מדריך מחקר

רשות המחקר

רשות המחקר – מדריך

תוכן עניינים
 רשות המחקר
 אתר רשות המחקר
 דגשים להגשת הצעת מחקר לקרן תחרותית
 נוהל ביצוע מחקרים במימון קרנות חיצוניות
 הוצאה לאור של ספרים מטעם המכללה
 מענק עידוד
 ועדת האתיקה של המכללה
 טיפים לכתיבת הצעות מחקר
 מאגר הקרנות המקוון

1

רשות המחקר
כמוסד להשכלה גבוהה ,מטרותיה העיקריות של המכללה האקדמית אחוה הן הוראה ומחקר .המחקר הכרחי
להתפתחות מקצועית של סגל האקדמי ולהעלאת רמת ההוראה במכללה.
מטרתה של רשות המחקר לקדם ולהסדיר את פעילויות המחקר במכללה האקדמית אחוה על ידי יצירת
תשתית מחקרית ,פיתוח מיומנויות מחקריות של חברי הסגל ,מתן סיועה כספי ,הנגשת המידע וההנחיות
הדרושים לחוקר לשם ביצוע מחקריו ,עזרה בגיוס משאבים בארץ ובחו"ל למימון הפעילויות המחקרית.
רשות המחקר מעניקה לחוקרים תמיכה כספית לביצוע מחקר ומעודדת שיתופי פעולה בתוך המכללה כדי
ליצור מסה קריטית של יכולת מדעית וטכנולוגית שתאפשר להתחרות באפקטיביות על מקורות מימון
חיצוניות.
רשות המחקר מזמינה חברי הסגל החדשים כוותיקים לפגישת הכרות אישית כדי למפות את תחומי מחקר של
סגל החוקרים ולעזור באיתור קרנות המחקר המתאימות.
פעילות רשות המחקר
 קשר שוטף עם גופי מימון חיצוניים בארץ ובחו"ל לפני הגשת הצעות מחקר ,במהלך המחקר ,ובהכנתו
להגשה
 איתור והפצה של מידע אודות קולות קוראים לכתבי עת מדעיים ,ספרים ,כנסים וימי עיון
 איתור ,איסוף ועיבוד המידע בנוגע למקורות מימון של מחקרים בארץ ובחו"ל; כגון קרנות מחקר
מדעיות ,סוכנויות מימון ,מוסדות ממשלתיים ופרטיים
 הפצת מידע שוטף על קולות קוראים להגשת הצעות מחקר בקרב אנשי הסגל של המכללה.
ייעוץ ,הכוונה וסיוע לאנשי הסגל בגיוס מענקי מחקר מגורמים חיצוניים ,בהכנתם ובקידומם
 עידוד חברי הסגל לשתף פעולה עם מוסדות אקדמיים ועם חוקרים בארץ ובעולם
 מעקב אחר הצעות המחקר שאושרו במגמה לוודא שהמחקרים יעמדו בתנאי התקנון והנהלים של
הגופים המממנים ,ושהדוחות המדעיים יישלחו לקרנות במועדם
 טיפול בהוצאה לאור של ספרים על ידי המכללה או בשיתוף עם הוצאות ספרים אחרות
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אתר רשות המחקר
רשות המחקר מציעה אתר אינטרנט אינטראקטיבי ,נגיש וזמין המשרת את החוקרים במכללה האקדמית
אחוה .האתר מספק לחוקרים מידע חשוב ומאפשר להם ביצוע פעולות חיוניות.
באתר תוכלו בין השאר לקבל מידע אודות:
 קרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו"ל
 הנחיות ,טפסים ונהלים הקשורים לפעילות מחקרית של חברי הסגל
 רשימת ספקים – תרגום ,עריכה ,יעוץ סטטיסטי ועוד

דגשים להגשת הצעת מחקר לקרן תחרותית
 כדי לקבל מימון למחקר ,אנו ממליצים לך להגיש הצעות מחקר רבות.
 לתשומת לבך ,ממוצע הזכיות הינו כרבע מסך ההגשות.
 בחר מתוך רשימת הקולות הקוראים את אלה שהם רלוונטיים ביותר לנושא המחקר שלך.
 הכן את הצעת המחקר בהתבסס על הנחיות הקרן לקראת הגשתה במועד.
 כאשר הצעת המחקר שלך מוכנה ,הקפד להעבירה לרשות המחקר בצירוף הטופס "בקשה למימון חוץ
של המחקר" (המופיע באתר רשות המחקר).
 לאחר שמילאת את טופס ה"בקשה למימון חוץ של המחקר" ,עליך לחתום עליו ,להחתים את ראש
מחלק\החוג ולהגישו יחד עם המסמכים הבאים:
 שמות של החוקרים הלוקחים חלק במחקר ,שייכות בית ספרית ומחלקתית ,הרקע האקדמי
שלהם
 הצעת מחקר מפורטת הכוללת את הרקע המדעי ,מטרות המחקר ,תיאור המחקר,
המתודולוגיה
של המחקר וכו' בהתאם להנחיות הקרן
 במקרה הצורך  -אישור מוועדת האתיקה
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 על פי נהלי המכללה אין להגיש הצעות מחקר ישירות לקרן כלשהי ,אלא אך ורק באמצעות רשות
המחקר.
 יש להמציא לרשות המחקר את מספר העותקים הנדרש של העותקים המודפסים ,או של הקובץ
הממוחשב של ההצעה ,לפי דרישת הקרן וכן עותק נוסף לרשות המחקר.
 לתשומת לב! רוב הקרנות רואות בצורת ההגשה חלק מהמצוינות! יש להגיש את הצעות המחקר
בצירוף הטופס לרשות המחקר (לצורך חתימה של ראש רשות המחקר) ,לא יאוחר מעשרה ימים לפני
המועד הרשמי של הגשתה לקרן.
 החוקר אחראי לשלוח במועד את ההצעה לקרן המחקר או לגורם המממן( .ניתן להיעזר ברשות
המחקר לצורך המשלוח).
 חברי סגל המתכוונים להגיש הצעות מחקר לקרנות מחקר ,או לגופים מממנים בשיתוף פעולה עם
חבר סגל ממוסד עמית ,מתבקשים לוודא ששותפם להצעה מורשה על ידי רשות המחקר במוסד שבו
הוא מועסק להגיש הצעות מחקר.
 זמן ההמתנה לתשובתה של הקרן הוא בין חודש לתשעה חודשים תלוי במדיניות הקרן.
 תשובת הקרן תגיע אל רשות המחקר או אליך ישירות.
 אם ההצעה שלך תאושר על ידי הקרן ,תתבקש לחתום על חוזה ולאשר את הסכמתך לתנאים
המופיעים בו.
 שים לב ,במהלך המחקר תידרש להגיש לקרן דוחות מדעיים וכספיים במועדים קבועים ,לפי
הנחיות הקרן כפי שנקבעו בחוזה.
 אם לא פורט בהנחיות הקרן ,עליך למלא על דף השער של הדו"ח המדעי את הפרטים הבאים:
א .שם החוקר ושם החוג במכללה
ב .נושא המחקר בעברית ובאנגלית
ג .שם הגורם המממן ומספר המחקר שניתן לו על ידי גורם זה
ד .ציון דו"ח תקופתי/ביניים/שנתי/מסכם (לפי הגדרת הקרן) ותקופת הדיווח
 עליך למסור לרשות המחקר את מספר העותקים הנדרש של הדו"ח המדעי על פי הנחיות הקרן ועוד
אחד .צוות רשות המחקר ישלח את הדו"ח לקרן עם העתק לחוקר.
 בתום תקופת מענק המחקר ,יהיה עליך להגיש את הדוחות המדעיים ולאשר את הדוחות הכספיים
הסופיים כדי לקבל מהקרן את התשלום האחרון16.
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איך מתחילים בהכנת הצעת מחקר
א .בדוק מיהו הגורם המממן:
 האם המממן הוא גוף פרטי ,ציבורי או ממשלתי?
 מהי כתובתו ומקום מושבו ,מיהו איש הקשר של הגורם המממן (לצורך בירורים והעברת ההצעות
והדיווחים).
 האם המממן מוכר לרשות המחקר?
ב .קריאת ההנחיות של הגורם המממן:
 בדוק את תנאי המימון והסייגים מצד הגורם המממן.
 האם היקף המימון תואם את ציפיותיך?
 האם הגורם המממן מתיר תשלום תוספת?
ג .האם קיימים סייגים ביחס לפרסום ממצאי המחקר ,הקניית זכויות יוצרים וקניין רוחני,
שימוש בחיות לצורך ניסויים מדעיים ,ניסויים בבני אדם ,וכדומה?
ד .האם קיימת דרישה לנוכחות החוקר בישראל כל משך תקופת המחקר ,מה המדיניות ביחס
ליציאה לשבתון?
ה .מהו המטבע שבו ינוהל המחקר? מהן ההוצאות המוכרות ושאינן מוכרות על ידי הגורם המממן? מהו
יחסו לנושא המיסוי העקיף? מהי התדירות הנדרשת לדיווחים הכספיים והמדעיים? האם קיימת דרישה
לאישור רואי חשבון? וכו'.

תכנון תקציב המחקר המוצע
א .העסקת כוח אדם על חשבון תקציב המחקר:
 האם הגורם המממן מאפשר העסקת עובדי מחקר מקרב חברי הסגל של המכללה או שהוא מגביל
אותך להעסקת כוח אדם שאינו נמנה על הסגל הקבוע שלה?
 האם ניתן לממן מלגה לסטודנט או תשלום שכר בלבד? אם תידרש לשלם שכר ,תהייה עלות
ההעסקה גבוהה יותר ,כי יש לשלם לעוזר המחקר גם עלויות מעביד וזכויות סוציאליות על פי החוק.
ב .תשתית המחקר:
 האם תשתית המחקר העומדת לרשותך מספיקה לצורך ביצוע המחקר כפי שהגשת בהצעת המחקר
או שמא הנך זקוק לציוד או לשירותי מחקר נוספים?
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הצעת מחקר
א .רק רשות המחקר מוסמכת להגיש הצעת מחקר פורמלית למממן.
ב .החוקר יכין הצעת מחקר ,בה יפורטו הצדדים הטכניים של ביצוע המחקר על שלביו השונים; כולל
הצעת תקציב .בהצעה יילקחו בחשבון כל ההוצאות הדרושות הכרוכות במחקר (שכר עבודה ,זכויות
סוציאליות ,שירותים ,רכישות ,ציוד וחומרים ,התקנות וכדומה(.
ג .החוקר ידאג מבעוד מועד לקבל את כל האישורים הייעודיים הנדרשים על-פי החוק ,האתיקה ,כללי
המכללה ודרישות המממן.
ד .החוקר יעביר לראש המחלקה את הצעת המחקר הכוללת את הצעת התקציב.
ראש המחלקה יבדוק ויאשר את ההיבטים האקדמיים של הצעת המחקר ואת הצדדים המנהליים,
הטכניים והארגוניים המתחייבים ממנה ,כמו גם את התשתית הנחוצה למחקר.
ה .לאחר אישור ראש המחלקה ,יעביר החוקר את ההצעה לרשות המחקר.
ו .ראש רשות המחקר יבחן את ההצעה ואת האישורים הנדרשים ויחתום על הצעת המחקר.

נוהל ביצוע מחקרים במימון קרנות חיצוניות
רקע ומטרה
א .המקור העיקרי למימון פעילות המחקר השוטפת של חוקרי המכללה הוא מענקי המחקר המוענקים על-
ידי מממנים חיצוניים הבוחנים את הצעות המחקר של החוקרים ,מחליטים אם לממן את המחקרים,
וחותמים על חוזי מחקר עם המכללה.
ב .הוראה זו קובעת את נוהל ההגשה ואת נהלי האישור של הצעות מחקר לגורמי מימון חיצוניים ,החל
מצורת ההתקשרות והדיווח למממן ,דרך המעקב והבקרה התקציבית ועד סיום מימוש תקציב המחקר
וסגירתו.

הגדרות
דו"ח כספי :דו"ח ביניים או דו"ח מסכם המוגש למממן ,ובו מפורטות כל ההוצאות שנעשו בגין המחקר
בהתאם לחוזה.
דו"ח מדעי :דו"ח ביניים או דו"ח מסכם ,ובו מפורטות תוצאות המחקר בכל שלב ,כמוגדר בחוזה עם
המממן.
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סעיף תקציבי :תרגום של חוזה המחקר למסגרת כספית הקבועה בלוח זמנים מוגדר .מסגרת זו מהווה
אשראי תקציבי שלפיו מתנהל המחקר על-פי סעיפי המשנה המופיעים בחוזה.
חוזה מחקר :הסכם בין המכללה לבין המממן לשם ביצוע מחקר על-ידי חוקר במכללה ובמסגרתה ,הכול
בהתאם לתנאים מוסכמים בין המכללה לבין המממן.
חוקר :חבר סגל אקדמי במסלול הרגיל במשרה של  50%ומלאה מדרגת מרצה ומעלה ,המנהל מחקר ואחראי
על ביצועו האקדמי ,התקציבי ,המנהלי והחוזי.

חתימה על חוזי המחקר עם הגורמים המממנים
א .לאחר הזכייה בתקציב המחקר ,מקבלת הנהלת המכללה מהקרן התומכת במחקר חוזה ,או מסמך
התקשרות ,המסכם את תנאי התקשרות בין שני המוסדות ואת חובותיהם וזכויותיהם של שני הצדדים.
ב .המחקר מתבצע כעבודה המוזמנת ב"קבלנות" בהתאם לחוזה המחייב את המממן ,את המכללה האקדמית
אחוה ואת החוקר (ישירות או בעקיפין).
ג .חוזה המחקר או מסמך ההתקשרות ,עובר תהליכי בדיקה ואישור שונים :בדיקת התאמה של תנאי החוזה
עם נהלי המכללה ,בדיקתו של יועץ המשפטי של המכללה ומשא ומתן עם הקרן לשינוי תנאי החוזה
(במקרה הצורך) .בדיקות אלה חיוניות ,שכן הן מיועדות לשמור על זכויות החוקר ועל זכויות המכללה מול
קרנות המחקר ,ולאפשר לחוקר לנהל את מחקרו על הצד הטוב ביותר.
ד .חוזי המחקר ייחתמו בשם המכללה על-ידי שני מורשים בהתאם לכללי החתימה המפורטים בהוראת
הנהלה למורשי חתימה.
ה .יש מקרים שבהם החוקר ,שעליו מוטלת האחריות הישירה לניהול המחקר ,מתבקש להוסיף חתימה על
גבי החוזה עצמו לצד חתימת נציג המכללה.
ו .החתימה על החוזה הינה התקשרות חוזית מחייבת .אנא ,ודא שקראת והבנת את פרטי החוזה וכי תפעל
בהתאם לכתוב בו.

פתיחת סעיף תקציב למחקר
א .עם סיום תהליך החתימה על חוזה המחקר ,יפתח סעיף תקציבי לניהול כספי מענק המחקר בהנהלת
החשבונות של המכללה.
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ב .פתיחת הסעיף התקציבי תיעשה רק לאחר שהחוקר הגיש את הצעת המחקר שאושרה למימון ,וצירף את
כל הטפסים והאישורים הנדרשים לפי הוראה זו ,ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים אלה:
 נחתם חוזה בין המכללה למממן.
 התקבלו תשלומים בפועל.
ג .במחקר המתבצע על ידי שני חוקרים ראשיים (או יותר) יעבירו החוקרים להנהלת החשבונות פירוט
חלוקת התקציב בין החוקרים ,כפי שאושר על ידי הגורם המממן .לכל חוקר יפתח סעיף תקציבי נפרד
לפי החלוקה עליה הסכימו ובהתאם לו יתבצעו ההוצאות ויחושבו תקציבי המחקר.
ד .התקציב יהיה תקציב הצעת המחקר ,כפי שאושרה בחוזה על ידי הגורם המממן.
ה .התקציב עומד לרשות החוקר במהלך תקופת המחקר ,כפי שהוגדרה על ידי הגורם המממן.

ביצוע הוצאות מתקציב
א .באחריותו של החוקר הראשי לוודא שהמימון לביצוע המחקר מכסה רק פעולות והוצאות שנבעו
מביצוע
המחקר המאושר ,וזאת מתאריך תחילת המחקר ועד סיומו ,על פי הרשום בחוזה.
ניתן לבצע הוצאה בתקציב מחקר בתנאים אלה:
 כל הוצאה משמשת למחקר המסוים וחיונית לו
 המממן אינו מתנגד להוצאה זו
 ההוצאה מבוצעת לפי כללי המכללה הרלוונטיים
 ההוצאה מלווה במסמכים המאפשרים בדיקה חשבונאית
 ההוצאה מבוצעת במהלך תקופת המחקר (או מעט לפניה ,אם המממן מתיר זאת במפורש)
אסורות לחלוטין הוצאות שכולן הטבה אישית ישירה לחוקר או לבני משפחתו ,כולל שכר (למעט
תוספת מחקר/תפקיד לחוקר).
ב.
ג.

ד.

בעת תכנון ההוצאות יש להקפיד על תאריך ההתחלה והסיום של המחקר.
לביצוע הוצאות שוטפות על חשבון מענק המחקר ,לבקרת ניצול תקציבי ,לסיוע בדיווחים כספיים
ולביצוע שינויים בתקצוב  -פנה להנהלת החשבונות של המכללה (שינויים בתקצוב יבוצעו בכפוף לתקנות
הגורמים המממנים).
בקשת חוקר לשינוי בתקצוב תבוצע רק אם היא הועברה לחשב בכתב ובתנאי שהגורם המממן לא מתנגד
לשינוי זה.
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ביצוע המחקר
על החוקר מוטלת האחריות המלאה
לביצוע המחקר באופן מקצועי ,בהתאם להצעת המחקר ולהתחייבויותיו ,בהתאם לכל דין ותקנה
רלוונטיים ,ובהתאם לחוזה המחקר ולכללי המכללה.
לגיוס ולטיפול בעוזרי המחקר.
להגשת דיווחי שעות לגורם המממן ,אם דרש כך בחוזה.
לניהול התקציב וניהול הנכסים (ציוד ומיטלטלין) בנאמנות ,ולקיום רישום מפורט שלהם כמתחייב
מהחוזה.
לעדכון של רשות המחקר בכל מקרה של ניהול משא ומתן עם גורם מממן ,ולהימנע מכל מחויבות כספית
או משפטית כלפי גורם זה ,אלא אם התקבל לכך אישור מראש.
להודיע לאלתר לרשות המחקר על כל מקרה שבו נמנע ביצוע המחקר כפי שהוא מוגדר בחוזה.
לקבלת אישור מהמממן על כל היעדרות מתוכננת כנדרש בחוזה המחקר.
להודיע לרשות המחקר מהי הכתובת להתקשרות בזמן היעדרות מתוכננת מהמכללה (כגון יציאה
לשבתון) ,וכן את שם ממלא מקומו בתקופה זו (אם מונה כזה(.
להגשת הדיווחים המדעיים והכספיים לגורם המממן במועד ובמתכונת שנקבעו בחוזה המחקר.
חובת דיווח מדעי וכספי לקרן
במהלך המחקר חייבים החוקר והמכללה בדיווח מדעי וכספי; וזאת במועד ,בהיקף ובמבנה שנקבעו
בחוזה המחקר ,וכמפורט בדף התקציב.
על החוקר להשלים ולסיים את כל הפעולות הכספיות במחקר לפני הכנת הדוחות הכספיים למממן.
יש לבדוק מראש את תאריכי הגשת הדיווחים המדעיים (התקופתיים והסופיים) ,ולארגן את הזמן
בהתאם ,על מנת למנוע איחור בהגשת הדוחות הללו.
איחור עלול לגרום למכללה גירעונות כספיים ,או אף דרישה להחזיר חלק מהכסף שהתקבל.
יש לתאם עם רשות המחקר את מסירת הדוחות לגורם המממן ,הן לצורך מעקב והן לצורך תיאום
העברת הדיווחים הכספיים בסמוך להגשת הדוחות המדעיים ,כמפורט בחוזה.
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סיום המחקר
א .בתום תקופת המחקר על כל הצדדים לחוזה להשלים את מחויבויותיהם.
ב .חובות החוקר הראשי ממשיכות להתקיים גם לאחר סיום המחקר.
ג .מבקר מטעם הגורם המממן עשוי לבקש הסברים בעניינים הנוגעים למחקר.
ד .יש לשמור העתקים של מסמכי המחקר המעידים על הפעולות כפי שבוצעו בו עד תום התקופה
הנדרשת על ידי הגורם המממן ,בהתאם לחוזה המחקר ,במהלך ביצוע המחקר ולאחר סיומו.

סגירת תקציב המחקר
א .סגירת תקציב המחקר מותנית בהכנת דו"ח מדעי מסכם ובהעברתו למממן.
ב .בדו"ח הכספי הסופי ירוכזו כל ההוצאות הקשורות במחקר ,כולל חישובים רטרואקטיביים ששולמו
בתקופת המחקר ,ותשלומים לכל הגורמים (חוץ ופנים( בהתאם לכללי המממן.
ג .בעת סגירת תקציב המחקר יישא החוקר בכל גרעון תקציבי ,אשר ימומן מתקציביו האחרים ללא תלות
בסיבת הגרעון ,למעט הפרת החוזה על ידי המממן.

הוצאה לאור של ספרים מטעם המכללה
רשות המחקר של המכללה האקדמית אחוה מסייעת כספית בהוצאה לאור של ספרים אקדמיים בתחומים
השונים על ידי המכללה או בשותפות עם הוצאות ספרים (הנושא נמצא בבדיקה).
כמקובל ,כתבי היד עוברים שיפוט חיצוני בטרם יתקבלו לדפוס.
בקשה להוצאה לאור של ספר על ידי המכללה ,או על ידי המכללה בשיתוף עם הוצאת ספרים אחרת ,יש
להגיש לרשות המחקר על גבי הטופס "בקשה להוצאה לאור של ספר" (המופיע באתר רשות המחקר) ,בצירוף
המסמכים הבאים:
 פנייה מפורטת לרשות למחקר
 תיאור קצר של הספר
 תוכן העניינים של הספר
 כאשר מדובר בהוצאה לאור משותפת:
א .העתק של חוזה חתום עם בית ההוצאה לאור.
ב .פירוט הדרישה מההוצאה לאור על חלקו של המחבר במימון הוצאות הספר
ועל גובה העלויות הכולל (משלב העריכה הלשונית ועד שלב ההפקה הסופית).
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הוצאה משותפת עם הוצאת ספרים אחרת מותנה באזכור שמה של המכללה (כולל הסמליל שלה) בצד שמה
של ההוצאה האחרת על שער הכריכה החיצוני של הספר.
חוקר תוכל לקבל תמיכה כספית בהוצאה לאור של ספרים אקדמיים במידה ונוצל תקציב מחקר אישי
למתרות המחקר(לא כולל כנסים).

מענק עידוד
א .מענק העידוד יינתן לחוקרים פעילים על מנת להשיג את היעדים שלהלן:
 עידוד חוקרים להגשת בקשות איכותיות לקרנות חיצוניות תחרותיות.
 עידוד חוקרים לביצוע מחקרי גישוש.
 עידוד פעילויות מחקר בין-תחומיות וחדשניות.
 חוקרים שיקבלו ציון טוב מאוד בקרן תחרותית ,אך לא יזכו במימון ,יתוגמלו על ידי קרנות המכללה.
ב .חוקר המעוניין במענק עידוד ,מתבקש לפנות לוועדת המחקר עם בקשה\הצעה מפורטת.
ג .חוקר תוכל לקבל מענק עידוד במידה ונוצל תקציב מחקר אישי למתרות המחקר (לא כולל כנסים).

התנאים לקבלת מענק העידוד
א .חוקר שזכה במענק חיצוני כלשהו בשנה האמורה לא יקבל מענק עידוד.
ב .בבקשה שהוגשה על ידי יותר מחוקר אחד מהמכללה יחולק מענק העידוד בין החוקרים.
ג .תוקף המענק הינו עד שנה (אלא אם כן הוחלט אחרת) .יתרות שלא ינוצלו יחזרו לקופת המכללה.
ד .חלוקת מענקי העידוד מותנית ביכולות התקציביות של המכללה האקדמית אחוה.

ועדת האתיקה של המכללה
על פי חוק המדינה ,כל מחקר המתבצע במכללה ,וכן כל הצעת מחקר המוגשת לגורם מממן ,הכולל סקרים,
ניסויים בבני אדם או בעלי חיים ,חייב לקבל אישור מטעם ועדת האתיקה המכללתית לפני ביצוע המחקר.
האישורים נדרשים בהתאם לנושא הצעת המחקר ובהתאם לדרישות הקרן שאליה תוגש ההצעה.
האישורים יינתנו לחברי הסגל אשר ישמשו כחוקרים אחראיים למחקר הנדון והם יישאו באחריות
על כל העובדים במחקר ,כולל הטכנאים ,הסטודנטים ,עוזרי המחקר ואחרים.
בראש וועדת האתיקה המכללתית עומדת פרופ' אורית אבידוב.
מידע נוסף על הוועדה ,שמות החברים בה ,וטפסי בקשה תוכלו למצוא באתר רשות המחקר תחת התגית
"ועדת האתיקה".
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טיפים לכתיבת הצעות מחקר
 .1כאשר מתחילים לחפש מקור למימון המחקר חשוב להתמקד בשני מאפיינים:
א .נושא המחקר – על נושא המחקר להיות חדשני ,איכותי ומציאותי.
ב .שאפתנות  -המחקר והרעיון מלהיבים את החוקר.
.2
.3
.4

.5
.6

נושא המחקר חייב להיות מיוחד ,מאחר שקיימת תחרותיות רבה ,והאמביציה תסייע לחוקר להביא את
הצעת המחקר ליעדה הסופי.
השלב הבא הוא להציג את נושא המחקר בצורה מקצועית באמצעות הצעת מחקר ,ולחפש קרנות מחקר.
לרוב מוגשות הצעות המחקר לקרנות מחקר תחרותיות ,אשר לעיתים קרובות הן במעורבות ממשלתית,
ומתפרשות על פני תחומים רבים .יש גם קרנות מחקר לא תחרותיות אשר הוקמו על-ידי ארגונים ללא
מטרות רווח על מנת לקדם מטרה מסוימת ,או קרנות פרטיות אשר הכנסתן מגיעה ממתנה של אדם ,של
משפחה ,או של חברה מסחרית.
וודא כי אתה פונה לקרנות אשר יש להן זיקה ברורה לתחום שלך ,וכי המחקר שלך עשוי לתרום לאותה
הקרן.
לכל קרן יש תנאי הגשה משלה .יש להתאים כל בקשה לקרן אליה היא מוגשת .רצוי למצוא עמית שזכה
במענק מחקר מהקרן הספציפית שאליה מוגשת הבקשה ,לקבל הסבר איך הוא ניסח את ההצעה שלו ,ואף
לבקשו לעיין בהצעת המחקר המוגשת .עדיף לקבל ביקורת לפני ההגשה ממישהו מוכר.

הצעת מחקר מהי?
התמקדו בשתי שאלות:
מה מצפים קוראי ההצעה למצוא ,והיכן הם מצפים למצוא זאת?
מקם את כל הכתוב במקומות הנכונים ,ובכך תכפיל את סיכוייכם לזכות באישורה .לרוב בנויות הצעות
המחקר על פי התבנית הבאה:
-

כותרת

-

תקציר

-

מטרת המחקר ומשמעותו

-

רקע תאורטי (סקירת ספרות).

-

מתודולוגיה

-

ביבליוגרפיה

-

תקציב
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כותרת – צירוף המילים העוצמתי ביותר בכל הצעת המחקר
הכותרת היא הדבר הראשון אשר הקוראים יראו ,וההזדמנות הראשונה להראות כי מוצע משהו שונה ,חדשני.
יש להתאים את הכותרת לשאלת המחקר שלך ,תוך רמיזה לתרומתה מעבר לידע הקיים היום בתחום.
מילות מפתח :יש לבחור את מילות המפתח בקפידה ,על מנת להבטיח כי הצעתך תגיע אל המקום הנכון.
הקרן המעניקה יכולה לבחור את השופטים של ההצעה על פי התחומים שצוינו במילות המפתח שלך ,ועל פי
רשימת המקורות המצורפת למחקר.
תקציר – לרוב  250-150מילים ,מופיע לאחר הכותרת.
זוהי ההזדמנות השנייה למשוך את תשומת לבם של האנשים אשר יכריעו את גורל ההצעה.
התקציר אמור "לדבר" ישירות עם מומחים בתחום ,אך להיות מובן גם לאנשים שאינם בתחום .וודא כי
התקציר כולל בצורה הקצרה ביותר את הדברים הבאים :מטרות ,מתודולוגיה ,ומשמעויות של המחקר
המוצע.
רקע תאורטי
יש להראות כיצד מטרות המחקר המוצע מבוססות על התיאוריות ,וכיצד יתרום הפרויקט באורח משמעותי
מעבר למידע הקיים היום בתחום .בחלק זה -
 יש להציג את המחקרים אשר מספקים בסיס להצעה  -הקוראים יעברו על הרשימה הביבליוגרפית.
 יש להדגיש כיצד הם תורמים למחקר.
 יש לציין את תרומת המחקר מעבר לידע הקיים היום בתחום.
אם זה עתה קיבלת את תואר הדוקטורט שלך ,או אם יש לך פרסום פוסט דוקטורט אחד ,היעזר בסעיף זה
לחזק את הפרופיל המקצועי והמחקרי שלך; בעיקר אם אין לך פרסומים רבים מאחוריך.
ניתן ללמוד הרבה מיכולתך להתמודד עם הספרות .לדוגמה ,אתה תחליט מה להציג ,ומה להשאיר מחוץ
לסקירה .כאשר קיימת סתירה בין ממצאים ,הצג את עמדתך בנושא .זוהי הזדמנות טובה להראות שכבר כאן
אתה תורם תרומה משמעותית לתחום.
מה לגבי האנשים אשר חושבים אחרת ממך ,או אפילו לא מסכימים עם דעותיך ועשויים לקרוא את הצעת
המחקר שלך?  -חשוב על דרך מתוחכמת לשלב את דעתם ,ולהציג אותם ברשימה הביבליוגרפית שלך .הקדש
להם תשומת לב יותר ממה שלדעתך מגיע להם.
לאחר כתיבת הרקע התיאורטי (סקירת ספרות) ,על המבקרים להבין כי ללא ספק עבודתך ומטרותיה חדשניות
ומקוריות .כך נוצר רושם חיובי על האיכויות שלך כחוקר.
לעתים קרובות ,לפני קריאת הרקע התיאורטי ,המבקרים יבחנו תחילה את מטרות המחקר שלך .הם כבר
יודעים מה בדעתך לעשות .כעת יש לשכנע אותם כי אתה האדם הנכון לעשות זאת!
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מטרת המחקר ומשמעותו
זהו לב ההצעה .התחל לעבוד על ההצעה מנקודה זו ,ונוע קדימה ואחורה .תחילה הגדר את המטרה העיקרית
של המחקר בצורה הבהירה ביותר ,וחלק אותה ליעדי מחקר בהם אתה רוצה לעסוק.
נסח את מטרותיך בבהירות ,ופרט את חשיבות המחקר ואת התרומה הצפויה ממסקנותיו.
ודא כי סעיפי המתודולוגיה והתקציב עונים על מטרות המחקר .יחדיו הם יעזרו למבקרים להעריך את
ההיגיון ואת הכדאיות של המחקר המוצע.

משמעות
באילו דרכים אתה מצפה כי הממצאים ותוצאות המחקר שלך ישפיעו על התחום המחקרי בו אתה עוסק?
באיזו דרך הם יפרצו גבולות קיימים?
מהו החידוש במחקר שלך? מי צריך את זה ,ומדוע עכשיו?
מוצע לנקוט בשיווי משקל עדין בין חדשנות ובין היתכנות .אולי זה חדשני מדי ,ומשום כך לא יצליח .יש
קרנות שמעדיפות שמרנות ,ויש שמעדיפות חדשנות .חייבים להראות איך ייראה התחום בעקבות המחקר.

מתודולוגיה
מומלץ לציין בהצעה מה עושים חוקרים מתחרים ,מהן הגישות המתחרות ,מהו השוני ומהו היתרון של
המחקר שלך .יש לפרט במידה שתעיד על שליטה בחומר ועל בקיאות ,ותאפשר מבט-על על הנושא .אין
להלאות את הבוחנים בפרטים שוליים שאינם חיוניים.
חייב להיות פרק לא קטן ולא זניח שאומר מה יקרה אם הדברים לא יצליחו .אין להתעלם מבעיות ,משום שעל
כך תיפול הצעת המחקר .יש לציין חולשות ולהתמודד איתן .למשל ,אם הכיוון הזה לא יצליח ,אתמקד בכיוון
השני שהוא ...מי שבוחן את הצעת המחקר יתייחס לנקודות התורפה.
כיצד תפתור את הבעיה שהצגת? כיצד תאמת את השערותיך? מאחר שרוב המימון שאתה מבקש ילך
לפעילויות אלו ,עשויים המבקרים לבחון את החלק הזה בקפדנות רבה.
בין אם אתה עורך מחקר כמותי או מחקר איכותי ,קיים צורך להציג את התהליך ,למשל:
 הליך איסוף נתונים
 עיצוב המחקר:
 תיאור המתודולוגיה מדוע היא המתאימה במקרה זה -מהן העוצמות והמגבלות של המחקר
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 ניתוח נתונים
 חישוב גודל המדגם הנחוץ
 מכשור ומכשירים נחוצים לביצוע המחקר:
 שאלוני סקר ,חומרים ,מכשירים וכ"ו.בשלב זה ניתן להיעזר בעמית שהגיש הצעות מחקר בעבר; הדבר עשוי לסייע לך רבות.
מומלץ להראות תוצאות ראשוניות ,ולהצדיק את המשך המחקר .הדבר מגרה את הסוקר ,ומראה שהצלחת
לעשות את מה שאתה מציע ,שכבר הפגנת רצינות ,ושאתה מבין הלכה למעשה במה כרוך המחקר .ככול
שהמחקר חדשני יותר ,התוצאות הראשוניות חשובות יותר .הן צריכות להצביע על היתכנות ,ולא להראות את
התוצר הסופי.
מוצע להדגיש את תכונותיך האישיות ,ואת ניסיונך בתחום הנחקר :מהי יכולתך כחוקר לבצע את המחקר
המסוים הזה? תוצאות ראשוניות מוכיחות זאת.

ביבליוגרפיה
אזכור המקורות בהם השתמשת לכתיבת הצעת המחקר שלה ,רובם יופיעו בסעיף הרקע התיאורטי (סקירת
הספרות).

תקציב
תקציב המחקר יכול לכלול (תלוי בתנאי הקרן; יש לבדוק לפני כתיבת פרק התקציב):
 משכורת של החוקרים
 תשתיות ,מעבדה ,סמינר
 ספריות ,מאגרי מידע בתשלום ,ציוד
 משכורות ומלגות לחוקרי משנה ולעוזרי מחקר
 הוצאות שוטפות (תכנות ,נסיעות ,מאגר מידע)
נסה להיות מציאותי ככל האפשר בכתיבת התקציב ,שכן תתבקש להצדיק אותו .יש קרנות המבקשות
להצדיק במילים את סעיפי התקציב ).(budget narrative
תקציבים מנופחים עשויים להפחית את סיכוייך לזכות באישור הצעת המחקר שלך
רוב הקרנות מגדירות גבול עליון .בדוק מהם תנאי התקצוב ,ולאלו סעיפים תוכל להשתמש בכספי התקציב.
חשוב לבדוק האם מותר להעביר תקציב מסעיף לסעיף.
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לסיכום
אתה עצמך בטוח במאה אחוזים כי ההצעה שהגשת מצדיקה את המימון ,אך כיצד אתה משכנע את
המבקרים? יש סיכוי כי בטרם יקראו את הצעתך הם כבר קראו כ 50-הצעות נוספות ,נהיו עייפים ומשועממים,
ומוכנים להשקיע מספר דקות מועט על מנת לצפות בהצעה שלך.
לכן על ההצעה להיות קצרה ופשוטה
-

וודא כי אתה משתמש בשפה ישירה וברורה

-

הרבה להשתמש בפעלים פעילים

-

הימנע ממשפטים ארוכים

המבקרים עשויים לדלג על קטעים ,או לקרוא את הכול ,לכן
-

השתמש בצורה חכמה בכותרות

-

התחל פסקאות עם משפטים בנושא

-

חזור על משפטים ועל מילות מפתח

-

השתמש במונחים של ה"קול הקורא" בהצעת המחקר שלך על מנת לשכנע שהיא מתאימה אליו

-

ודא כי הצעת המחקר שלך מרתקת ,ותופסת את תשומת לבו של הקורא

-

הצג את רעיונותיך בצורה בהירה

זכור תמיד כי אתה צריך לשכנע את הקרן להעניק לך את תקציב המחקר שלך
בהצעת המחקר יש להבליט את יכולותיך כחוקר .עליך להדגיש את פרופיל החוקר שלך ,להראות כי יש לך
שליטה מלאה ברקע התיאורטי ,ולהדגיש נקודות משמעותיות בקריירה האקדמית שלך.
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How to write great papers
Author workshop with Prof' Tony Vernon, Editor in Chief, and Dr. Irene Kanter-Schlifke,
Elsevier
https://www.publishingcampus.elsevier.com/pages/71/Colleges/College-of-SkillsTraining/Writing-for-books-and-journals/How-to-write-greatpapers.html?utt=6046db21b112a41620e6c43714ff5db8bea0b99&PAGE_NR=71

A perspective on writing and publishing
Professor Guido Kroemer provides his advice for young and ambitious scientists.
https://www.publishingcampus.elsevier.com/pages/70/Colleges/College-of-SkillsTraining/Writing-for-books-and-journals/A-perspective-on-writing-and-publishing-advice-foryoung-and-ambitious-scientists.html

What editors look for, writing books and journal articles,
and writing in English
Advice from Professor Christine L. Mummery
Looking for the seed of brilliance
The KISS principle: Keep It Short and Simple
If English is not your first language
https://www.publishingcampus.elsevier.com/pages/67/Colleges/College-of-SkillsTraining/Writing-for-books-and-journals/Advice-from-the-professionals.html
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מאגר הקרנות המקוון
http://www.achva.ac.il/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7
%AA%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7
%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

http://www.sheatufim.org.il/shared.aspx
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רשות המחקר
פרופ' איתן בן דב – ראש רשות המחקר ,פרופ' חבר למיקרוביולוגיה
072-2248505 , 054-7617477
Eitan_b@achva.ac.il

גב' שמרית סימון  -רכזת רשות המחקר
 ,072-2248542פקס08-8588079 :
Shimrit_s@achva.ac.il
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