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 בקהילה ילדים לרפואת הישראלית החברה – חיפ"א

 2021תשפ"ב  לשנת  מחקר מלגותקול קורא להגשת מועמדות ל

 

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

 

 מבוא

רואה  חיפ"אבא לידי מימוש.  לא תמידך לצערנו אקהילתית 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. 

תינתן . אם זאת, ומבלי משוא פנים תיקה והוראות החוקהמענקים יחולקו תוך שמירה קפדנית על כללי הא

 מחקרים המובלים על ידי חוקר ראשי שעיקר עיסוקו בקהילה, להעוסקים ברפואת קהילהמחקרים העדפה ל

למחקרים שיבוצעו על ידי מתמחים ברפואת ילדים במסגרת "מדעי היסוד" בהנחיה משותפת של רופא  וכן 

 הקהילה. ן ילדים מ

 אמלגות חיפ"

 .חש" 50,000כולל של עד סכום מלגות ב 2021-2022 תשפ"בבשנת  תעניק חיפ"א

 

 הרכב הועדה

עם , מומחים ברפואת ילדיםחברי חיפ"א,  חיצונייםועדת המלגות של חיפ"א תהיה מורכבת משלושה חוקרים 

 .תועדת המלגונבחר של גזבר ויו"ר וכן משני חברי ועד חיפ"א: ה עניין מיוחד ברפואה קהילתית

 ילווה ויפוקח על ידי ועדת הביקורת של חיפ"א.בחינת המועמדויות ובחירת הזוכים  תהליך

 נוהלי הגשת בקשה למענק מחקר

ולא  לפחות שנתייםמזה  מן המניין חיפ"אחבר הינו  החוקר המועמד ההוא כי  נאי סף להגשת מועמדותת .1

 בשנתיים האחרונות. חיפ"אזכה במלגה מטעם 

)מחלקה בבית  גוף ארגוני אחדבשמקורן הצעות על ידי מועמד יחיד או שלוש הצעות  ניתן להגיש עד שתי .2

 .(ד'וכהחולים, מרפאת חוץ, מרכז לבריאות הילד, 

 .עשו בתיאום וידיעה של הגוף הארגוני לו משתייך החוקרימחקר והגשת המועמדות ה .3

פשרים ביצוע מחקר מאמתחייבים הכל האישורים המוסדיים ההוגשה במקביל לקבלת מחקר הצעת ה .4

 מקום העבודה בו מתבצע המחקר.ים נוספים לפי דרישת ואישור  GCPלרבות אישור ועדת הלסינקי, 
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 אופן הגשת ההצעות

 , רווחים כפולים.12אנגלית בגודל אות בבעברית או  WORDנוסחנה כמסמך ההצעות ת .1

 מילים. 500-ל 300ורך ההצעה ינוע בין א .2

כאשר הראשון יכלול את שמות כל החוקרים, מקום עבודתם ומינויים תוגשנה בשני עותקים ההצעות  .3

וכן פירוט האמצעים שברשותו לצורך ביצוע המחקר )מעבד, ציוד, מקום וכיו"ב( האקדמי )במידה וקיימים( 

 ואילו העותק השני יימנע ככל האפשר מאזכור וציון פרטים מזהים.

ולל חישוב כ - ת המחקרושיטהשערות, בודה, ת העומטרהצעת המחקר תכלול את הבאים: רקע מדעי,  .4

 .ביבליוגרפיהו , תקציב ויעוד המלגה, גודל המדגם, כלים ומהלך המחקר

יפי בורק, הגב' צ, חיפ"אלמזכירת שיופנה תוגשנה בצורה דיגיטלית כנספח למייל ההצעות  .5

tsipib@ima.org.il. 

 אופן בחירת המועמדויות

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

 הגלוי ותנהל את תהליך בחינת ובחירת המועמדויות.

 .שופטים שוניםלושה לשהאלמוניות, כל הצעה בשלב הראשון תשלח את ההצעות  .2

ידרגו את העבודות המוצעות בציונים מספריים מאחד עד עשר ע"פ פרמטרים של מקוריות, השופטים  .3

רלבנטיות קלינית, עמידה בסטנדרטים גבוהים של העמדת היפותזה ובדיקת השערות, שיטות מחקר, 

 הסקה סטטיסטית וכיוב'.

)ז"א  בצורה גלויה בשיטת ניקוד דומה אך ויישפטבו העבודות שיזכו למרב הנקודות יעברו לסיבוב שני  .4

  .כל השופטים( על ידי עותקים המפרטים את שמות החוקרים והמקום בו יערכו המחקרים

 העבודות המצטיינות.חמש הועדה את זה תבחר תוך המחקרים של שלב מ .5

משתייך למחלקה או לגוף הרפואי של מציע אחת מהצעות המחקר או היה שותף שיפוט היה וחבר ועדת ה .6

לדון באותה עבודה והציון מיפסול עצמו  -שלב בגיבוש הרעיון או ביצוע המחקר  בדרך כלשהי ובכל

 המשוכלל יהיה הממוצע שניתן על ידי שאר השופטים חברי הועדה.

 חוה גדסי.היה ושתי עבודות זכו לאותו הניקוד יכריע קולה של יושבת ראש ועדת המלגות, ד"ר  .7

עליונה ערעור ועדת שמש גם אשר ת חיפ"את הביקורת של על תהליך בחירת ההצעות תפקח ועד .8

 במחלוקת.כריע בכל נושא שת

 1.10.2021 -ההינו  מועד אחרון להגשת ההצעות .9

  .ילדיםהישראלי לרפואת  איגוד הבכנס ,  17.11.2021תעשה בתאריך י הכרזת הזוכים .10

 דואר אלקטרוני לכל משתתפי התחרות.בעל החלטת הועדה ושמות הזוכים ישלחו  ההודע .11

 איגוד.החיפ"א ו של ביטאונים אמצעים אלקטרוניים ויפורסמו בו האיגודהזוכים יוכרזו בכנס  שמות .12
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 זוכים במלגותעתידיות להתחייבויות 

 .נספח א'הסכם כמצורף בחתמו על יבמלגות  הזוכיםו חיפ"א .1

 לאחר קבלת דוח בינייםתמסר המחצית השנייה . סכום המלגהמעם חתימת ההסכם יועבר אליהם מחצית  .2

מהווה תנאי מחייב להעברת , ההתקדמות המחקר וניצול תקציבי המחקר. דו"ח זהדיווח  ובו  מפורט

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

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

 לא דיחוי.תשיב את כספי המענק למקבלת המענק שנה לידי מימוש או ביצוע תוך  האא בשל

 .יחולו הוראות המס על הזוכים בלבדובשלב עתידי המענק יחויב במס ע"פ הוראות החוק היה  .4

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

 רים הכולל מהלך המחקר ופירוט הוצאת הכספים.מנהל קרן המחק

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

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

                      

                   ________ _____                                                                        _____________ 

 מעון ברקשד"ר                                                                            חוה גדסיד"ר     

 ו"ר חיפ"אי                   יו"ר ועדת מלגות                                                            

 

 

 


