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 תקנון להגשת הצעת מחקר

 עדת המחקר של המכללהולו
 קול קורא

לערוך מחקרים.  ,סגל המורים במכללה ,שמה לה למטרה לסייע לכםמחקר ועדת ה

הכשרת מורים ל קשורים בנושאים ה בברכה הצעות מחקר יםהוועדה מקדמחברי 

 להגשת הצעותיכם. להלן הנחיות . תחומי הדעת )דיסציפלינות(לו

 

 מחקרה תהגשת הצע .א

 

לשנות את  כוןמצא לנתאם הוועדה  .31.08.21 -עד הלוועדה  נהוגשת ותהצע .1

 שתוגשנה באיחור לא תידונה.על כך הודעה. הצעות  המועד, תתפרסם

להשלים את  יש. שנה אחתשאינו עולה על  ניתנים למחקרמענקי המחקר  .2

עדה. ורישות הו, ולעמוד בדהקצתה לובמסגרת הזמן שהוועדה המחקר 

מענק האת לוועדה להחזיר חויבו י יעמדו בתנאים אלהחוקרים שלא 

 .שקיבלו

. עדה דו"ח סופיו, יוגש לולאחריהים , ולא יאוחר מחודשית המחקרתום שנב .3

  שמונו על ידי הוועדה. קוראים על ידי ייבדקיאושר רק לאחר שהדו"ח 

ם שהזמן הנדרש מחקריל הצעותממליצה להגיש למופ"ת ועדת המחקר  .4

 .לביצועם עולה על שנה אחת

בכתב עת אקדמי הציפייה היא שהמחקר ישמש בסיס למאמר שיתפרסם  .5

יהיה על , בשלמותו או בחלקו, יתפרסם המחקראם בארץ או בחו"ל. שפיט 

 המכללה בביצוע המחקר. תמיכת המחבר לציין בבירור את

אישור השיקול העיקרי ל,  בשל מגבלות התקציב שעומד לרשות הוועדה .6
המכללה מאפשרת פנייה  לוועדת  .איכות ההצעה יהיה הצעת מחקר

 . לת סיוע  בכתיבת הצעההמחקר לצורך קב

    :המידע הבא חיוני למגישי הצעות המחקר .7

בתחום לא יועדפו מחקרים  .כל נושאעל קר ניתן להגיש הצעת מח .א

השנה החליטה הוועדה לעודד   על  מחקרים אחרים. הכשרת מורים

מחקר קבוצתי ולכן, תינתן עדיפות להצעות קבוצתיות )שלושה 

 חוקרים ויותר(.

להם ניתנת הסמכות ל ידי חברי ועדת המחקר וההצעה תיבדק ע .ב

שאיש  וכלשהבתחום  הצעה תוגששבמקרה  לאשרה או לדחותה.



למומחה מן המכללה.  בו תפנה הוועדה מומחהאינו מחברי הועדה 

ה חה למעריך מומיפני , ובהסכמת המערער, תישקלבמקרה של ערעור

 .מחוץ למכללה

תינתן עדיפות . מחקר שטרם ביצעו מימהתקציב ישוריין עבור  שליש .ג

הצעות  שכבר הגישוחוקרים על  לראשונה הצעה ישיםשמג אלהל

שפרסם מחקר או חוקר לתעמוד עדיפות זו . יחד עם זאת, בעבר

  .יםבינלאומי פורומיםב ואמחקרים בכתבי עת מובילים בתחומו ו/

 . מקור אחר על ידי אינו ממומן   םשמחקריוכלו להגיש בקשה רק מי  .ד

   .אקדמי תוארשם קבלת שאינם ל מחקריםיתקבלו רק  .ה

 .פחותל שליש עומד עלמשרתו במכללה קף יהכול להגיש בקשה מי שי .ו

  

 מימוש התמיכה מהמכללה .ב

  יקבלו תקציב  הזוכים במענק מחקרהחל משנת הלמודים תשע"ג

 שקלי לשם תמיכה בביצוע מחקרם.

 חוקר בודד )עד חמשת אלפים שח'(. אפשר לקבל תקציב למחקר של 

 מהתקציב   50%בלת התמיכה  מהמכללה תתנהל באופן הבא: ק

לאחר הגשת דוח המחקר או מאמר.   50%-ישולם  במהלך השנה ו

 ניתן להמיר את תקציב המחקר לשכר עבודה. 

 

  מבנה ההצעה .ג

ים המפורטים ב"מבנה ההצעה" סעיפליש לכלול בהצעה התייחסות  .1

 שלהלן

  (Research_k@kaye.ac.ilשלח למייל של ועדת מחקר )ית ההצעה .2

 צורך )דוגמאות של כלי מחקר, וכיו"ב(ה על פיההצעה תכלול נספחים  .3

 

 כל אחד מן הסעיפים הראשיים שלהלן יופיע בעמוד נפרד:

 חוקריםחוקר/פרטים על המחקר וה .1 

   שם המחקר 1.1 

 שם החוקר, או החוקרים 1.2 

    

    ממקורות אחריםשמגיש ההצעה קיבל התקציב  1.3 

 תאריך ההגשה 1.4 

 

  עניינים הבאים:מילים לכל היותר המתייחס  ל 200תקציר בן  .2

  מטרת המחקר 2.1 

 הרקע המדעי 2.2 

 מתודולוגיה 2.3 

 החשיבות המחקר ותרומתו הצפוי 2.4 



 

 תיאור המחקר  .3

 יש להתייחס לכל אחד מן העניינים הבאים: 

 המחקרהבעיה הנחקרת ומטרות  3.1 

 ציונל. סעיף זה יכלול את הרקע רקע תיאורטי או ר 3.2

             5לעבודת המחקר בהיקף שלא יעלה על  המדעי הרלוונטי 

  המחקר  נושאסקירה עדכנית של חובה להציג עמודים.  

  במחקרים שהועלוהממצאים העיקרים המסקנות וציון ו 

     מה ביבליוגרפית תצורף רשילהצעה  , אם אכן ישנם כאלה.הקודמים

   מעודכנת

 השערות או שאלות המחקר 3.3 

 שיטת המחקר. בסעיף זה יפורטו הנושאים הבאים: 3.4 

דל אוכלוסייה ומדגם. )יש להתייחס אף לשיטת הדגימה ולגו 3.4.1

 או הקבוצות שייחקרו( הקבוצה, 

 מחקר, מוקדיו או סעיפיו המרכזייםמשתני ה 3.4.2

אלונים, מבחנים, ראיונות, ניתוח חומרים ש - כלי המחקר 3.4.3

כתובים, תצפיות, סקרים, שילוב כלים של "מחקר פעולה", ניתוח 

מן המוכן אזי יש  כלים נםהיסטורי, ניתוח ספרותי  וכו'. אם יש

מה מקורם ותכונותיהם. אם יפותחו כלים במהלך  - לשאול

ל , ע. יש לצרף להצעהאת דרך/דרכי פיתוחםיש לפרט   -המחקר 

. יש להתייחס לדרך שבה )בנספח( דוגמאות לכלים פי הצורך,

 .ההמחקר באמצעות כלים אל ימדדו משתני י

דרך איסוף יש לעמוד על  -כמותי במחקר מהלך המחקר. 3.4.4

ניתוח הנתונים. בפירוט עיבוד  ;בניית המשתנים; הנתונים

שינקטו כדי לבחון את השערות  תהליכיםהנתונים יש להתייחס ל

י, במחקר פעולה, במחקר היסטורי, נקר. במחקר איכותהמח

המקובלים בגישה  לפרט את המהלכיםיש  – יו"בספרותי וכ

 המחקרית המסוימת

 פירוט הצעדים שיינקטו להבטחת זכויות הפרט של הנחקרים. 3.4.5

 שיבות המחקר, או התכניתח 3.5

 התרומה הצפויה      3.5.1  

 ההכללה העתידית של ממצאי המחקר תיכולת או גבולו       3.5.2   
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 חקרקריטריונים לדווח על מ
 

 
 הבאים: הסעיפים להקפיד עלכל מי שקיבל עזרה מוועדת המחקר מתבקש 

 

 פרסום בכתב: א.

של  היקףברמה, מבנה, סגנון, ו ביצעיש להגיש דוח על המחקר ש .1

 ( בתוספת של תקציר העבודה עמודים 20 -כמחקר בעיתון מדעי )

(abstract ורשימה ביבליוגרפית על פי )המקובל. 

 .Research_k@kaye.ac.ilלמייל של ועדת מחקר:  הדיווח  יש להגיש את .2

 .רק לאחר הבדיקה ויאושרמים מתאי מומחים על ידיח ייבדק הדו .3

ה את המחקר עד למועד הגשת דוח /ם, חוקר/ת שפרסלחילופין .4

 . ויכול להגיש את המאמר שפורסםהמחקר  פטור/ה מהגשת הדוח 

 

 פה: -פרסום בעל  ב.

 את מחקרו בפני צוות המורים המקצועי הקשור לנושא כל חוקר יציג .1

ובפני סטודנטים המתמחים באותו נושא. על החוקר לקבוע  הנחקר

לבד את סידורי ההרצאה ולהודיע לוועדת המחקר את הפרטים 

 .גיה תוצג לפני המורים לביולוגיה(הדרושים.  )למשל עבודה בביולו

 באסיפה שיוזמנו אליה ,עדהועל פי החלטת הו יוצג,אחד המחקרים  .2

 .כל מורי המכללה

או  ימים יופנו להצגה בפעילות יום ג'ראו כמתאינושאים מסוימים שי .3

 .ביום עיון של רשות המחקר

 
 

 .20.10.2022  הואהצגה בעל פה לבכתב ו ת דוחהגשל המועד האחרון

 

 
 
 עדהויו"ר הו  -מארק אפלבאום ד"ר        
 בשם ועדת המחקר        


