תשרי ,תשע"ו

מרצות ומרצים יקרים,

עם תחילת שנה"ל האקדמית תשע"ו ארצה לשוב ולהזכיר לכם את התמיכות הניתנות במכללה במסגרת טיפוח סגל אקדמי.
כפי שתוכלו לראות בטבלה המצורפת בהמשך ,מגוון התמיכות גדול מאוד ,והוא מתעדכן ומתרחב כל הזמן.
אינפורמציה נוספת תוכלו למצוא באתר שלנוhttp://www.smkb.ac.il/research/academic-support :
אני קוראת לכולכם לנצל את האפשרויות השונות העומדות בפניכם לטובת מחקר ,כתיבה ופרסום .אנו ברשות המחקר נשמח
לעמוד לרשותכם לכל שאלה ובקשה.
שתהיה לכולם שנה נפלאה
של שמחת יצירה ועשייה,
הנאה ממחקר,
סיפוק מכתיבה פורייה,
וגאווה מפרסום.
שלכם בברכה
אירית

ד"ר אירית לוי-פלדמן
ראשת הרשות למחקר ולהערכה

סוג התמיכה

למי מיועד?

גובה התמיכה

מענק מחקר

קביעות של שליש משרה לפחות

עד ( ₪ 10,000כולל  1/4מענק פרסום)

מענק פרסום

קביעות של שליש משרה לפחות
מרצים שקבלו מענק מחקר עד  3שנים אחורה
(והשלימו את כל חובותיהם)

 ₪ 2,500למאמר בכתב עת שפיט בפרק זמן של עד  3שנים לאחר
קבלת דוח המחקר הסופי.

כנסים בארץ עם הצגה

התמיכה מיועדת לכל המרצים שמלמדים בשנה זו
במכללה (ללא צורך בקביעות) ,ניתן להשתתף
ביותר מכנס אחד בשנה אקדמית ,בתכנית הכנס
מופיעה מכללת סמינר הקיבוצים במקום הראשון
ליד ציון שם המרצה.

ההחזר הכספי ניתן עבור דמי הרישום ועבור הוצאות תחבורה ציבורית
(רכבת  /אוטובוס) בלבד.
מרצים המציגים בכנס בינלאומי בארץ זכאים לקבל החזר עבור דמי
רישום לכנס עד סכום של  .₪1,000במקרה של חריגה מהסכום ,הקיזוז
יהיה מתקציב כנסים בחו"ל.

כנסים ,ימי עיון
והשתלמויות
בארץ
ללא הצגה

התמיכה מיועדת לכל המרצים שמלמדים בשנה זו
במכללה (ללא צורך בקביעות)

 )1מורה שהיקף משרתו במכללה הוא עד  - 74%יקבל החזר/ים בגובה
 250ש"ח לשנה אקדמית.
 )2מורה שהיקף משרתו במכללה הוא מעל  - 75%יקבל החזר/ים בגובה
 500ש"ח לשנה אקדמית.
ההחזר הכספי ניתן עבור דמי הרישום ועבור הוצאות תחבורה ציבורית
(רכבת  /אוטובוס) בלבד.
תשלום דמי חברות ייבדק כל מקרה לגופו (הנטייה לאשר דמי חברות
באיגודים מקצועיים).

לבעלי קביעות
למורים קבועים בהיקף של חצי משרה לפחות
העובדים בשנה זו במכללה .מורים בהיקף קביעות
הקטן מ ,50% -יקבלו תמיכה בהתאם ל% -
הקביעות שלהם.

תמיכה מלאה בשכ"ל בקורסי התמחות דו שנתיים של מכון מופ"ת
גובה מלגת הנסיעה לכנס יעמוד על  $1,000לשנה אותם ניתן לצבור
לתקופה של עד שלוש שנים (תשע"ד-תשע"ו) ,עד למקסימום של
 .$3,000ניתן לממש את כל הסכום ( )$3,000כבר מהשנה הראשונה.
לא ניתן להעביר שארית מהסכום מתקופה אחת לשנייה.

כנסים בחו"ל

תוספת ימי אש"ל בנסיעה לכנסים בחו"ל :החזר כספי של אש"ל עבור
יומיים נוספים (יום לפני הכנס ויום לאחר הכנס – תלוי כרטיס טיסה).

בעלי תפקידים (בהתאם לרישומי
מנהל מרצים)

בעל תפקיד במכללה  -יקבל החזר/ים
בגובה של  750ש"ח לשנה אקדמית.

*כל בעל תפקיד במכללה זכאי לקבל
תמיכה בהשתתפות בכנס בחו"ל ללא
צורך בהצגת מחקר (השתתפות
"פסיבית") .היקף תמיכת המכללה יהיה
על-פי הקריטריונים הנוגעים לשאר חברי
סגל ההוראה באותה שנה.
* בעלי תפקידים הנוסעים לנסיעה שנייה
ואשר משתתפים באופן אקטיבי בכנס
בחו"ל יוכלו לזכות בנוסף ב $666-לשנה
אותם ניתן לצבור לתקופה של שלוש
שנים.
* בעל תפקיד שהחל את תפקידו באמצע
שנה ובאמצע שלוש שנים של תמיכה
יקבל תוספת בעלי תפקיד עד $1,350

תרגום ועריכה

התמיכה מיועדת למורים קבועים בהיקף של חצי
משרה לפחות העובדים בשנה זו במכללה .מורים
בהיקף קביעות הקטן מ ,50% -יקבלו תמיכה
בהתאם ל % -הקביעות שלהם .פנסיונרים יקבלו
בשנה הרלבנטית עד מחצית הסכום.

סכום התמיכה בתרגום  /עריכה מוגבל ל 5000 -ש"ח לשנה אקדמית.
מרצים אשר פונים באותה השנה לקבל תמיכה בתרגום  /עריכה לשונית
של מאמר שני והראו שהמאמר הראשון התקבל לפרסום או בתהליך של
קבלה יזכו לתמיכה נוספת עד .₪ 2,500

הוצאת ספרים

קביעות במכללה בהיקף של  50%לפחות .מורים
בהיקף קביעות הקטן מ ,50% -יקבלו תמיכה
בהתאם לאחוז הקביעות שלהם.

רכישת ספרים
מקצועיים מקרן מחקר
אישית

מרצים שקיבלו תקציב קרן מחקר אישית.

רכישת עותקים מספרם עד  100עותקים של ספרך במחיר סיטונאי,
בעלות כוללת שלא תעלה על מקסימום .₪ 5,000
 40%ממספר העותקים שנרכשו יינתנו למרצה והיתר יישארו ביחידת
הרכש.
התקציב יכסה את עלות הספר  +עלות המשלוח ויעמוד על לא יותר מ-
 10%מן הקרן שברשות המרצה ולא יותר מ( ₪ 2,000 -הנמוך
מבניהם).

תמיכה בדוקטורנטים

קביעות במכללה (או תנאי העסקה מקבילים).
דוקטורנט ללא קביעות ,בתנאי של המלצת דיקנית
פקולטה /ראש בי"ס/מסלול/חוג.
כל מרצה במכללה

סכום התמיכה המוצע בשנה זו הוא עד  ,₪ 1500והוא מיועד לפעילויות
שניתן לבצען במכללה :שכפולים ,צילומים והפקת החוברת.

ייעוץ סטטיסטי

מרצי המכללה בהיקף משרה של מינימום שליש
משרה

סיוע בפוסטר

 3שעות (בפועל) ייעוץ על ידי חוקרות רשות המחקר

