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 ב"פתש -סיוע ועדת מחקר לסגל אקדמי בתחום המחקרהנדון: 

 

 .מחקריםולפרסם  לערוך האקדמיסגל לשמה לה למטרה לסייע של המכללה ועדת המחקר 

 

  תנאי קדם לקבלת הסיוע

  .50% לפחותבמכללה  שהיקף משרתו בקביעותיכול להגיש בקשה מי 

 

 אופנים כלהלן: הוועדה מעניקה סיוע במספר

 

 מחקר  - תחום הסיוע .1

 שאינם לשם קבלת תואר אקדמי.ו יוכלו להגיש בקשה רק מי שמחקרם  אינו ממומן על ידי מקור אחר

לציין את נושא עבודתם ואת שם המנחה. חוקרים שסיימו את לימודי התואר השלישי בארבע השנים האחרונות, מתבקשים 

 אם קיים דימיון בין הנושאים, יש להסביר מהו החידוש במחקר המוצע.

 אין להגיש הצעות שכבר הוחל בביצוען )למעט מחקרי גישוש/חילוץ(.

 מענקי המחקר ניתנים למחקר שאינו עולה על שנה אחת. יש להשלים את המחקר במסגרת הזמן שהוועדה - אופן הסיוע

הציפייה היא שהמחקר ישמש בסיס למאמר שיתפרסם בכתב עת שפיט בארץ או  קצתה לו, ולעמוד בדרישות הוועדה.ה

  המחקר יתפרסם, בשלמותו או בחלקו, יהיה על המחבר לציין בבירור את תמיכת המכללה בביצוע המחקר.כשבחו"ל. 

ריו לא הגישו דוח מסכם למחקר קודם שתוקצב ועדת המחקר לא תקבל הצעות מחקר כל עוד הצוות החוקר או אחד מחב

 . . הגשת הצעת מחקר תהיה מלווה באישור ועדת אתיקה של המכללהבידי ועדת מחקר

 

 הגשת הצעות במהלך שנת הלימודים – (₪ 0005,עד ) קצר טווחשנתי  מחקרמימוש תקציב אופן  1.1

לאחר הנותרים ישולמו  50% - ו על סמך הגשת דוח התקדמות ופירוט הוצאות במהלך השנה מומהתקציב ישול 50%

 . להמיר את תקציב לשכר עבודהאו כיסוי הוצאות המחקר כלקבל את התקציב ניתן  הגשת דוח המחקר או מאמר.

 

 01.05.2022הגשת הצעות עד  – ₪( 30,000עד ) אופן מימוש תקציב ארוך טווח 1.2

 

ובמטרה   מחקר בעל ערך רב לקידום החינוך וההוראה הצעתללקרן תחרותית מידיי שנה רשות המחקר תפרסם קול קורא 

 . רסמו כמאמר אקדמי בכנסים ו/או בכתבי עת שפיטיםלפ

בתמיכה כספית תתבטא  הקרן מעודדת שימוש במתודות מחקריות מגוונות, המותאמות לשאלות המחקר. תמיכת הקרן 

שיפוט  תעבורנהלקרן שתגענה . ההצעות ביצוע המחקר עד לשלב פרסומו כמאמר אקדמיתכנון ובסיוע מקצועי לו לחוקרים

 משובים המפרטים את הביקורת על הצעתם. בהערכתיקבלו וחיצוני. מגישי הצעות שנדחו  )שופטים מהמכללה( פנימי

 ת )כמו: רקע תיאורטי ומתודולוגיה(המדעי רמת איכותוולהכשרת מורים, האפשרית תרומתו רמת מחקר יישקלו  הצעת

 .על ידי הקצאת תקציב שקלי לחוקרים ו/או על ידי השתתפות בהוצאות הכרוכות בעריכת המחקר ינתןיהסיוע 
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    / ליווי מחקר ת מחקרכתיבת הצע -תחום הסיוע  .2

 ים.קרוחהקהילת מתוך  עמיתלליווי על ידי בחן אפשרות ת – אופן הסיוע

לוועדת המחקר. יגישו בקשה  / ליווי מחקר חברי הסגל המעוניינים בסיוע בכתיבת הצעת מחקר - תקציבאופן מימוש ה

 .מחקרבבכתיבת הצעה או בליווי סיוע  לצורךבאחד החוקרים  בחן אפשרות להסתייעהועדה ת

 

 צילומי וידאו לקראת כנס /ייעוץ סטטיסטי /זכויות יוצריםאישור  /מלולת /תרגום ועריכת מאמרים - תחום הסיוע .3

)בעברית(/ דורון נרקיס  טליה ברקמימון חלקי בפנייה לגורם חיצוני או בפנייה לגורם פנימי ]עורכים בקיי:  - אופן הסיוע

 )בערבית([ שארב-מוסא אבו)באנגלית(/ 

 .המכללה בפרסום שלשיוך אקדמי והתחייבות לציון בהצגת קבלות ₪  2,000 ה"כססיוע עד  - תקציבאופן מימוש ה

 

 הוצאת ספר - תחום הסיוע .4

 שנים 3-אחת ל :הסיוע תדירות

  בהצגת קבלות.₪  5,000 - סיוע עד ל :תקציבאופן מימוש ה

 

 פרסום בכתב עת שפיטמענק עידוד  - תחום הסיוע .5

 .₪ 2,000בסכום  מענק - אופן הסיוע

  .בשנה עד שני פרסומים: הסיוע תדירות

 ולצרף קישור למאמר בכתב העת. טופס עם כל פרטי המאמר המפורסם בכתב העת השפיט על החוקר למלא

במידה והשותפים לכתיבה אינם מהסגל המכללתי, אז  יחולק בהתאם להסכמת הכותבים.ויש מספר כותבים, הסכום במידה 

 חבר הסגל של קיי יקבל את הסכום המלא, ללא חלוקה.

 

 ובחו"ל כנסים בארץב השתתפות - תחום הסיוע .6

 .ואישור על השתתפות בכנסנסיעה עם הצגת הקבלות  אותהשתתפות בדמי הרשמה והוצ - תקציבאופן מימוש ה

לציין על חבר הסגל . בשנה₪  5,000סה"כ  ( עד+ טיסה+ לינהדמי הרשמה לכנס :כיסוי הוצאות )קבלות - סיועהאופן 

 מכללת קיי בספר הכנס.ל השיוך את

 .לשני משתתפים בלבד , המימון המלא יוענקלאותה ההצגה בכנסבמידה ויש מספר מציגים 

  research_k@kaye.ac.il דוא"ל באמצעות מחקר לוועדת תוגשנה סיוע בקשות
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