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קול קורא למענק מחקר קליני-בסיסי  -האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה2022-
קול קורא זה נועד לתמרץ רופאים בתחילת דרכם לשלב בקריירה שלהם מחקר ,ולחזק את הקשר בין המחקר קליני והמחקר
בסיסי בארץ .מטרות המענקים הן לאפשר לרופאים להיכנס לתחום המחקר ,לעודד רופאים לבצע מחקר בסיסי ,וגם לסייע
לחוקרי מדע בסיסי לשייך את עבודתם לממצאים קליניים .אנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר להשיג מטרות אלה ,היא
לתמוך במחקר שיתופי בין רופאים וחוקרים ולעודד רופאים להתנסות במחקר במעבדות של חוקרים ותיקים .לשם כך ,אנו
מציעים עד  4מענקים ,של עד  50,000ש"ח כל אחד ,לתמיכה במחקר מסוג זה במהלך שנה אחת .מימון לתקופה זו אמור
לאפשר הגשות הצעות מבוססות ,עם תוצאות ראשוניות ,לקרנות גדולות יותר בהמשך.
תנאי הסף
 .1כל בקשה תכלול שיתוף בין חוקר מוביל וחוקר תומך.
 .2החוקר המוביל יוביל ויבצע את המחקר .חוקר זה יהיה:
( )iרופא ) (MDבארץ שמתמחה באנדוקרינולוגיה או מומחה עד כ 7 -שנים מסוף ההתמחות באנדוקרינולוגיה.
או:
( )iiחוקר עצמאי (בעל  )PhDבאחת האוניברסיטאות או מכוני המחקר בארץ.
 .3החוקר התומך יתמוך במחקר ויארח את החוקר המוביל במעבדתו (בישראל) במהלך המחקר המוצע ,לפי הצורך.
חוקר זה יהיה:
( )iרופא חוקר מומחה באנדוקרינולוגיה עם מינוי אקדמי בארץ.
או:
) (iiחוקר מדע בסיסי ) (PhDלפחות בדרגת מרצה בכיר באחת האוניברסיטאות או מכוני המחקר בארץ (בתפקיד
"חוקר תומך" לרופא בלבד ,ולא לחוקר בסיסי אחר).
 .4כל רופא או חוקר יכול להשתתף בהצעה אחת בלבד.
 .5על כל חוקר\רופא (המוביל והתומך) להיות חבר באגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה בעת ההגשה ובמידה והמענק
מתקבל ,גם במהלך תקופת ביצוע המחקר.
 .6בחירת הפרויקטים שימומנו תיקבע בראש ובראשונה על פי מצוינות מדעית ותרומה משמעותית של שיתוף הפעולה
למטרות המחקר.
 .7על המחקר להיות ( HYPOTHESIS DRIVENמונע מהיפותזה) וללא מעורבות חברות תרופות.
 .8עדיפות תינתן להצעות שבהן החוקר המוביל הוא רופא או חוקר בתחילת הקריירה.
 .9לא ימומנו פרויקטים עם שיתופי פעולה קיימים בין החוקר המוביל והחוקר התומך ,או עבור מחקר שזכה למימון
ממקורות אחרים .כמו כן ,לא ימומן פרויקט שהוגש על ידי רופא או חוקר שזכה במענק מחקר מהאגודה בשנה
שעברה.
 .10מחקרים הדורשים אישורים אתיים (הלסינקי ועבור שימוש בבעלי חיים) ידרשו להציג אותם לפני קבלת המימון.
 .11בסוף השנה הזוכים יגישו דו"ח כספי ,ודו"ח מדעי הכולל את הפעילות המדעית ,ההישגים ,וההגשות לקרנות אחרות
שנבעו מכספי המענק .בנוסף ,החוקר המוביל יתבקש להציג את תוצאות המחקר בכנס השנתי של האגודה
הישראלית לאנדוקרינולוגיה בשנה שלאחר סיום הפרויקט.
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 .12כל פרסום שנובע מפרויקט ממומן יזכיר את האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה ב acknowledgment -כגוף
מממן המחקר.
 .13הגשת הצעה מעידה על הסכמה של שני החוקרים לתנאים אלה.

תקציב
•
•
•
•

התקציב מיועד לתמוך בהוצאות מחקר בלבד.
ניתן להשתמש בכספי המענק לצורך :חומרים ,שימוש בציוד ותשתיות מחקר ,קניה ותחזוקה של בעלי חיים לצורך
מחקר (כפוף לאישורים אתיים) והוצאות פרסומים מדעים הנובעים מהמחקר הממומן.
לא ניתן להשתמש בכספי המענק לצורך :נסיעות לחו"ל או בארץ ,כנסים ,הוצאות אירוח ,משכורות ועלויות כוח
אדם ,ציוד קבוע (כולל ציוד מחשב ,טבלט ,טלפון וכו) והוצאות משרדיות אחרות.
ניתן יהיה לחלק את התקציב בין שני החוקרים לפי הצורך.
ניתן לכלול עד  15%תקורה בלבד.

הגשת ההצעה
את ההצעה יש לכתוב כולה באנגלית ,בדף  ,A4רווח  1.5שורות ,גופן  11 ARIELאו דומה.
ההצעה תכלול את הסעיפים הבאים (בסדר כדלקמן) ותוגש כקובץ  PDFאחד.

 .1דף שער :שם הפרויקט; שמות ,שיוך ופרטי תקשורת של החוקר המוביל והחוקר התומך וחתימות של שניהם;
פרטים (שם ,תפקיד ,מספר טלפון וכתובת מייל הרשמי) של מנהל הכספים בכל מוסד שיהיה אחראי לקבל את
המענק.
 .2תקציר של חצי עמוד.
 .3גוף ההצעה (בהיקף של עד  4עמודים בלבד):
• רקע מדעי ,כולל היפותזה ,מטרות ויעדי המחקר ,חשיבות מדעית וחדשנות.
• תכנית מפורטת למחקר ,הניסויים הספציפיים ומתודולוגיות נבחרות.
• התייחסות לסיכוי ההצלחה וגישות אלטרנטיביות.
• תיאור ברור של מהות שיתוף הפעולה והתרומה של כל חוקר.
 .4ביבליוגרפיה (עד עמוד אחד).
 .5פרטי התקציב המבוקש עם הסבר קצר (עד חצי עמוד).
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 עבור, בנוסף.) קורות חיים (עד עמוד אחד, לכל אחד. עבור החוקר המוביל וגם עבור החוקר התומךBIOSKETCH .6
 וגם פרטי מענקים שהוגשו וטרם, פרסומים עיקריים (עד עמוד אחד) ומענקים שהתקבלו, השנים האחרונות5
.התקבלה תשובה לגביהם
. לא תעבור לשיפוט,הצעה שלא תוגש לפי ההנחיות ו\או חסרים פריטים אלה
: ל2022  בספטמבר15  יש לשלוח עד,)“LEVY-IES” : לדוגמא:"IES- (ששמו באנגלית "שם החוקרPDF -קובץ ה
. כאשר כותרת המייל זהה לשם הקובץmeravfra@gmail.com
תהליך בחירת ההצעות הזוכות
 ההצעות ידורגו. והמתאימות ישלחו לסוקרים,ההצעות יעברו בדיקת התאמה של הקריטריונים על ידי חברי ועדת השיפוט
.לפי אותן חוות הדעת והשיקולים הרשומים לעיל
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