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 לאנדוקרינולוגיה  תדה הישראליו האג -בסיסי  - קליני קול קורא למענק מחקר

מחקר המחקר קליני והבין  חזק את הקשרול ,מחקרירה שלהם ילשלב בקררופאים בתחילת דרכם  ץתמרלקול קורא זה נועד 
  סייעלגם ו ,בסיסי מחקר, לעודד רופאים לבצע חקרמה היכנס לתחוםרופאים לללאפשר  ןה יםת המענקומטרבארץ.  בסיסי

ה ביותר להשיג מטרות אלה, היא טובשהדרך ה אמיניםאנו מ .מצאים קלינייםמל עבודתם  את שייךל בסיסי מדע חוקריל
אנו  כך, ם. לשותיקיםשל חוקרים תנסות במחקר במעבדות הל ולעודד רופאים בין רופאים וחוקרים  שיתופי לתמוך במחקר

  אמור ומימון לתקופה זאחת.  שנה במחקר מסוג זה במהלך יכהלתמש"ח כל אחד,  50,000עד של  ים, ענקמ 4 עד מציעים
 בהמשך. לקרנות גדולות יותר ,עם תוצאות ראשוניות ,הצעות מבוססות ותשהג לאפשר

 
 תנאי הסף 

 .חוקר תומךו  חוקר מוביל כל בקשה תכלול שיתוף בין .1
  

 : יהיהחוקר זה . את המחקריוביל ויבצע  המובילהחוקר  .2
(i)  רופא (MD)שנים מסוף ההתמחות באנדוקרינולוגיה  5מתמחה באנדוקרינולוגיה או מומחה עד בארץ ש . 

  :או
(ii) עצמאי חוקר ( בעלPhD )מחקר בארץ.ה ניאו מכו  האוניברסיטאות תאחב 

 
  במהלך המחקר המוצע, לפי הצורך.)בישראל( חוקר המוביל במעבדתו היתמוך במחקר ויארח את  התומך החוקר  .3

 : יהיהחוקר זה 
(i) עם מינוי אקדמי בארץ.באנדוקרינולוגיה   מומחה חוקר רופא   

 :או
(ii)  מדע בסיסי  חוקר(PhD) ד  יבתפק) מחקר בארץההאוניברסיטאות או מכוני  ת ה בכיר באחמרצ תלפחות בדרג

    ולא לחוקר בסיסי אחר(."חוקר תומך" לרופא בלבד, 
 

 בלבד.  תצעה אחהיכול להשתתף ברופא או חוקר  כל .4
 

ובמידה והמענק   ההגשה עתב לאנדוקרינולוגיה תחבר באגודה הישראלילהיות  (המוביל והתומך) רופא\חוקרכל על  .5
 .מתקבל גם במהלך תקופת ביצוע המחקר

 
הפעולה  של שיתוף משמעותית מצוינות מדעית ותרומה תיקבע בראש ובראשונה על פי  בחירת הפרויקטים שימומנו .6

 למטרות המחקר. 
 

 רות תרופות. בחמעורבות לא לו)מונע מהיפותזה(  HYPOTHESIS DRIVENעל המחקר להיות  .7
 

 .קריירהבתחילת החוקר רופא או חוקר המוביל הוא שבהן ה עדיפות תינתן להצעות  .8
 

למימון   השזכעבור מחקר או  ,חוקר התומךוההחוקר המוביל עם שיתופי פעולה קיימים בין פרויקטים  ימומנולא  .9
 . ממקורות אחרים

 
 .המימוןקבלת לפני  אותםציג הידרשו ל )הלסינקי ועבור שימוש בבעלי חיים( אישורים אתיים דורשים המחקרים  .10

 
הפעילות המדעית, ההישגים, וההגשות לקרנות אחרות את כולל המדעי  ודו"חכספי,  בסוף השנה הזוכים יגישו דו"ח  .11

בנוסף, החוקר המוביל יתבקש להציג את תוצאות המחקר בכנס השנתי של האגודה   .שנבעו מכספי המענק
 לאחר סיום הפרויקט. שבשנה לאנדוקרינולוגיה הישראלית 

 

כגוף     acknowledgment -ב לאנדוקרינולוגיה תהישראלי גודהאיזכיר את הכל פרסום שנובע מפרויקט ממומן  .12
 ן המחקר. מממ
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 לתנאים אלה.של שני החוקרים על הסכמה  המעידצעה ההגשת  .13

 
 

 
 תקציב

 התקציב מיועד לתמוך בהוצאות מחקר בלבד.  

ותשתיות מחקר, קניה ותחזוקה של בעלי חיים לצורך חומרים, שימוש בציוד  :לצורך כספי המענקב ניתן להשתמש •
 .הממומן קרחפרסומים מדעים הנובעים מהמות אאישורים אתיים( והוצלמחקר )כפוף 

כוח עלויות נסיעות לחו"ל או בארץ, כנסים, הוצאות אירוח, משכורות ו :בכספי המענק לצורך לא ניתן להשתמש •
 טבלט, טלפון וכו( והוצאות משרדיות אחרות. לל ציוד מחשב, ואדם, ציוד קבוע )כ

 . לפי הצורךבין שני החוקרים  התקציבניתן יהיה לחלק את  •

 תקורה בלבד.  15%ל עד וניתן לכל •
 
 

 צעה ההגשת ה

 או דומה.  ARIEL 11שורות, גופן  1.5, רווח 4Aבדף , באנגלית כולה את ההצעה יש לכתוב

 .  אחד  PDFכקובץגש תוכדלקמן( ויפים הבאים )בסדר עהסאת ההצעה תכלול 

 
; וחתימות של שניהם  חוקר התומךה: שם הפרויקט; שמות, שיוך ופרטי תקשורת של החוקר המוביל ודף שער .1

י לקבל את  אבכל מוסד שיהיה אחרמנהל הכספים ( של הרשמי פרטים )שם, תפקיד, מספר טלפון וכתובת מייל
  המענק.

 
 של חצי עמוד.  תקציר .2

 
  : בלבד( עמודים 4בהיקף של עד )הצעה הגוף  .3

 ., חשיבות מדעית וחדשנותהמחקר ויעדימטרות  ,היפותזהכולל  ,רקע מדעי •

 .ומתודולוגיות נבחרות , הניסויים הספציפייםמחקרמפורטת לתכנית  •

 וגישות אלטרנטיביות.  הצלחההי ת לסיכווהתייחס •

 .חוקרתיאור ברור של מהות שיתוף הפעולה והתרומה של כל  •
 

 .(אחד )עד עמוד ביבליוגרפיה .4
 

 חצי עמוד(.עד הסבר קצר )עם   המבוקש פרטי התקציב .5
 

6. BIOSKETCH  בנוסף, עבור   .)עד עמוד אחד(חוקר התומך. לכל אחד, קורות חיים עבור העבור החוקר המוביל וגם
פרטי מענקים שהוגשו וטרם  וגם  ,שהתקבלוומענקים עד עמוד אחד( )עיקריים פרסומים  השנים האחרונות,  5

 . לגביהם  התקבלה תשובה

 
  ל:  2021ביולי  15עד לשלוח יש , ( ”LEVY-IES“דוגמא:  ": לIES- החוקר)ששמו באנגלית "שם   PDF-ה קובץ

meravfra@gmail.com   כותרת המייל זהה לשם הקובץ.כאשר 

mailto:gleib@hadassah.org.il
mailto:meravfra@gmail.com
mailto:galiagy@tauex.tau.ac.il
http://www.ies.org.il/


 
 

• Prof. Gil Leibowitz MD, President, Director The Hadassah Diabetes Unit, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel Tel: 
+972-2-6777951 Email: gleib@hadassah.org.il 

• Dr. Merav Fraenkel MD, Head of Endocrine unit, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel. Tel 
+972-8-6244256; Email: meravfra@gmail.com 

• Dr. Galia Gat-Yablonski PhD, Director of the Molecular Endocrinology Laboratory, Schneider Children's Medical 
Center. Petach Tikva, Israel, +972-3-9376133; Email: galiagy@tauex.tau.ac.il;  

• Web: http://www.ies.org.il 

EXECUTIVE COMMITTEE 
Prof. Gil Leibowitz MD, President 
Dr. Merav Fraenkel MD, Secretary 
Dr. Galia Gat-Yablonski PhD, Treasure 

COUNCIL 
Dr. Simona Glasberg, MD  
Dr. Yoel Toledano MD 
Dr. Hofit Cohen MD 
Prof. Philippa Melamed PhD 
Dr. Yael Kuperman PhD 

 
 

 תהליך בחירת ההצעות הזוכות 
 ידורגולסוקרים. ההצעות  ושלחי ות, והמתאימת השיפוטועדעל ידי חברי  םקריטריונישל הבדיקת התאמה  ועבריההצעות 

 שיקולים הרשומים לעיל.   הדעת והוות חלפי אותן 
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