
 שאלות ותשובות

 למחקר ופיתוח בנושא יישום תכנית גפ"ן 19/8.21קול קורא מס' 

 

 

מציין כי  5מונה את שנה"ל תשפ"א כשנה שבה תצא לדרך תכנית גפ"ן. סעיף  1סעיף : שאלה
 התכנית הושקה לקראת שנה"ל תשפ"ב.

 מתי התחיל )או יתחיל( יישומה של התכנית? -שאלת הבהרה 

הפיילוט אליו מתוכננות להיכנס מספר רשויות אמור להתחיל השנה )תשפ"ב( עם זאת, : תשובה
 baselineהמחקר מתוכנן להתחיל עם הרשויות שיכנסו לתכנית רק בתשפ"ג ויאפשר איסוף של 

 עבורן בשנת תשפ"ב.

 

לשכת המדען מבקשת לממן מחקרים )"החוט המשותף למחקרים אלו  1ל פי סעיף ע שאלה:
מפורט מספר רב של נושאים עבור ביצוע המחקרים. לעומת זאת, על פי  5יהיה..."(, וכן בסעיף 

"במקרים מסוימים ייתכן שתבחר יותר מהצעה  8.6תבחר הצעה אחת, ועל פי סעיף  1.3סעיף 
 אחת". 

 -ול הקורא הוא בעיקרו עבור מימון הצעה אחת )או שתיים(, ואם כן האם הק -שאלת הבהרה 
 ?5האם הציפייה שההצעה תכסה בו זמנית יותר מנושא אחד מבין הנושאים המפורטים בסעיף 

הקול הקורא הנוכחי מיועד למימון לפחות הצעה אחת בכל תחום. במקרה ויהיו שתי : תשובה
יותר , תבחר יותר מהצעה אחת. הציפייה שכל  הצעות בתחום מסוים אשר נותנות מענה רחב

הצעה תכסה אך ורק את התחום הספציפי בתת הסעיף. במסגרת הקול הקורא צפויים להיות 
 הצעות של מחקר שיעבדו בסנכרון זה עם זה. 6-8ממומנים 

 

תקופת המחקר  2משך המחקר הוא עד שלוש שנים, ואולם על פי נספח  4.1לפי סעיף : שאלה
 דשים. חו 15הנה 

 מה משך המחקר הבוקש/המקסימלי? -שאלת הבהרה 

 שנים. 3טעות בנספח. תקופת המחקר הנה עד : תשובה

 

דוחות  4דוחות. ואולם, הפירוט בסעיף מונה  3, תידרש הגשתם של 6על פי פתיח סעיף  שאלה:
 בסך הכל. 

 מה מספר הדוחות הנדרש וסוגם? -שאלת הבהרה 

לאבני הדרך בהצעת המחקר. סוג הדוח תלוי בתוצר של אותה אבן הדוחות יוגשו בהתאם  :תשובה
 דרך.

 

 האם נוכל לקבל מידע באשר לאגף האחראי על תכנית גפ"ן?: שאלה

 על תכנית גפ"ן אמונים גורמים רבים במשרד בהתאם לתחום האחריות.: תשובה

 

 , או3הנושאים המופיעים בעמוד  7האם הצעת המחקר צריכה להתייחס לכל : שאלה
 שהיא יכולה להתמקד בשני נושאים בלבד מבניהם? 

כל נושא מוגש בהצעת מחקר נפרדת. תוכלו להגיש הצעות מחקר לכל אחד תשובה: 
 מהנושאים. 



האם צפוי שהפעילויות שתתקיימנה בבתי הספר במסגרת מחקר זה )כמו למשל, : שאלה
 השתלמויות מורים, הנחייה פרטנית של תהליכים וכו'( תמומנה מתקציבי בתי הספר? 

הקול הקורא אינו כולל מחקרי התערבות אלא מחקרים שבוחנים את היישום של תכנית : תשובה
 גפ"ן כפי שמתרחש בשטח. 

 

 האם צריך/רצוי חוקר בעל מומחיות מתחום מינהל החינוך? : שאלה

 לשיקולכם בהתאם לתחום בו בחרתם להתמקד. : תשובה

 

מה מספר המנהלים איתם נדרשים לעבוד כחלק מהמחקר )האם יש דרישה מינימלית : שאלה
 למספר בתי הספר המעורבים(? 

 גודל המדגם יחושב באמצעים סטטיסטיים. : תשובה

 

  ניתן לשלוח את ההצעה במייל ולא להגיע פיזית להגיש את ההצעה?האם : שאלה

 : לא יתקבלו הצעות במייל. תשובה


