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 תשובות שאלות

מסלול חצי מלגה  2.4.5 קורא בסעיףלפי הקול ה
משרה בתפקידי  50%-מלגאי יוכל לעבוד ב(₪ 125,000)

הוראה או הדרכה במוסד בו הוא לומד, במוסד להכשרת 
  הוראה או במסגרת מערכת החינוך. עובדי
דרישה הפסיכולוגית חינוכית עונה על משרת  האם

 ?שתוארה בסעיף

עבודה כפסיכולוגית חינוכית במערכת 
 החינוך עונה לתנאי שהוגדר בקול הקורא. 

הצעת המחקר שלי מוכנה, ואני מחכה לקביעת תאריך 
לכינוס וועדה שתאשר לי אותה. עד מתי אני צריך 

 תאושר, בשביל להגיש הצעה למלגה? שההצעה
 

הצעת המחקר צריכה להיות מאושרת 
דצמבר -במועד חתימת ההסכם )נובמבר

במידה ולא יהיה בידינו אישור  (.2019
להצעת המחקר עד למועד חתימת החוזה 

 .הזכייה תבוטל
האם עליי להסביר את הקשר של העבודה שלי לתוכנית 

כמה תחומים העבודה של המשרד )אני סבור שיש 
חופפים(, או שאת זה הוועדה שמחליטה על אישור המלגה 

 מחליטה?
 

עליך לפרט במכתב המצורף להצעה לא רק 
את הקשר לתכנית העבודה של המשרד 
אלא את היישומים הפוטנציאליים של 

 .ממצאי מחקרך במערכת החינוך

במידה ועבודת הדוקטורט מבוצעת באמצעות חוג שאיננו 
  כל להגיש בקשה למלגה?חינוך, האם או

תכנית במידה ונושא הדוקטורט רלוונטי ל
, עם כאן האסטרטגית של משרד החינוך

היבטים יישומיים בשדה החינוך, אין 
 .מועמדותמהגשת מניעה 

 4.6רא: הסעיף בקול קו
פירוט השאלה / בקשת ההבהרה: זו שנת הלימודים 

השלישית שלי, האם עליי להתייחס ליתרה של שנתיים עד 
שנים מתחילת הלימודים )ואז נותרו לי מעט פחות  4סיום 

משנתיים( או לפי צפי ריאלי לסיום )ואז סביר שיש יתרה 
 של שנתיים עד ההגשה(?

 

מתייחס טווח של שנתיים לסיום התואר 
למועד חתימת החוזה עם רשות המחקר 

(. בנקודת זמן זו 2019דצמבר -)נובמבר
הדוקטורנט/ית צריך להיות בעל יתרה של 

שנתיים לפחות עד למועד הגשת עבודת 
הדוקטורט )לא יותר משנתיים מאז אישור 

 הצעת המחקר(. 
  4.7הסעיף בקול קורא: 

פירוט השאלה / בקשת ההבהרה: האם בהיבטים 
ישומיים הכוונה בהכרח לתוכנית התערבות? או י

שהיבטים יישומיים יכולים לנבוע ממסקנות המחקר אף 
 אם לא כלל התערבות?

  
 

היבטים יישומים יכולים לנבוע ממסקנות 
 .המחקר גם אם לא כלל התערבות

 

 לא האם בקשת חצי מלגה מעלה את הסיכוי לקבל מלגה?
של להתחיל בשנה האם ניתן לעבור ממסלול למסלול, למ

ובשנה השנייה לעבור למלגה   הראשונה עם חצי מלגה
 מלאה?

 לא

שנה"ל תש"פ תהיה השנה הרביעית שלי במסגרת לימודי 
הדוקטורט, ככל הנראה מתוך חמש שנים. האם אפשר 

 לגשת?

מכיוון שמשך הזמן המקסימלי ללימודי 
שנים,  4דוקטורט במסגרת מלגה זו הוא 

אינך עומד בתנאי הסף להגשת בקשה 
 למלגה. 

 ג', לא יתקבלו תכניות מחקר באנגלית. 7ע"פ סעיף 
האם משמעות הדבר שמועמד שהצעת מחקרו באנגלית לא 
יוכל כלל להגיש מועמדות, או שעליו לצרף תקציר בעברית 

 ם את כל הצעת המחקר?במקו

במידה והצעת המחקר של המועמד היא 
באנגלית, על מנת להגישה עליו לתרגמה 

 לעברית. 
 

במסמכים הנדרשים להגשה יש להגיש את תכנית מחקר 
 הדוקטורט.

האם מדובר בהצעת המחקר בכללותה, הכוללת את 
התקציר, נושא המחקר ומטרתו, חשיבות הנושא הנחקר 

ירת ספרות, שאלות והשערות ותרומת המחקר, סק
מערך, משתתפים, הליך, כלים,  –המחקר, שיטת המחקר 

 ניתוח נתונים, היבטים אתיים, רשימת מקורות ונספחים?
 

 כן

אין. ניתן לצרף מכתב בסגנון חופשי ובו  ד. האם יש טופס מובנה שעליו צריך לחתום 7סעיף 

http://matana.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://matana.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99


הצהרות המנחה כי תכנית המחקר אושרה 
 על ידו

 אישור שלב א על ידי האוניברסיטה  אישור המוסד לתוכנית המחקר?מהו ה.  7סעיף 
 לקול הקורא 11בעמוד  ורא  ?הצהרת התחייבות של המוסדמהי  –י"ב  7סעיף 

המנחה שלי בתיזה היא אותה מנחה בדוקטורט. האם זה 
 משנה את כמות מכתבי ההמלצה להם אני זקוקה?

 לא

היא אותה מנחה בדוקטורט. האם זה  המנחה שלי בתיזה
 משנה את כמות מכתבי ההמלצה להם אני זקוקה?

 אישור על סיום שלב א' ומעבר לשלב ב'

 

 

 אנו מבקשים להבהיר ולחדד את תנאי ההגשה. 

 לקול הקורא, כל מוסד רשאי להגיש שלושה מועמדים מטעמו.  4.8פי סעיף -על

במידה ויוגשו מטעמו של מוסד יותר משלושה מועמדים, יבחרו שלושה באופן רנדומלי. היתר 

 יפסלו על הסף. 

 אנא הקפדתכם על תהליך זה. 

 


