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  )א"חיפ( בקהילה ילדים לרפואת הישראלית החברהתקנון מענקי מחקר 
  

המענקים הינם  ,א"חיפחברי , לרופאי ילדיםהחליט על הענקת מלגות מחקר  א"חיפועד : כללי .1

בהתאם לכמותן ואיכותן של ההצעות שיוגשו  .א"חיפי "מענקים תחרותיים ומוענקים אחת לשנה ע

להצעות יפורסם לא " קול קורא". ₪ 20,000בגובה של עד , חקר אחדיוענק לפחות מענק מ די שנהמי

מועד אחרון . י ורשת המחקר"א וישלח לחברים בדיוור הר"מידי שנה באתר חיפ 31.1יאוחר מ 

 וכן, תשלח למגישי ההצעה במייל ה יההודעה על הזכי. של אותה שנה  30.4להגשת ההצעות 

 . א”הזוכים יוכרזו בכנס הקיץ של חיפ שמות   .א"חיפ באתר תפורסם 

 

בתחום רפואת לעודד ולתמוך בביצוע מחקרים  בארץ  יםבא א"מענקי המחקר של חיפ  :מטרה .2

 .הילדים בקהילה ובריאות הילד

חברי , צעירים לרופאיםעדיפות  בין שיקולי ההענקה יכללו שיקולים מדעיים ויישומיים ותינתן: שיקולים .3

 .אזורים בארץממספר  רופאיםולמחקרים בהם ישתתפו , )שנים מסיום ההתמחות 5עד ( א"חיפ

  .א"לועדת המחקר שמורה הזכות להגדיר נושאי מחקר מועדפים ולהודיע על כך לחברי חיפ

ששלמו א "א ויהיו פתוחים אך ורק לחברי חיפ"תקנון ופורמט ההגשה יתנהלו דרך אתר חיפ: תהליך .4

 . אמצעות שם משתמש וסיסמאבדמי חבר לאותו שנה 

  :הליך שיפוט הצעות המחקר .5

  

  ההחלטה תתקבל ברוב קולות: י חברי הוועדה "ההצעות ייבחנו ע                

 לפי שיקול דעת הוועדה האקדמית מעריכים חיצונייםהצעות יישלחו לשיפוט ל. 

 ר "ישמש יו א"המזכיר האקדמי של חיפ.  חברים לפחות  3 הוועדה האקדמית תורכב מ

וחבר אחד נוסף לפחות יהיה חבר .  א"של חיפ ר רשת המחקר"חבר נוסף יהיה יו, הוועדה

  .א"אחר בוועד חיפ

 ההצעות יועברו במתכונת אנונימית ללא פרטים מזהים של מגיש ההצעה.  

 לא יתאפשרו שינויים ותיקונים לאחר הגשת ההצעה .  

 ר "הזוכה חייב לקבל אישור מראש מיו כל שינוי בתכנית המחקר ובצוות המחקר של ההצעה

 . ועדת המחקר

 א"וועדה האקדמית או חבר וועד חיפאם מגיש ההצעה או אחד משותפיו למחקר הינו חבר ה ,

ר "חברים שייבחרו בהמלצת יו 3תועבר ההחלטה על ההצעה לוועדה חיצונית שתורכב מ 

 .א"חיפ
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אישורי (חייבים צירוף של האישורים המתאימים מחקרים קליניים או ניסויים בבעלי חיים מ: אישורים .6

 ). הלסינקי ואתיקהועדת 

 

 .ח התקדמות בתום מחצית זמן המחקר"מגישי ההצעות הזוכות יחויבו להגיש דו: דוחות .7

יש לציין כי המחקר נתמך ) 'הרצאה וכד, פוסטר, מאמר( א"חיפבפרסום מחקר שמומן על ידי : פרסום .8

 .בישראל בקהילה  ילדים לרפואת הישראלית החברהעל ידי 

  

   1נספח 

   א"חיפמוגשת לקרן המחקר של  - הצעת מחקר

  דף פתיחה. 1

 :  Research Titleאנגלית   ): עברית(נושא המחקר 

  :      שם החוקר הראשי .1

  :              מוסד

  המחקר כולו מתוכנן לשנה  לשנתיים  : משך המחקר

  :חוקרים נוספים

  :     מוסד:      שם החוקר. 2

  :     מוסד:      שם החוקר. 3

  :     מוסד:      שם החוקר. 4

  כן  לא?     תעשייתית/האם למחקר יש קשר לחברה מסחרית

  .א"חיפידוע לי שהגשת ההצעה הינה לפי תקנון הענקת מענקי מחקר מטעם : הצהרה

  _______________: ההגשה תאריך_____________ : חתימת החוקר הראשי

  

  : אישורי ביואתיקה. 2

   :מצורפים בזאת

 בתוקף עד): קופת חולים/בחתימת מנהל בית חולים( דםאישור סופי לניסוי בא :___________  
 אישור זמני של ועדת הלסינקי.  
 בקשה מאושרת לפטור – אין צורך באישור ביואתיקה. 
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  )לא יותר מעמוד אחד -חובה (תקציר מדעי בעברית . 3

  :נושא

  :רקע

  :העבודה ומטרותיה השערת

  :שיטות

  :ממצאים צפויים

  :חשיבות המחקר

  : לרפואת ילדים בקהילההשלכות אפשריות 

  :5מילות מפתח עד 

  

  )לא יותר מעמוד אחד(חובה  –תקציר באנגלית . 4

 ABSTRACT (English)  

Title: 

Background: 

Working hypothesis and aims: 

Methods : 

Expected results : 

Importance : 

Probable implications to ambulatory pediatrics:  

Five Keywords: 

  )אין צורך בשתי השפות –ניתן להגיש בעברית או באנגלית (: תכנית מפורטת של המחקר.  5

  :ויכלול) תמונות וטבלאות, כולל רשימת ספרות(עמודים  10 לא יעלה עלהתכנית אורך 

  רקע מדעי. א

  השערת המחקר . ב

   )מטרה עיקרית ומטרות משנה(מטרות המחקר . ג

גודל חישוב במחקרי אוכלוסיה חובה לכלול פרטים על (לביצוע המחקר  ואיסוף הנתונים שיטות העבודה. ד
  .)המדגם

  .חלוקת התפקידים והאחריות בין השותפים למחקר .יש לכלול     



 

4 
 

  יש לקבוע לוח זמנים משוער של כל שלב במחקר     

  )שנה, עמוד, כרך, עיתון, שם מלא של המאמר, מחבר ראשון: מובאות 20עד ל (ספרות רשימת . ד

  : האמצעים העומדים לרשות החוקר. ה

  

  

   :תקציב והסברים

 ,מול קבלות בלבד התשלום ינתן  – .ופירוט הסעיפים פירוט התקציב לכל תקופת המחקר המבוקש .1
  .ם לחוקבהתאסוציאלים ל תנאים וותשלום שכר צריך לכל

ל ותשלומים "נסיעות לחו, תשלום עבור ביקורים במרפאות, אין לכלול הוצאות עבור רכישת ציוד קבוע
   .לחוקרים השותפים להצעת המחקר ) מלאה או תוספת(למשכורת 

אם המחקר ממומן על ידי מקור נוסף או הצעת מחקר באותו נושא (: הסברים לסעיפי התקציב .2
 ).א"חיפיש להצדיק מדוע מבוקש מימון גם מקרן המחקר של , מימון אחר מחקרי הוגשה גם למקור

  :קורות חיים. 6

  )יש למחוק סעיפים לא רלבנטיים( יש למלא חלק זה עבור כל אחד מהחוקרים

  :   שנת לידה:    שם פרטי    שם משפחה     תואר

  עד שנה- תואר תחום התמחות מוסד אקדמי משנה: השכלה 

     ): לו מהנוכחיהתחי(העסקה   מקום

  

   :ים/רסומים של המגישפרשימת . 9

 ).מחמש השנים האחרונות או מאמרים הרלוונטיים להצעה זו –לכל היותר  10(

  

  

  על החתום 

  ר ועדה  ומזכיר אקדמי"אלי גזלה יו' דר

  ר רשת המחקר "יו - צחי גרוסמן' דר

  א"גזברית חיפ - שטיין-חן  זמיר' דר


