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 בקהילה ילדים לרפואת הישראלית החברה – חיפ"א

 2017לשנת  מחקר מלגותקול קורא להגשת מועמדות ל

 

 .(זה בלשון זכר מתייחס לכל עניין ומקרה הן לזכר והן לנקבהמסמך כל הנאמר בלמען הסר ספק, )

 

 מבוא

רואה  פ"אחילא תמיד בא לידי מימוש. אך לצערנו קהילתית הוא עצום -פוטנציאל המחקר ברפואה הראשונית

מלגות השנה גם אשר תעניק בעידוד וסיוע מחקר מעוגן ומבוסס קהילה משימה עליונה ולשם כך הקימה קרן 

המלגות תוענקנה להצעות שיקבלו את ההערכות הגבוהות ביותר על פי קריטריונים מקצועיים ומדעיים.  מחקר.

ומבלי משוא פנים כאשר ההטיה  המענקים יחולקו תוך שמירה קפדנית על כללי האתיקה והוראות החוק

 .רופאי קהילהטהרת בקהילה על  תינתן העדפה למחקרים המתבצעיםהיחידה היא ש

 א"חיפמלגות 

 :תעניק השנה חמש מלגות מחקר א"חיפ

 תכל אח ₪ 20.000בגובה מלגות מחקר  שלוש. 

  בנושא תזונה ₪ 30.000ובה גבנוספות מחקר שתי מלגות 

o  מכון מטרנה למחקרבסיוע  – ת ילודים, תינוקות ופעוטותתזונמחקר בנושא מענק. 

o  מועצת החלב מכון המחקר שלבסיוע  – ונת ילדים ובני נוערתזמענק מחקר בנושא. 

היא  תזונההגות מלשתי בים ימעורבות הגופים המסחרבזאת כי ומתחייבת  ירהמצה א"חיפ ספקהסר למען 

, מדעית או מנהלתית לוגיסטיתמעורבות גישה או לגופים אלה כל ולא יהיה  ןיא. רק בעצם תרומת הכסף

    .התחרותשל  אף אחד מן השלביםב שיפוטן/או בבחירת העבודות ו

 נוהלי הגשת בקשה למענק מחקר

 . תנאי סף להגשת מועמדות:1

  מן המניין מזה לפחות שנתיים, עוסק בפועל ברפואת ילדים אמבולטורית  חיפ"אהחוקר המועמד חבר

 בשנתיים האחרונות. חיפ"אולא זכה במלגה מטעם 

  שמקורן גוף ארגוני אחד.הצעות ו שלוש על ידי מועמד יחיד אהצעות יותר משתי יוגשו לא 

  עשו בתיאום וידיעה של הגוף הארגוני לו משתייך החוקר )מחלקה בבית יהמחקר והגשת המועמדות

שהושגו כל לאחר ( וכן בוכיו"החולים, מרפאת חוץ, מרכז לבריאות הילד, קופת החולים אליה משתייך 

ים נוספים ואישור  GCPהלסינקי, ור ועדת האישורים המוסדיים המאפשרים ביצוע מחקר לרבות איש

 מקום העבודה בו מתבצע המחקר.לפי דרישת 
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 אופן הגשת ההצעות

, רווחים כפולים. אורך ההצעה ינוע 12בעברית או אנגלית בגודל אות  WORDנוסחנה כמסמך ההצעות ת .1

של כל החוקרים, תוגשנה בשני עותקים כאשר הראשון יכלול את שמותיהם הן  מילים. 800-ל 300בין 

וכן פירוט האמצעים שברשותו לצורך ביצוע המחקר מקום עבודתם ומינויים האקדמי )במידה וקיימים( 

 ואילו העותק השני יימנע ככל האפשר מאזכור וציון פרטים מזהים.)מעבד, ציוד, מקום וכיו"ב( 

רקע , יה רלבנטיתביבליוגרפבהצעת המחקר יפורטו מטרת העבודה, חומר ושיטת המחקר המוצעים,  .2

וחישוב גודל המדגם, כלי מדידה, שיטות  ההצדקלרבות  -  שיטות, יומטרות המחקר והשערות, מדעי

מבוקש, חלוקה לתת סעיפים והנמקה הזכיה הסכום השימוש המתוכנן ל, תקציב, מדידה ומהלך המחקר

 .לתקציב

ת , הגב' שירן רחמים, בכתובחיפ"אלמזכירת שיופנה תוגשנה בצורה דיגיטלית כנספח למייל ההצעות  .3

 Shiran@ima.org.il  האלקטרונית

 אופן בחירת המועמדויות

בסדר עולה לפי סדר הגעתן, תפריד בין העותק האלמוני לעותק  צעותמספר את ההת חיפ"אמזכירת  .1

 הגלוי ותנהל את תהליך בחינת ובחירת המועמדויות.

ידרגו את . אלה שופטים שוניםלושה לשמוניות, כל הצעה האלבשלב הראשון תשלח את ההצעות  .2

העבודות המוצעות בציונים מספריים מאחד עד עשר ע"פ פרמטרים של מקוריות, רלבנטיות קלינית, 

עמידה בסטנדרטים גבוהים של העמדת היפותזה ובדיקת השערות, שיטות מחקר, הסקה סטטיסטית 

 וכיוב'.

)ז"א  בצורה גלויהבשיטת ניקוד דומה אך  ויישפטבו העבודות שיזכו למרב הנקודות יעברו לסיבוב שני  .3

מתוך  .םשופטיהכל ( ועל ידי עותקים המפרטים את שמות החוקרים והמקום בו יערכו המחקרים

 העבודות המצטיינות.חמש הועדה את זה תבחר המחקרים של שלב 

מחלקה או לגוף הרפואי של מציע אחת מהצעות המחקר או היה שותף משתייך לשיפוט היה וחבר ועדת ה .4

יפסול עצמו מלדון באותה עבודה והציון  -בדרך כלשהי ובכל שלב בגיבוש הרעיון או ביצוע המחקר 

 המשוכלל יהיה הממוצע שניתן על ידי שאר השופטים חברי הועדה.

 אש ועדת המלגות, ד"ר גרטה בריל.היה ושתי עבודות זכו לאותו הניקוד יכריע קולה של יושבת ר .5

, חיפ"אעליונה המורכבת מסגן יושב ראש ועדת הביקורת של  העל תהליך בחירת ההצעות תפקח ועד .6

ועדת ונשיא עמותת גושן, ד"ר מנואל כץ. הם ישמשו גם  חיפ"אאש היוצא של רהפרופ' יונה אמיתי ויושב ה

 במחלוקת.כריע בכל נושא שתעליונה ערעור 

 בצהריים 12:00בשעה  19.09.2017יום ג כ"ח אלול, הינו  להגשת ההצעות מועד אחרון .7

 בצהריים.  12:00בשעה  1.11.2017יום ד' י"ב חשון, יהיה  מועד הכרזת הזוכים .8

שמות הזוכים דואר אלקטרוני לכל משתתפי התחרות. בעל החלטת הועדה ושמות הזוכים ישלחו  ההודע .9

 .לרפואת ילדיםאיגוד של הביטאונים צעים אלקטרוניים ואמיפורסמו בוכן  יוכרזו בכנס האיגוד

mailto:Shiran@ima.org.il
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 זוכים במלגותעתידיות לות התחייבוי

 

 .נספח א'ב כמצורףכם הסעל חתמו יבמלגות  הזוכיםו א"חיפ .1

 לאחר קבלת דוח בינייםתמסר המחצית השנייה . אליהם מחצית סכום המלגה חתימת ההסכם יועברעם  .2

ה תנאי מחייב להעברת מהוו, הובו מפרט התקדמות המחקר וניצול תקציבי המחקר. דו"ח זה מפורט

 .חתימת ההסכםאוחר משנה מיהמחקר אך לא ז "יוגש בהתאם ללו, המחצית השנייה של המענק

מחקר  הצעת בעבודת המחקר.מהותי נוי מתחייבים לעדכן את ועדת הקרן על כל הפסקה או שיהזוכים  .3

 לא דיחוי.המענק לתשיב את כספי מקבלת המענק שנה תוך לידי מימוש או ביצוע  האבא לש

 .בלבדהזוכים  יחולו הוראות המס עלבשלב עתידי המענק יחויב במס ע"פ הוראות החוק והיה  .4

דו"ח מסכם חתום על ידי  לחיפ"אעם סיום העבודה, תהינה התוצאות אשר תהינה, מתחייב החוקר להגיש  .5

 מנהל קרן המחקרים הכולל מהלך המחקר ופירוט הוצאת הכספים.

כתובה, עת פופולריים ומדעיים, מדיה  היה והמחקר נמצא ראוי לפרסום בכל ערוץ תקשורתי לרבות כתבי .6

 דיגיטלית ו/או משודרת, מתחייב החוקר לציין כי המחקר נתמך בכספי מענק מטעם החברה.

 

 

                   _____________                                                                         _____________ 

 ד"ר שמעון ברק                                                                           ד"ר גרטה בריל    

 יו"ר ועדת מלגות                                                                               יו"ר חיפ"א

 

 2017באוגוסט  7ו באב "ב' טיום 

 

 


