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 לעריכת מחקר  תקציב לקבלת  נים תקנונוהלים ו

ורואה    סגלחברי ה  בקרב ולהעמקת הפעילות המחקרית    החשיבות רבה להרחבמייחסת  המכללה  

בסגל האקדמי גוף חוקר המעבד ידע, מייצר ידע חדש ומפיץ אותו במאמרים בכתבי עת מקצועיים  

חברי הסגל    לתמוך בפיתוח הפרופסיונאלי שללנכון  המכללה רואה    ,בהתאם לכךובמפגשי חוקרים.  

כדי לכסות  ייעודי  תקציב  , ומקצה לכך  כמוסד אקדמי חוקרשל המכללה  את מעמדה  שיעצים גם  

    , בהתאם לתבחינים ולנהלים שלהלן.הוצאות המחקרחלק מ

 בלת תקצינוהל הגשת בקשות לקב

להגיש   .1 לתמיכה  רשאים  הערבית,    ות /מרציםבקשה  האקדמית  במכללה  תואר    בעליקבועים 

 . מכללהב  המחקרנערך  בה בשנת הלימודים  ועסקים בחצי משרה ומעלה המ שלישי, 

משרה  ה בהיקף של שליש  מועסקים ב ה   או בעלי תואר שני,  במכללהיעות  קבחסרי    ות/מרצים .2

יותר לקבוצמוזמנים  ,  או  שולהצטרף  מחקר  להגישת  תקציב    בכוונתן  לקבלת    ןבה ובקשה 

 לעיל.   1עונה לתנאים בסעיף  ת/הראשי  ת/ החוקר

 : נוהל הגשת הבקשה .3

הבקשה   מבנהעל פי    עמודים  10היקף של עד  ב  לרשות המחקרבקשה  גיש  י  חבר הסגל .3.1

בין השורות, פונט   1.5שער )רווח  ה, לא כולל מקורות ועמוד  המתואר בהמשךלתקציב  

 .(12דויד/אריאל, 

 :  תכלולהבקשה 

 (בהמשך 2)סעיף הצעת המחקר  (א)

  10,000)גובה התקציב המבוקש לא יעלה על    (בהמשך  3)סעיף  בקשה לתקציב  פירוט ה (ב)

₪) 

 המחקר עריכת  לוח זמנים ל  (ג)

 .(מצורף)ראה קובץ    ההיבטים האתיים הרלבנטיים למחקר הנוכחיתיאור מפורט של   (ד)

ל .3.2 בהתאם  ייבחן  המחקר  רשות  בהמשךצוות  המתואר  למחקר  הצעה  לשיפוט   . מחוון 

שכל אחד מחברי הועדה העניק ניקוד  ה השווה לממוצע  סופי  ניקוד    צעהעניק להת  ועדהוה

 לה לחוד.  

 גובה התיקצוב שיוענק לבקשה יתבסס על קריטריונים המתוארים בהמשך.   .3.3

 . שנה אחתלהשלים את המחקר במסגרת  עם אישור הבקשה, החוקר/ים מתחייב/ים .3.4

)אפשר להגיש את הגירסה של   להגיש דו"ח מסכם או לחלופין מאמר שצמח מהמחקר יש   .3.5

 . המאמר שעדיין נמצא תחת שיפוט(

   בקשהגובה התקציב שיוקצה לקריטריונים ל

 גובה התקציב המבוקש ייקבע על פי הקריטריונים הבאים: 

למחקר  50% .1 ההצעה  לההכולל  הציון  )מתוך    לאיכות  תעניק  המחוון    –  שהועדה  את  ראה 

 . (להערכת ההצעה

 . עבור הכנת ההצעה למחקר באנגלית 10% .2

 לדירוג כתב/י העת שבכוונת החוקרים לפרסם בו/בהם את הממצאים שיצמחו מהמחקר  10% .3



  
 

   .שיתוף פעולה בין שני חוקרים או יותרבה  עבור בקשה שקיים  10% .4

 . למכללה  ים/לתרומת החוקר 20% .5

החוקרים יתבקשו לציין לאיזה כתב/י עת הם מתכוונים לשלוח את הפרסום/ים  באשר לכתב/י העת,  

 Impact Factor (© 2020 Clarivate-ו מהמחקר שלהם. קריטריוני האיכות כוללים את ה/שיצמח

Analytics, Journal Citation Reports®)  ה ואת  העת  כתב   SJR  (Scientific Journal  -של 

Ranking: Q1, Q2, Q3 or Q4.)  

)ב( השתתפות   ;עיוןההשתתפות בימי  : )א(היבטיםבאה לידי ביטוי ב היא ,למכללהה תרומל באשר

 .  מחוץ למכללהאירועים ב)ד( השתתפות  -ו ;בימים הפתוחים)ג( השתתפות  ;חוגיות  בישיבות

 בקשה לתקציב  מבנה ה

 הבקשה תכלול את הסעיפים הבאים: 

 דף שער: .1

 .ובאנגליתנושא המחקר בעברית  .1.1

 .בעברית ובאנגלית  החוקרים השותפיםשם החוקר הראשי ו .1.2

 .תאריך הגשת ההצעה .1.3

 .לסיומותחילת המחקר ול  יםמשוערמועדים  .1.4

 .חתימת החוקר הראשי .1.5

 ההצעה למחקר:  .2

 מלים לכל היותר.  250בהיקף של  תקציר .2.1

 מתאר את החדשנות במחקר. ה, וצורך בחקירתהלהמוביל לבעיית המחקר ו מבוא .2.2

המחקרים הרלוונטים  הממצאים העיקריים של    עדכני המציג סקירה שלרקע תיאורטי   .2.3

 . בו מתמקדת ההצעהלנושא 

יש לתת ביסוס תיאורטי    הנגזרות מהרקע התיאורטי.השערות המחקר  /מטרות, שאלות .2.4

 .  ההקשר של המחקרבהצעה למחקר איכותני יש לתאר תחילה את   להשערות.

 תודולגיהמ .2.5

או הפרספקטיבה  המסורת  בהצעה למחקר איכותני יש לתאר את    -   מערך המחקר  .2.5.1

מחקר פעולה, נרטיבי, התיאוריה המעוגנת בשדה  שאליה היא משתייכת )התיאורטית  

 ועוד(.  

לב  .משתתפיםאו    מדגםו  אוכלוסיה .2.5.2 כמותי  הצעה  אוכלוסיה  מחקר  לחקור  שבא 

הכלשהי,   את  לתאר  את  אוכלוסיה  יש  הדגימה הנחקרת,  המדגם  את  ו  שיטת  גודל 

 בהצעות למחקר מסוגים אחרים, יש לתאר את המשתתפים במחקר.  . המתוכנן

המחקר   .2.5.3 ישמשכלי  ל/אשר  מענה  מתן  המאפשרים  הנתונים  לאיסוף  אחת  ו  כל 

מומלץ לתאר עבור כל אחת משאלות המחקר את הכלים    המחקר.   השערות /שאלותמ

ל יש  לה.  את  הרלוונטים  בהרחבה  המחקר,  תאר  דוגמאותוכלי  להוסיף    מומלץ 

בנוסף,    . להצעה  כחלק מהנספחיםהמחקר  את כלי  צרף  לרצוי  לפריטים מכלי המחקר.  

 , יש להתייחס לתוקף ולמהימנות של כלי המחקר. ואפשרי ובמקרה שזה רלוונטי

 המפרט כיצד יבוצע המחקר הלכה למעשה.  מחקר הליך ה .2.5.4



  
 

הנתונים   .2.5.5 לניתוחעיבוד  הדרכים  את  אחת    המפרט  לכל  בהתייחס  הנתונים 

. כאשר מדובר בניתוח של נתונים ורבאליים, יש לתאר את  המחקר  השערות/משאלות

תהליך בניית הקטגוריות שישמש את החוקר/ים לצורכי ניתוח נתונים אלה, תוך כדי  

 שימוש בדוגמאוות ספיציפיות הממחישות תהליך זה.  

ר הן במישור התיאורטי והן במישור הפרקטי,  תדגיש את תרומת המחקחשיבות המחקר   .2.6

   ציון מגבלותיו. תוך כדי 

 .  APA 7  -לכללי הבהתאם  -  מקורותאזכור ורישום  .2.7

יוצג באמצעות טבלה המתארת את שלבי המחקר השונים   -  לוח זמנים לעריכת המחקר  .2.8

   ולוח זמנים משוער להשלמתם.

 : פירוט הבקשה לתקציב .3

מחקר  ההתקציב המבוקש יתייחס להוצאות  יש להציג את התקציב המבוקש באמצעות טבלה.  

 להיבטים הבאים:   ותהקשור

 ארגון .3.1

,  משוער  נסיעות לצורכי עריכת המחקר, למשל לצורכי איסוף נתונים )מספר ק"מ .3.1.1

 מחיר לק"מ ומחיר כולל(.  

 צילומים )מספר עמודים משוער, מחיר לעמוד ומחיר כולל(. .3.1.2

 שקלוט )מספר שעות משוער, מחיר לשעה ומחיר כולל(. .3.1.3

 )מספר שעות משוער, מחיר לשעה ומחיר כולל(. בעברית/באנגלית עריכה לשונית  .3.1.4

    תרגום מעברית לאנגלית )מספר שעות משוער, מחיר לשעה ומחיר כולל(.   .3.1.5

 ייעוץ וסיוע .3.2

מספר שעות משוער, מחיר לשעה  סוג הפעילות שעוזר המחקר יבצע,  עוזרי מחקר ) .3.2.1

 ומחיר כולל(. 

 ייעוץ/ניתוח סטטיסטי )מספר שעות משוער, מחיר לשעה ומחיר כולל(.   .3.2.2

 ייעוץ מיתודולגי )מספר שעות משוער, מחיר לשעה ומחיר כולל(.  .3.2.3

  המצורף.שתוגש באמצעות הקובץ  עדת האתיקה ובקשה לו .4

  



  
 

 להערכת הצעה למחקר מחוון 
נושא  
  ההצעה 

 

 משקל קריטריון מרכיב/
 הציון

 בסולם
1-100 

ציון  
 משוקלל

  2עמודה )
 ( 3כפול עמודה 

כה מילולית )מומלץ להוסיף הער
 המלצות לתיקון(

 תקציר
בעמוד אחד )עד התקציר  -

 מילים(  350
 מציג את מרכיבי העבודה -
מקיף וממצה את העבודה,   -

כולל הצגת הנושא, 
 ,כלים  ,משתתפים/מדגם

 תוצאות ומסקנות. 

10%    

 מבוא
 הצגת הסוגיה הנדונה  -
הגדרת הנושא והמושגים  -

 המרכזיים וקישור ביניהם 
 הצגת חשיבות המחקר -

   ותרומתו
 ל ארציונהצגת   -
 הצגת מטרות המחקר  -

10%    

 סקירת הספרות 

 מקיפה וממצה -
 רלוונטית וממוקדת  -
 עדכנית -
 מעובדת ומוצגת באופן לוגי   -
השערות  מובילה לשאלות/  -

 המחקר
 כתובה בשפה תקינה  -
 קוהרנטית ורציפה  -

 רישום תקין של האזכורים

20%    

 שאלות/השערות המחקר 
נובעות מרציונל תיאורטי  -

 מבוסס 
- מוצגות בצורה בהירה וחד  -

 שמעיתמ
 מציגות יחסים בין משתנים -
 ניתנות למבחן אמפירי -

10%    

    המתודולוגיה
 מערך המחקר 

בהלימה עם שאלות   -
 המחקר

5%    

אוכלוסייה  
 מדגם/משתתפיםו 

 ים/ מוגדר משתתפים/מדגם -
 מוצגים  הם/ומאפייניו

 שיטת הדגימה -

5%    

 כלי המחקר

המחקר מאפשרים  הכלי -
לתת מענה לשאלות 

 המחקר
של הכלי תיאור מפורט  -

 ומבניהם ם, מקורהמחקר
/  מהימנות ותוקף של הכלי -

 אמינות

הכלים מתוארים כחלק  -
 מנספח

15%    



  
 

 משקל קריטריון מרכיב/
 הציון

 בסולם
1-100 

ציון  
 משוקלל

  2עמודה )
 ( 3כפול עמודה 

כה מילולית )מומלץ להוסיף הער
 המלצות לתיקון(

 הליך המחקר
תאר את מהלך המחקר  מ -

 בצורה מניחה את הדעת
10%    

 עיבוד הנתונים 
  שאלות בהלימה עם -

 המחקר
15%    

    100% סה"כ

      


