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 נוהל בקשה לביצוע מחקר במכון שא"מ 

מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה 

כללי:

מכון המחקר משרת אוכלוסייה רבה ומגוונת, הכוללת חוקרים מקשת רחבה של תחומים, סטודנטים ועובדים . 1

. המכון הפועל הצגת נתונים ותוכניות בארץ ובעולםביצוע מחקרים בתחום ולסייע להם ב בשטח, במטרה

בשיתוף הפעולה עם הרשות לשיקום האסיר, שם לעצמו מטרה, להשפיע באופן אקטיבי על העלאת 

 המודעות הציבורית וליצירת מדיניות שתתרום לשילובם של אסירים משוחררים בקהילה.

ככל ושותפיו לחוקר  סיוע ובלנגישות לנתונים של אסירים משוחררים  סיועבמתן  אתתבט המכוןשל  חסותה. 2

. בנוסף, מסייע המכון  בהוצאה לאור של חוברת אקדמית תחת חסותו של המכון, אשר תכלול תאפשרשי

יש להדגיש כי בכל פרסום של מחקר שנעשה בחסות של המכון יש לאזכר את שם דוח מחקר מפורט.   

 המכון.  

 . אם לחוקר יש שותפים ממוסדות אקדמיים נוספים בארץ ובחו"ל עליו לציין זאת בבקשה. 3

. במקרים בהם יידרש שיתוף פעולה עם גורמים נוספים המכון יסייע במילוי טפסים וביצירת קשר עם גורמים 4

 רלוונטיים.  

ל מנת לעזור לחוקר/ים בקבלת . יש להדגיש כי המכון איננו מתחייב לסיוע כספי אך יעשה כל שביכולתו ע4

 מימון, בייעוץ סטטיסטי ובפרסום.  

 נהלי עבודה

מ" ולהוסיף לבקשה הצעת "שא במכון מחקר לביצוע . יש להגיש בקשה לביצוע המחקר על גבי טופס "בקשה1

 מחקר מפורטת עם כל הפרטים הנדרשים. 

סודיות" ולהעבירה  שמירת על "הצהרה. לאחר קבלת אישור לביצוע המחקר על כל החוקרים יש לחתום על 2

 לרכזת מידע ומחקר. 

. במקביל יש להגיש בקשה לוועדת אתיקה של המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור ביצוע המחקר בבני 3

 אדם. 

 . פעם בשלושה חודשים יש לעדכן את רכזת מידע ומחקר של המכון על התקדמות המחקר. 4

. בסיום המחקר יש להעביר לרכזת מידע ומחקר של המכון דוח מחקר מפורט הכולל סקירת ספרות, שיטה, 5

 ממצאים, דיון ומסקנות וביבליוגרפיה. 

. לאחר קבלת דוח מפורט, הוא ישלח לעריכה לשונית ויחזור לתיקון סופי של החוקר/ים. לאחר קבלת הנוסח 6

 הסופי הדוח ישלח לדפוס. 

חוברות. שאר החוברות ישלחו למרצי החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית  5עביר לכל חוקר . המכון י7

 אשקלון, הנהלת המכללה, אנשי מקצוע רלוונטיים ולספריות השונות. 

    ____________                     ___________          _____________                         ___________
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