תכנון מחקר וביצועו באקדמית גורדון
ההשתתפות בהוצאות עבור תכנון מחקר ,ביצועו ופרסומו במסגרת היחידה
מותנית באישור יחידת התמיכה במחקר.
תנאי מימון:
 .1אישור נושא המחקר על ידי יחידת התמיכה במחקר.
 .2אזכור האקדמית גורדון לחינוך כמקום העבודה של החוקר במסגרת הפרסום
האמור.
 .3הגשת המחקר למאמר לפרסום בכתב עת בארץ או בעולם.
 .4תקציב שניתן לחוקר/ת ולא נעשה בו כל שימוש במשך  6חדשים מקבלתו
יימשך בחזרה לטובת תקציב רשות המחקר .חוקרים המעוניינים בדחיית
ביצוע מחקרם יגישו מכתב פניה מנומק לרשות ויבקשו אישור לדחות את
תחילת המחקר תוך פרוט הסיבות לבקשה.

הליך תכנון מחקר:
 .1החוקר יגיש ליחידה לתמיכה במחקר הצעת מחקר.
 .2הועדה תגיב להצעה עד  21יום מקבלתה.
 .3לצורך ביצוע המחקר יעמוד לרשותו/ם של החוקר/ים סך של עד .₪ 10,000
ההשתתפות בהוצאות המחקר תינתן רק כנגד קבלות .תשלום לעוזרי מחקר
יתבצע רק לאחר רישומם כעובדים באופן סדור והעברת דווחים מפורטים על
שעות עבודה.
 .4התשלום עבור הקלדת נתונים ,ייעוץ מתודולוגי ,עיבוד סטטיסטי ותרגום
המאמר לאנגלית ,יהווה חלק מהתקציב שיקבל החוקר.
 .5החוקר יוכל לייעד חלק מתקציב המחקר הכולל ( )₪ 10,000גם עבור
אפשרויות נוספות :תרגום ,עריכת לשון או תשלום ל ""open access

 העסקת עוזרי מחקר
במסגרת ביצוע המחקר שאושר למימון ניתן להעסיק עוזר הוראה בהתאם
לכללים.
לצורך כך ,על החוקר לפעול לפי ההנחיות הנלוות הבאות:
 .1החוקר/ת מתבקש/ת להגדיר את היקף השעות הצפוי ומשך ההעסקה המבוקש.
על החוקר/ת לקבל את אישור רשות המחקר להעסקת עוזר/ת המחקר ,לפני
תחילת העסקתו.
 .2על עוזר/ת המחקר למלא טפסי העסקה כמקובל במשאבי אנוש ,טפסים אלו ניתן
לקבל ממזכירת רשות המחקר ,את הטפסים המלאים יש להעביר למזכירת רשות
המחקר.
 .3על החוקר/ת מוטל/ת האחריות לוודא כי עוזר/ת המחקר שלו חתם על חוזה
עבודה +טופס  101וערך תיאום מס (במידת הצורך).
 .4כשגרה ,התשלום לעוזר/ת המחקר יהיה תואם בבקשה לרשות המחקר המוגשת
מראש ,וישולם על פי מה שאושר.
 .5חוקר אשר יעסיק עוזר/ת מחקר ללא אישור רשות המחקר או יחרוג מהסכום
הכללי שאושר לו לשלם לעוזר המחקר ,יחוייב בתשלום משכורתו של עוזר/ת
המחקר מכיסו הפרטי.
 .6בסוף כל חודש ,יש למלא דיווח שעות לאחר שעוזר/ת המחקר מילא את דו"ח
השעות והתאריכים בהם בוצעה העבודה ,על החוקר/ת לבדוק את הדו"ח ולחתום
עליו.
 .7סיוע במימון עוזר מחקר יינתן רק לחוקר שהצעת המחקר שלו אושרה.

