohalo.ac.il :כתובת למשלוח
מכתבים וספרים למערכת :מכללת אוהלו ,ת.ד 222 .קצרין ( 12900עבור יחידת המחקר).
בברכה,
ד"ר יוסי יפה – עורך.

