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  2022, מרץ

  :line-onלמילוי הטופס האלקטרוני ומשלוח הצעות המחקר הנחיות 

  

  הבא: הקישורהאלקטרוני יש ללחוץ על  למילוי טופס

https://forms.gov.il/MOH_Researchgrant/form.htm   

 שולחים כ"אחקודם שומרים 

את  ורלשמיש  .עליו מבוצעת הפעולה מחשבעל הלשמור את הטופס  חובה הטופס מילויבכל עת ובכל שלב של 

, HTMLהטופס ישמר כקובץ  (ראו תמונה). של הטופס שבסרגל הכלים 'שמור'אייקון על  הקלקהעל ידי הטופס 

  .הדפדפן אין להשתמש בפקודת השמירה של . אותו מחדש ללא איבוד הנתונים ולערוךוניתן יהיה לגשת 

  

  

  

  

  

  

  .PDF, ולשמור גם כקובץ בבמחש HTML כקובץלשמור חובה  מילוי הטופסבסיום 

   .ו/או לשלוח את הטופס אם לא מולא כראוי PDF-ככי לא ניתן לשמור את הקובץ  שימו לב

  :) 1(לשונית  הנחיות כלליות

  טופס האלקטרוני בנוי מחמש לשוניות. ה

 

  לא ניתן לשלוח את הטופס מבלי ששדות אלה ימולאו.  ,שדות חובה ינםה בכוכבית אדומהמסומנים ההשדות 

  בלבד. אחרת, בעברית צויןאת כל הפרטים, אלא אם יש למלא 
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  :)  2(לשונית רקחהנחיות ופרטי המ

  . שנפתחת הרשימהמתוך המתאים יש לבחור את הקול הקורא  -
  
   ברשימה שנפתחת.המתאים מתוך האפשרויות  'סוג המענקבהתאם, יש לבחור את ' -
  
 , יש לסמן אפשרות זו ולצרף בעברלאחר שלא אושר למימון מחדש מוגש האם מדובר במחקר  הגשה חוזרת:-

  .עה, תוך התייחסות להערות הסוקריםהמתייחס לשינויים שנעשו בהצ   מכתב
  
 של משרד הבריאות יתמובנ תבניתהכתובה על גבי  המלאה יש לצרף את הצעת המחקר: הצעת המחקרצירוף -
  .)PDF.*( Acrobat יש לשמור כמסמך הקובץאת  . )תבנית להגשה(

  . 'אישורים' 5את תקציר המחקר (אבסטרקט) יש לצרף לטופס האלקטרוני בלשונית 
 האלקטרוני. לגודל הקובץ שניתן לצרף לטופס ההגשהלכל היותר)  MB 4(ישנה מגבלה 

  

  :) 3(לשונית  פרטי החוקרים

    ן אחרת, יש למלא בעברית בלבד.יאת כל הפרטים, אלא אם צוי -

   .עותקים המודפסיםהעל  רצוי למלא כמה שיותר מהפרטים שאינם פרטי חובה. יש לחתום במקום המתאים -

   בחלונות שנפתחים. להוספת פרטיהםיש לבחור באפשרות זו ולמלא את כל  – פיםנוס יםחוקר במידה וקיימים -

  . שבתחתית העמוד 'פת חוקרהוס'חוקרים נוספים יש להקיש על 

  על החוקרים השותפים / נוספים לחתום על הטופס במקום הייעודי לכך (לאחר הדפסה הטופס).  -

  יש להוסיף את פרטי היועץ המלווה.  למלגת רופא חוקר -

  .יש למלא את פרטי המדריך למלגת מחייה ומלגת מדעי יסוד -

  

  :) 4(לשונית  תקציב

יש לשים . ואת מספר השנים להם מבוקש מענק המחקרהמבוקש לשנה סכום המענק יש למלא את : סכום מבוקש

  .קוראהקול העמוד הראשון של כמפורט ברק בהתאם לסוג המענק שנים הומספר  המענק סכוםאת ניתן למלא כי  לב

 : פרוט תקציבי

 .מתחת לטבלהש 'פת סעיף תקציביהוס'יש להקיש על  נוספים סעיפיםלהוספת  -

 '.כח אדם'בבקשות למלגות השתלמות, הסעיף התקציבי היחיד הוא  -

 ושב אוטומטיתחי. סכום זה כל סעיף תקציבימסכום  10%עד  לשכת המדען הראשי מאשרת תקורהתקורה:  -

תקציב  התקורה תיכלל בסה"כ סכום. יחושבו תקורה₪  10 ,₪ 100דהיינו, בבקשת . כאשר ימולא כל סעיף תקציבי

   .המחקר

חוקר לא משולמת תקורה ואת הסעיפים התקציביים יש לפרט על פי ההנחיות -בבקשות למלגות רופא -

 המתפרסמות בקול הקורא.

 .לכל תקופת המחקר מחושב אוטומטית ,לכל הסעיפים (כולל התקורה) יםהמבוקשהסכומים סיכום  -

מהות את  ט, יש לציין זאת ולפרעם חברות מסחריותים קשר נםאם יש עם חברה תעשייתית/מסחרית: יםקשר -

 נפתחת.הקשר בתיבת הטקסט ה

אשר  ,יםיש למלא את כל הנתונים הקשורים לתמיכות נוספות שיש לחוקר ,: למען הגילוי הנאותתמיכות נוספות -

יש לציין אפשרות תפתח חלונות למילוי הפרטים. כל בחירה באחרים.  מחקר קשורות למחקר המוצע וכן בנושאי

מן הראוי להדגיש כי מימון ממקורות אחרים אינו  .של התמיכה ומועדי התחלה וסיום את מקור התמיכה, גודלה 

מחקר בנושא היחד עם זאת, אם לחוקרים יש מימון ממקורות אחרים ין את סיכויי ההצעה לזכות למימון. מקט

  .להבהיר (בפרק הסברים לתקציב שבהצעת המחקר) מדוע מבוקש מימון נוסף גם מקרן המדען הראשיהמוגש, יש 
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  :) 5(לשונית  אישורים

I . אתיקה-ביובטיחות ואישורי  

לפי ובהתאם לכך, לציין איזה אישורים נדרשים על פי הסעיפים שבטופס, מה כולל מערך המחקר  יש להגדיר,

שבאתר זה.  'אתיקה-ביובטיחות ואישורי 'ההנחיות ופירוט המסמכים המתאימים מפורטות בדף  .המפורט בטופס

ולצרפם במקום  ,שחור לבן וברזולוציה נמוכה אך ברורה דיה PDFאת האישורים יש לסרוק ולשמור בפורמט 

  '.אישורים' 5לשונית  – האלקטרוני בטופס לכך המתאים

II. מכתבים מצורפים  

: מכתבים מיועצים, חוקרים, ראשי מחלקה וכו', שאינם בין מגישי ההצעה, המביעים הסכמה מכתבי הסכמה -

  לשיתוף פעולה המוזכר בבקשת המחקר. 

   :מכתבי המלצה -

שאינם קשורים  לפחות, חוקריםמשני יש לצרף מכתבי המלצה  ,בלבד, ולהן לבקשות למלגות השתלמות

  למחקר המוצע. 

  ;יש לצרף ,, ולהן בלבדלבקשות למלגת רופא חוקר

 להקדיש לפחות מחצית מזמן פעילותו המקצועית לביצוע המחקר הזוכה במלגההצהרה על מחויבות  א.

  .המוצע

  להתבצע המחקר. שבה אמור מנהל יחידת המחקרמכתב הסכמה והמלצה של  ב.

המאשרים את שחרור הזוכה  ,וממנהל בית החוליםבבית החולים  מראש המחלקהמכתבי הסכמה  ג.

במלגה ממחצית המטלות וההתחייבות הקליניות לשם ביצוע המחקר המוצעת, וכן לקיים את התשתית 

  רשת (מעבדה וציוד) לעבודת המחקר.הנד

  מחוקרים או קלינאים שאינם קשורים למחקר המוצע. מכתבי המלצהשלושה  ד.

  

III. תקציר  

      ) 2פרק ( תבנית להגשההתוך של ההצעה מ פרקי התקצירהעמוד הראשון (דף הפתיחה) ואת את  -

  .'אישורים', בטופס האלקטרוני 5 ללשונית  יש לצרף

  

  .בלבד) Acrobat )*.pdfכקובצי יש לצרף  והאישורים המכתביםאת *

  

  :)6(לשונית  הגשת הבקשה

היא הרשות שמנהלה או נציגה הוא זה שיחתום, יחד עם החוקר הראשי, על  'רשות המחקר' – פרטי רשות המחקר

חוזה המחקר. כל מוסד שבו מנוהל תקציב המחקר חייב להיות מאושר על ידי משרדי הממשלה ולהיות רשום 

מזהה של מוסד מקבל ההמספר את  של מוסדו ה". על החוקר המגיש לברר ברשות המחקר"במערכת "מרכב

  מנוהל תקציב המחקר. של המוסד שבו) ח.פ. רשות המחקר או מרכבה""מספר התשלום (

  

  בפרק זה ניתן גם להקליד הערות שלא ניתן היה לפרט בטופס. :הערות

  לעותק הקשיח הנשלח למשרד הבריאות. במלואו יחד עם הצרופות  PDFיש לצרף את קובץ הלהזכירכם,  :לבסוף

   PDFיש לשמור את הגשת הצעת המחקר על המחשב הן כקובץ . המחשבעל  כולוטופס ההגשה יש לשמור את 

  . המערכת האלקטרונית לא מאפשרת שמירת ההגשה לאחר השליחה. והן כמסמך טיוטה אינטרנטי לפני הגשתו
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  שימוש בסרגל הכלים: .1
  

  

 

2  

  הבקשה: לשליחת הבקשה) שימוש בלחצנים בעמוד אחרון של הטופס (הגשת .2

  

  

  : הטופס ושליחתאחרי הדפסה 
יחד עם  ותולשלוח או ,העותק המודפס של הטופסיש להחתים את כל החוקרים השותפים ואת רשות המחקר על  

  ).קול קורא(על פי המפורט ב אל לשכת המדען הראשי גוף הבקשה וכל הצרופות
   9101002, ירושלים 1176, ת.ד. 39רח' ירמיהו 

  
       .לאחר הגשת הטופס האלקטרוני משבעה ימיםלא יאוחר  לשאת תאריךדואר החותמת  על

 .לא ישלח לשיפוטיה זו שלא יעמוד בהנח תאריך מחקר עם חותמת
  

הגיעה הודעה כזו תוך חצי שעה במידה ולא תתקבל הודעת אישור עם מספר זמני.  תהאלקטרוני השליחהלאחר 

ולדווח על  chief.scientist@moh.gov.ilבדוא"ל ללשכת המדען בכתובת , יש לפנות תהאלקטרוני השליחהמרגע 

 כך.
לאחר קליטת הבקשות במערכת  במועד מאוחר יותר ה") תשלח"פר ההצעה ("מספר מרכבהודעה ובה מס

  הממוחשבת ובדיקת תקינותן. 
  

  הטופס האלקטרוני. שליחתע הוא תאריך ובהתאריך הק - לב שימו
  

הצעה שלא תוגש על פי הכללים שצוינו לעיל או שלא תכלול את כל הפרטים , הצעה שהוגשה לאחר המועד הקובע
  לא תובא לשיפוט. הנדרשים

  
  02-5082155 מספרי טלפון: מקרה שיש צורך בסיוע במילוי הטופס בכל צוות לשכת המדען יעמוד לרשותך ב

  .chief.scientist@moh.gov.ilבדוא"ל ו )דביר אלנתן(
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