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הוקם מיזם 'עוצמה' שמטרותיו קידום תכניות למניעת  )2223-07. צת.( 2013בעקבות הסדר פשרה מיוני 
 סוכרת ולטיפול בחולי הסוכרת בישראל.

מיזם במימון  2015-2016 יםבקשות למענקי מחקר לשנלהודיע על פרסום קול קורא להגשת  יםשמח ואנ
היענות  או מניעת סוכרת בנושאי מחקריםהתערבויות ו למימון בקשות והערכה לשיפוטיתקבלו . 'עוצמה'

  .טיפול בסוכרתודבקות ב

לכל  חודשים 18 למענק עבור מחקר שיימשך ₪ 50,0001של עד בסך מענקים  10ו עד במסגרת זו יוענק
  היותר. 

הצעות למחקר בסיסי או הצעות העוסקות בפיתוח תשתיות ו/או אמצעים טכנולוגיים (לדוגמא  לא יתקבלו
 .  עידוד אבחון מדויק ומהיר של סוכרתמערכות ממוחשבות, יישומים סלולריים), למעט הצעות שתכלולנה 

 מדעיים בדוחות שתוערך כפיתכנית ההתערבות/המחקר  בהתקדמות התלוי היהקבלת כל המימון ת
 פה.-בעל בדיווח גם -בכך  צורך יהיה ואם ,אבני דרךבהשגת ו וכספיים

 הצעות המחקר תתקבלנה בתחומים הבאים:

 מניעת סוכרת בקבוצות סיכון .1

 באוכלוסייה הכללית ,חינוך, לרבות באמצעות מניעת סוכרת .2

 ובמעקב אחריהם טיפולודבקות בתוכנית ההעלאת היענות  .3

) ושיהיו ניתנים לא נוסה קודם באוכלוסייה בישראלשמרכיב חדשני ( למחקרים שיכללויתרון יינתן 
 ותבעלההצעות תהיינה כלומר , אוכלוסיותמגוון של וב ף מצומצם כמו גם בהיקף נרחבליישום בהיק

 .נרחבתולשונית פוטנציאל ברור להתאמה תרבותית 

 

 על הבקשה לכלול את הקריטריונים הבאים:

 שנה וחציותכלול התערבות למשך שנה עד  )כולה או בחלקהבקהילה (תכנית יישומית שתתבצע  .1
  .בקרב אוכלוסייה מוגדרת של חולי סוכרת או טרום סוכרת

 .התוכנית תכלול הערכה מובנית עם יעדים ברורים ומדידים מול קבוצת השוואה .2

 .ת הבריאות בישראליבטיחו קיימות לאורך זמן בתנאי מערכ מרכיביההתכנית ו המבנ .3

 .ובהלימה להתערבות התוכנית תכלול חישובי תקציב מפורטים .4

 .מעשית ואסטרטגית על ידי הארגון בו היא תתבצע תיתמךהתוכנית תיאור האופן בו  .5
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 .התוכנית תמי יבצע אפירוט  .6

 .תוכנית דומהאותה התוכנית/מימון אחר להאם קיים  .7

 

שנים  2תוך פרק זמן של ובאמצעותו לציבור,  ,יזם עוצמהמתכני התוכנית יהיו רכוש הכלל ויונגשו ל
 .נרחב מם בהיקףליישיהיה מתחילת ההתערבות באופן שניתן 

 

 רשאים להגיש 

רופאים, אחיות, דיאטנים, עובדים (הבריאות  ותאנשי מקצועלהגיש אים רשמחקר למענקי בקשות 
אנשי , מובילי קידום בריאות, ), חוקריםרפיסטיםתסוציאליים, פסיכולוגיים רפואיים, רוקחים, פיזיו

, אשר מורשים על ידי מוסד מדעי מוכר להגיש מובילים בתחומם בקהילה או מנהלים בכירים מקצוע
 אנו מעודדים שיתוף של המקצועות השונים בהצעות המחקר. ולבצע מחקרים.

 

 מחקר למענקים ותהצעהנחיות לכתיבת 

מיות הכוללות את עיקרי דבשלב הראשון תוגשנה הצעות מק .שלביםני שיוגשו ב םההצעות למענקי
במחקר. ההצעות בתוכנית ההתערבות/המחקר, התקציב המבוקש והרכב המשתתפים ההתערבות/

המקדמיות תוגשנה בעברית על גבי התבנית המיועדת לכך ועל פי ההנחיות שבהמשך. ההצעות המקדמיות 
בפני  יהםבעל פה את הצעות ההצעות המקדמיות יוזמנו להציג  יבחנו על ידי צוות שיפוט. חלק ממגישי

 וועדת השיפוט. 

שיועברו אליהם מגישי ההצעות שיימצאו ראויות יתבקשו להגיש הצעות מלאות על פי הנחיות בשלב השני, 
ת מומחים בשטחי ע. ההצעות הראויות למימון ייבחרו על ידי וועדת שיפוט בהסתמך על חוות דבנפרד

 הרלוונטיים.  הפעילות

לכל היותר מילים  4A ,400בגודל  עמוד  :תבנית להגשת הצעות מקדמיותבהצעות מקדמיות תיכתבנה 
ברווח שורה וחצי. כל הצעה תכלול את הסעיפים  12, גופן מסוג דיויד, גודל (כולל כותרות הסעיפים)

 הבאים:
צפויים ומדדי תוצאה;  שם המחקר; שמות החוקרים ושיוכם; מטרות ההתערבות/המחקר; תוצרים

 השערות; שיטות; מסגרת תקציב.

 הנחיות להגשת הצעות מחקר למענקים

 אמצעות המערכת הממוחשבת של לשכת המדען הראשי של משרד הבריאותות מקדמיות תוגשנה בהצע
להיקלט על ההצעות המקדמיות . סדרשות המחקר של המוותישלחנה בדואר כשהן חתומות על ידי נציג 

הצעות חתומות תגענה ללשכת המדען  בחצות. 2015 ביוני 18 עד לתאריך צורה אלקטרוניתבולהירשם 
הודעת יש לשלוח הצעות בדואר רשום ולשמור את ספח המשלוח.  .2015 ביוני 23הראשי עד לתאריך 

הצעות אשר תגענה  מגיש ההצעה לוודא כי הצעתו התקבלה ונרשמה. על קבלה תשלח למגיש ההצעה.
 לא תתקבלנה להערכה. (הוא המועד להגשה אלקטרונית) האחרון לאחר המועד

 כלליות:ההנחיות יש לשים לב ל
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חוקר רופא או על מגיש ההצעה להיות מנהל או איש מקצוע בכיר בגוף או באירגון בקהילה, או  .1

 ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.PhD, D.Sc, MD, DMD, MVD  תואר בעל

ההתערבותי או המחקר המלווה במסגרת מוסד מדעי מוכר על מגיש ההצעה לבצע המחקר  .2

-בית גבוהה, להשכלה המועצה י"ע המוכר אקדמי מוסד כל הוא זה לצורך מדעי בישראל. מוסד
 שתנהל) מחקרים קרן או מחקר (רשות ישות מיוחדת  לו שתהיה חולים, ובלבד-קופת חולים או

 המנהליים הנושאים בכל המיזם בפני אחראית ותהיה נפרד ומבוקר בתקציב המענק כספי את
 .והכספיים

 .רשות ייעודית לניהול כספים לביןמיזם 'עוצמה' ההתקשרות לביצוע המחקר תתבצע בין  .3

לא יצא לשבתון ולא יתחייב שממונה הראשי האחראי לכל הצעה יהיה ממונה ראשי אחראי. ה .4
חקר. במקרה והממונה במהלך תקופת המ חודשים 3יעדר מעבודתו בישראל לתקופה שתעלה על 

הראשי האחראי יאלץ להיעדר לתקופה ממושכת מזו, יהיה עליו לדווח ליו"ר מיזם עוצמה והמשך 
 ביצוע המחקר ישקל.

 אינם רשאים למשוך משכורת או כל תשלום אחר מהמענק. המגישים את ההצעההחוקרים  כלל .5

 .ההתערבות/המחקרש"ח לכל תקופת  150,000הצעה לעמוד במגבלת תקציב של עד העל  .6

הראשי האחראי יהיה לפנות ולקבל אישור לביצוע מחקר של ועדת הלסינקי,  ממונהבאחריות ה .7
על אישור הועדה והסכמות לשיתוף פעולה של גופים ועדה אתית או כל אישור אחר לפי העניין. 

מוד כמו כן, יש לע חתימה על הסכם התקשרות עם מיזם עוצמה.(היכן שרלוונטי) להתקבל טרם 
 .2006ביוני  6-מיום ה 22/06המפורסמות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס'  בדרישות

 מסך התקציב.  10%היא עד  פעילותתבצע התהתקורה המאושרת למוסד במסגרתו  .8

 .מענקלא ניתן לרכוש ציוד, ספרות או רכוש קבוע על חשבון תקציב ה .9

 

 .פורה מחקר לכולם מאחל אני

 בברכה,

  , ב ב ר כ ה
 

 יהודה-ד"ר עמי בן                          פרופסור איתמר רז
 מנהל המחלקה למחקר רפואי          יו"ר מיזם "עוצמה"

 לשכת המדען הראשי                
 משרד הבריאות       
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