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 לשנת הלימודים תש"פ להמרת שעות הוראה למחקר קול קורא להגשת הצעת מחקר
 

קיומו וביצועו הפעילות המחקרית של חברי הסגל, המכללה מעודדת את  לקידוםהמכללה  ה שלבמסגרת מדיניות
 זהלצורך מוסדי ובינלאומי. -תחומי, בין-עשי בקרב סגל המכללה ובשיתוף ביןתיאורטי, ניסויי ומ חקרשל מ

  ."פבשנת הלימודים תש שתממן המרת שעות הוראה במחקרשעות מחקר קרן ל משמעותי סכום המכללהה קציבמ
 
 

 :וכלליםסף תנאי 

מכללה  -עזריאליב ת/המועסקבדרגת מרצה ומעלה   בתקן אקדמי סגל ת/חבר ידי-ההצעה תוגש על .1
 משרה ומעלה.  75%בהיקף  ירושלים, אקדמית להנדסה

 . )מצ"ב הטופס( מחקרההצעת ל הבקשהההצעה תוגש בהתאם להנחיות בטופס  .2

 )מצ"ב הטופס(.  ידי ראש המחלקה בטופס נפרד-ההצעה תאושר על .3

על פיהן, שבנושא הפחתת חובת ההוראה בגין מחקר, ות"ת, קול קורא זה הינו בכפוף ובהתאם להנחיות  .4
מחברי  30%-ממשרה מלאה ול 33%בהיקף של עד בתשלום תתאפשר הפחתת שעות הוראה  בין היתר,

 הסגל לכל היותר.

לגבי המרת שעות ההוראה במחקר תינתן לשנה + שנה נוספת בכפוף להגשת דו"ח  וועדת המחקרהחלטת  .5
התקדמות. במידה והחוקר מבקש המרת שעות לשנה אחת בלבד, יש לציין זאת בטופס הבקשה.  בכל 

 שנתי.-רב הוא  דה של המחקר ולציין האם המחקרלפרט את שלבי העבו ת/על החוקרמקרה, 

 (, המפרט את התקדמותו/ה והישגיו/ה1.10.2020) תש"פבתום שנה"ל ות התקדמ ח "להגיש דו ת/על החוקר .6
 .  והאם הוגשה בקשה למימון ממקורות חיצוניים המחקריים הנוגעים להצעה שאושרה

וכן  affiliation –המבוסס על עבודה שמומנה על ידי הקרן, החוקר צריך להוסיף את המכללה ב  פרסוםבכל  .7
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 מחקרהת הגשת הצע
 

 :מילוי הטפסים הבאיםתוגש על ידי הצעת המחקר 

  הצעת מחקרל בקשהטופס  .1

  טופס אישור ראש המחלקה .2
 

: לדואר אלקטרוני שכתובתו הגשה אלקטרוניתב ופיתוח ליחידה למחקרההצעות תוגשנה הראשון, בשלב 

lilipe@jce.ac.il :ע"פ ההנחיות הבאות 

 

  תווים בחלון 50 עד. בקיצורנושא המחקר ו ת/יש לציין שם החוקר -של הדואר האלקטרוני בחלון הנושא  .א

 הנושא. 

 

 

 

 . במלואה ההצעהאת  יםמכילה PDF צילצרף קוב : ישצירוף קובץ .ב

 אנא וודאו כי קיבלתם אישור שהדוא"ל התקבל.  .ג

 .כבות, הכנה ושימושים של שהגולןמ. : ישראל ישראלי, להלן דוגמא
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 או טפסים שלא בקשות שתגענה באיחור 9201/20/31 עד לתאריךתתקבלנה  טתשע"לשנת מלאות צעות ה .ד
 פי ההנחיות יידחו על הסף. -מולאו על

 
 

 נוהל בדיקת ההצעות ואישורן
 

בכל תנאי הסף עומדות שימצאו תיבדק כל הצעה לגבי עמידתה בתנאי הסף שפורטו לעיל. רק הצעות  בשלב ראשון
 יועברו לשיפוט.

 
 .חיצוניים מקצועיים לפי שיקול דעת ועדת המחקר, יתכן וההצעות ישלחו להערכה של גורמים בשלב השני

במהלך של המכללה שתקבל את החלטתה  ופיתוח מחקרהיחידה ליובאו להחלטת ם של המעריכים המלצותיה
  .לאמות המידה המפורטות מטה בהתאםו 9201 אפרילחודש 

, יחשב הדבר כאילו 2019ועד למרץ  2017חוקר שפרסם מאמר בנושא הצעת המחקר שלו בתקופה שבין אוקטובר 
 למחקר או להארכה של המרת השעות שקיבל לשנה נוספת.ההצעה נשפטה לצורך המרת שעות 

 
 להערכת ההצעות אמות המידה

 דרג את הצעות המחקר בהתאם לאמות המידה הבאות:ת היחידה למחקר ופיתוח

 (.50%טכנולוגית ומקוריות ) -חדשנות מדעית .1

 (.25%של המחקר וסיכויי השגת יעדיו ) יכולת יישומו .2

 (.25%והגדרת מטרות המחקר )איכות ההצעה, הצגת הנושא  .3
 
 

  .קניין רוחני של המכללהבהתאם לתקנון  ,זכויות הקניין הרוחני במחקר יוסדרו בין הגורמים המעורבים במחקר
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