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שלוםרב,לחוקרים



ראביוהמועצהלצרכנותנגדתנובהופסק1372/95פיפסקהדיןשלביתהמשפטהמחוזי)ת״א(בתיק-בעקבותועל

שלהםהשלכהעלבריאותבנושאימזוןותזונה,הוקמה"קרןמחקריםומלגותתנובהנ'ראבי10085/08הדיןבע"א

הציבור"שפעילותההמחקריתתרוכזעלידיקרןהמחקרשללשכתהמדעןהראשיבמשרדהבריאות.

.יתקבלולשיפוטקרןזובמימון2015 לשנתאנישמחלהודיעעלפרסום"קולקורא"להגשתבקשותלמענקימחקר

עלפיההגדרותהשלכהעלבריאותהציבור שלהםתזונהומזוןבנושאיבתחומיהמחקרוהערכהבקשותלמימוןמחקרים

שבהמשך.



סוגימענקים:שלושהמסגרתזויוענקוב

ביןשתיהמענקמחייבשיתוףפעולהפרושעלשלוששנים.₪)מיליון(1,000,000עדשלמענקמחקרבסך .א

.לאניתןבקידוםהמחקרהפעולהיסייעקבוצותמחקרמישראל,אויותר.ההצעהצריכהלהדגישכיצדשיתוף

 להגישהצעהשהוגשהבעברלקרןונפסלה.יחולקועדשנימענקיםמסוגזה.

 מענקיםמסוגזה.4.יוענקועדלשנה(₪150,000)שלוששניםפרושעל₪450,000שלעדבסךמענקמחקר .ב

 מענקיםמסוגזה.4.יוענקועדלשנה(₪75,000)פרושעלשנתיים₪150,000שלעדבסךמענקמחקר .ג

 

,במאמריםיהיהתלויבהתקדמותהמחקרכפישתוערךבדוחותמדעייםתמחקרשנכלהמשךמימוןהמחקריםלאחר

 בדיווחבעלפה.גם-ואםיהיהצורךבכך,שייכתבויישלחוויפורסמו

 

 נושאי הבקשות

תרוןיינתן.יחדשנותבתחומןתדגמנהוקשורותישירותלנושאימזוןותזונהתהיינהשהצעותמחקרלשיפוטיתקבלו

.בהםישולבוסטודנטיםלתוארדוקטורולמחקריםביןמוסדותשוניםלמחקריםבשיתוףפעולה

השנהבתחומיםהבאים:קבלנהתתהצעותהמחקר

 .חדשנותפורצתדרךבתעשייתהמזוןוהתזונה .1

גנומיקהי(,נוטרPersonalized Nutritionדוגמאותלנושאיםבתחוםזה:תזונהמותאמתאישית)

(Nutrigenomics,)כמוע"י)חיישניםבתחוםהמזוןוהתזונה,הארכתחיימדףשלמוצרימזוןשיטותבדיקהו

כמו:חימוםדיאלקטרי,חימוםאוהמי]תחדשוועיבוד,טכנולוגיותשימורציפויימזוןחדשיםאכיליםומתכלים(

(ohmic heating)חימוםinfra-redשימורמזוןע"ילחץגבוה,עיבודמזוןבעזרתאולטראסאונדושדות,

שלטכנולוגיותאריזהאקטיביות)כמו:וכןפיתוחפיתוחאריזותמזוןחדשניותעםאפקטעלהמזון,[מגנטיים
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חמצני,משחררותחומרישימור,עםאספקטיםמיקרוביאליים,-כאלוהמכלותחמצן,מייצרותפחמןדו

השפעת.ארומה,מסלקותלחות,מסלקותריחותוטעמילוואיוכוללותאינדיקטוריםלטמפרטורה(משחררות

מזוןעלאפיגנטיקה.

 .כוללמחקריםבאפידמיולוגיהובריאותהציבור,השפעותמזוןותזונהעלמהלךמחלות .2

ים.קשרביןמזוןותזונהלמחלות,השפעתמזוןעלהקטנתתחלואהושיפוראיכותחילדוגמא:

 .לאוכלוסיותייחודיותומזוןתזונה .3

.הרותקשישים,ספורטאים,נשיםמזוןללדוגמא:

 .השפעהעלהבריאותשלהםאוביוטכנולוגיותחדשותטכנולוגיתבשיטותממקורותטבעייםמזוןפיתוח .4

 

וכןויטמינים,תרופותופרוביוטיקההוספהלמזוןשלתזונה,כוללתוספילשיפוטהצעותעלתוספימזוןויתקבלו לא

הצעותבנושאהמיקרוביום.

 רשאים להגיש: 

 מחקרבקשות למענקי תואר בעלי וחוקרים ..Ph.Dזכאיםלהגישרופאים ,D.Sc ,MD ,DMD, DVM)או ,

 החולים,המרפאות,המעבדותומוסדותהמחקרהאקדמייםוהציבורייםהמוכריםבארץ.מכלבתי תאריםמקבילים(

  חוקר שותף( או יוכללהגישבקשהבמסגרתהקולהקורא)ראשי ותזונהלא מזון מענקפעילמקרן שישלו

 הנוכחי.

 ולקורא.באותומועדהגשהובמענהלאותוקלמענקמחקרבקשהאחתיכוללהגישרקאושותף(ראשי)חוקר 



 זמנית. אולשותףלמחקרליותרמאשרמחקראחדבו מימוןלחוקרראשי לכן, במקרה בכלמקרהלאיינתן

 .בא לשיפוטשחוקר שותף ליותר ממחקר אחד שיומלץ למימון, רק מחקר אחד מאלה יו

 

 הנחיות לכתיבת בקשות:

,התקציבמקדמיותהכוללותאתעיקריהמחקרמחקריוגשובשנישלבים:בשלבראשוןתוגשנההצעותלמענקיהצעותה

ועללכךתהתבניתהמיועדעלגביאובעבריתבאנגליתתוגשנההמקדמיות.ההצעותהמבוקשוהרכבהמשתתפיםבמחקר

 בעל.חלקממגישיההצעותהמקדמיותיוזמנולהציגההצעותהמקדמיותיבחנועלידיצוותשיפוט.פיההנחיותשבהמשך

פה השיפוט. וועדת בפני שלהם המחקר הצעות מלאות,את הצעות להגיש יתבקשו ראויות, שימצאו ההצעות מגישי

ההנחיות,באנגלית בלבד שלהלןעלפי וועדתשיפוטבהסתמךעלחוותדעת. עלידי יבחרו ההצעותהראויותלמימון

ממומחיםבשטחיהמחקרהרלוונטיים.

 

Iכללי . 

.אתהחלקהמדעישלההצעהישבמשלוחבדוארובשיגוראלקטרונילהגישבמשולבישבקשותלמענקימחקר, .א

 ה'להלן(-ג'Iלכךעלפיההנחיותבהמשך)כמפורטבסעיפיםבתבניתהמיועדתלמלאאךורק

,אתכלהפרטיםהמנהלייםישלמלאבטופסאלקטרוני,כפישמוסברבהנחיותלהגשתטופסאלקטרוניבמקביל .ב

 ז'להלן(.-ו'Iוכןלצרףלטופסאתכלהמסמכיםהנדרשים)כמפורטבסעיפים

,לכךבלבדבתבניתהמיועדת,ישלכתובעלפיהנדרשאתכלהחלקהמדעיוהקשוראליו,בעבריתאובאנגלית .ג

.ישלהקפידעלס"ממכלצד2שורותובשולייםשל1.5,ברווחשל12בגודל Roman New Timesבגופן

חריגה עלולה להביא לפסילת הבקשהמגבלתהדפיםהמצוינתלכלפרק:

http://www.health.gov.il/Subjects/research/Documents/Pre_Application_form_grant_KMM.doc
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ו3(שיכילאתהעמודהראשון)דףהפתיחה(והפרקיםdoc.*)WORD(אוpdf.*)Acrobatישליצורקובץ .ד

(.לקובץזהלמטרותהקרןוחשיבותהלכך)תקצירבאנגלית,מטרותההצעהתבניתהמיועדתשבשלההצעה4–

 .jones15.3.07_ABS.doc או jones15.3.07_ABS.pdf: ישלקרואעלפיהדוגמא

 .ה גבי על התקצירים( )כולל כולה הכתובה ההצעה האת המיועדת תבנית כמסמך לשמור יש Acrobatלכך

(*.pdf או )WORD(*.doc( ההגשה ומועד הראשי החוקר בשם לקרוא יש לקובץ בלבד. )deadline)

(.jones15.3.09.docאו jones15.3.09.pdf)לדוגמא:

ישלזכורשישנהאתהקבציםהללוישלצרףלטופסהאלקטרוניכפישמוסברבהנחיותלהגשתטופסאלקטרוני. .ו

 לכלהיותר(לגודלהקובץשניתןלצרףלטופסההגשההאלקטרוני.4MBמגבלה)

 כמוכן,ישלצרףלטופסהאלקטרוניכלמסמךהנדרשבטופס. .ז



 .עלפיבקשהבכתביםתשלחנהלמגישהשופטיםעלהצעהשהוגשהשלחוותהדעת

 

IIמבנה הבקשה . 

)ישמומחים בתחום וכתובת המייל שלהםשמות  3כולל  ישלמלאאתכלהפרטיםשבדףהפתיחה.דף פתיחה: .0

 להמנעמשימושבחוקריםאשריתכןונגועיםבניגודענייניםעםההצעה(

הןלתדפיסוהןישלצרףלהצעותהמלאותבלבד,אישוריביואתיקהעלפיההנחיותאישורי ביואתיקה ובטיחות: .2

יבוטללטופסהאלקטרוני.מימוןהצעתמחקרשתומלץלמימוןושלביצועהדרושאישורביואתיקהאואישורבטיחות

 אםאישורסופיותקףלאיוצגתוךארבעהחודשיםמיוםמשלוחההודעהעלמימוןהצעתהמחקר.ללאזכותערעור

 .Keywords) )מילותמפתח5התקצירישלהוסיףבסוף.עמוד אחד,עדבאנגלית:תקציר הצעת המחקר .3

לומהוהשערת המחקר, מטרותיו, .4 המחקר והתזונההקשרשל בריאותהציבורוהתחוםהמזון על שני ).השלכה

(.עמודים לכל היותר

 01 לאיעלהעל :בפרקזהישלפרטאתתכניתהמחקרלכלתקופתהמחקר.אורכושלפרקזהתכנית המחקר .5

 .ספרותרשימת כולל  ,עמודים 3 בבקשה מקדמית אורך פרק זה לא יעלה על,לאכוללרשימתספרות.עמודים

.כדילאליצורקבציםכבדיםמדיישלשמורטבלאותותמונותישלשלבבמסגרתתכניתהמחקרואיןלצרפםכנספח

(וברזולוציהנמוכהאךברורהדיה.JPG,PDFתמונותבפורמטחסכני)

 

חריגה מכללי ההגשה עלולה להתפרש כניסיון להשיג יתרון לא הוגן על פני מגישים אחרים המקפידים על כללי 

 ההגשה ולכן הצעה שלא תוגש על פי הכללים שצוינו לעיל לא תוגש לשיפוט. 



תכניתהמחקרתכלול:

רקעמדעי .א

 תוצאותראשוניותשלהמחקרהמוצע .ב

 תכניתמפורטתשלהמחקרהכוללת: .ג

 מערךהמחקר/מהלךהניסויים. .1

וגודל,במדגםהאוכלוסיותהרכבלכלולפרטיםעלחובהשיטותהעבודהלביצועהמחקר)במחקריאוכלוסייה .2

 .(1והצדקתחוזקו

 .חלוקתהתפקידיםוהאחריותביןהשותפיםלמחקר .3

 .הערכתזמןלביצועכלשלב .4

 המחקר לכל משך המחקריש לפרט את תכנית 

                                                 
 הבקשההעדרפרטיםאלהעלוללהביאלפסילת 1
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רשימתספרות .ד

האמצעים העומדים לרשות החוקר .6 : שיתוףפעולהעםחצי הצוות, הפרקיכלולתיאורהציוד, עמודלכלהיותר.

חוקריםאחרים.ישלצרףמכתביהסכמהמחוקריםאלהאםהםאינםשותפיםרשומיםבטופסהאלקטרוני,כמפורט

להלן.9בסעיף

:עמודאחדלכלהיותר.ישלפרטאתסעיפיהתקציבבהתאמהלפירוטשבטופסלתקציב תקציב המחקר והסברים .7

יערךלכלתקופת הפירוטהתקציבי התקציבכפישפורטו. ישלצרףהסברעלסעיפי כן כמו הבקשההאלקטרוני.

מחקר,המחקר.איןלכלולבתקציבתשלומיםלמשכורת)מלאהאומשלימה(לחוקרהראשיאולשותפיםלהצעתה

 הוצאותעבוררכישתציודקבוע,ביקורימרפאה,נסיעותלחו"ללחוקרים.

שללכינוסמדעיבחו"ללכיסוינסיעהאחת₪5000בכלמענקמחקרניתןלכלולהוצאהשלעד: נסיעות לחו"ל

 ב'( )שלב לדוקטורט המחקר.הממומןבמחקרהמעורבסטודנט למענק הקשורה עבודתו תוצג שם על תיעוד  ,

 הנסיעות יידרש בדוח המדעי והכספי של המחקר.

אם לחוקרים יש מימון ממקורות אחרים למחקר המוגש, יש להסביר במפורש עבור מה מבוקש מימון נוסף גם 

.מחקרים ומלגות בתחום המזון והתזונהמקרן 

אך ים.ישלהשתמשמהחוקרכלאחדשלקורותהחייםהמקצועייםשלקצר:תיאורקורות חיים ורשימת פרסומים .8

ורק חיים קורות בתבנית פרסומיםלכךהמיועדת של רשימה ישלצרף כן כמו . אחרונות5מ שנים אין לכלול .

 אין לצרף עותקי מאמרים תקצירים ופוסטרים.

 ם נלווים:מכתבי .9

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

המחקרלשיתוף בבקשת המוזכר .פעולה נדרשים אם המלאותהםכאלה,מכתבים המחקר להצעות רק .יצורפו

 .להצעות מחקר אין לצרף כל מכתבי המלצה

  .לכךבתבניתהמיועדת:ישלמלאאתטופסרשימתבדיקהשרשימת בדיקה .10

 )עדשלושה(סוקריםמסוימיםלניתןלצרףבקשהמנומקתלאלהעביראתההצעהלשיפוט

..איןלכרוךאתעותקיההצעותבכריכהחיצוניתהימני העליוןאתעותקיהבקשותישלהדקבצדן



 . משלוח הבקשותIII

 ת המחקר תשלחנה במקביל בעותק מודפס ובדרך אלקטרוניתוהצע

מודפס: .1 עותק משלוח ישלשלוח הראשי המדען בלשכת המחקר קרן האישוריםעותק אחדאל כל את וכן מלא

הנדרשיםשלההצעהיחדעםעותקמודפסשלטופסהבקשההאלקטרוניהחתוםעלידיכלהחוקריםועלידירשות

המחקרכנדרשבטופס.

בדואר רשוםאתאלהישלשלוח הנושאאתתאריךהמשלוחאל:קרןהמחקר,לשכתהמדעןבדואר שליחיםאו

,לאיאוחרמהתאריךהקובעכפישיפורסםבקולהקורא)עלפיתאריך91010לים,ירוש39ירמיהוהראשי,רח'

חותמתהדוארעלגביהמעטפה(.

 ניתן לשלוח את ההצעות במסירה ביד  לא

,עלידיהקשה,ישלשגראתהטופסהאלקטרונישמולאעלפיההנחיותועלכלצרופותיובמקבילשיגוראלקטרוני:

 חשוב לשמור את הטופס האלקטרוני עלצלמיתהמעטפהשבסרגלהכליםשלהטופס)מתחתלשורתהכתובת(.

 המלא במחשב שלך.

הודעתדוא"לאוטומטיתממערכתהמחשובתשלחלמגישההצעהלאחרהשיגורהאלקטרוני.בהודעהזונכללמספר

תו כזו הודעה הגיעה לא אם לבקשה. שניתן בדוא"לזמני ישלפנות האלקטרוני, השיגור מזמן עבודה ימי שני ך

(ולדווחעלכך.chief.scientist@moh.health.gov.ilללשכתהמדען)

mailto:chief.scientist@moh.health.gov.il
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תנתלבקשהבהמשךתשלחהודעתדוא"לאוטומטיתממערכתהמחשובהמודיעהעלקליטתההצעהבמערכתואזני

מספר)מרכבה(קבועשאליוישלהתייחסבכלפניהללשכתהמדען.אםלאהגיעההודעהכזועדלחודשייםלאחר

נושא תוךמסירתהפרטיםעלשםהחוקרהראשי, מועדההגשהישלפנותבדוא"לללשכתהמדעןולדווחעלכך,

 השיגורהאלקטרוני.הצעתהמחקר,תאריךמשלוחהעותקיםהמודפסיםשלההצעהותאריך

בקשותלמענקימחקרשיוגשועלפיהכללים,ישפטועלידיוועדותהשיפוטהמקצועיות.יאושרולמימוןהצעותמחקר

בהתאםלאיכותההצעותולתקציבהעומדלרשותהקרן.

 

שלתדפיסהטופסהאלקטרוניהחתוםעלידיהחוקריםורשותהמחקר,ישעותקאחדשלההצעות,יחדעםאחדעותק

במקבילתשוגרנההצעותהמחקר.91010,ירושלים39ירמיהולשלוחאל:לשכתהמדעןהראשי,משרדהבריאות,רח'

.בדרךאלקטרוניתלאתרהמצויןבהנחיות

 מועדי הגשת הבקשות:

  01.0.050, התשע" יט חשוון', דמיום יוגשו לא יאוחר מחקר הצעות מקדמיות למענקי. 

  רק על ידי החוקרים שיתבקשו לעשות כך ובמועד שינקב תוגשנהההצעות המלאות 

 

)עלפיחותמתהדואראותיעודדוארהתאריך הקובע להגשה הוא תאריך המשלוח של העותקים המודפסים

 הקובע.אינותאריךהשיגורהאלקטרונישלההצעה.השליחים(

הגשת בקשות לכל סוגי המענקים  נעשית על פי כללי הגשת מכרזים ולכן לא ניתן לאפשר הארכה למועד ההגשה. 

 .גם אם האיחור נעשה שלא באשמת המגישלכן הצעה שתוגש לאחר התאריך הקובע לא תובא לשיפוט 



 אתרקרןהמחקר:אתההנחיותלהגשתהבקשותולהגשהאלקטרוניתשלטפסיהבקשהניתןלמצואב

http://www.health.gov.il/Subjects/research/Pages/Food.aspx

.בבעיותchief.scientist@moh.health.gov.ilאובדוא"ל2163-508-02סיועומענהעלשאלותניתןלקבלבטל'

 שעותביממה(בטלפון:24טכניותהקשורותלמילויהטופסהאלקטרוניו/אולשיגורוישלפנותלתמיכההטכנית)

.1-800-200-560

 

 הצעה שלא תכלול את כל הפרטים הנדרשים שצוינו לעיל לא תוגש לשיפוט.

חריגה מכללי ההגשה עלולה להתפרש כניסיון להשיג יתרון לא הוגן על פני מגישים אחרים המקפידים על כללי 

 ההגשה ולכן הצעה שלא תוגש על פי הכללים שצוינו לעיל לא תוגש לשיפוט. 





אנימאחללכולםמחקרפורה.

בברכה,



יהודה-עמיבןד"ר

 המחקרהרפואימנהלמינהל
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