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 ן בישראל )ע"ר(האגודה למלחמה בסרט

 

 2017מאי 

 8201 -למענק מחקר הנוהל הגשת בקש

 

 מידע כללי

, מעניקה האגודה למלחמה בסרטן מענקי ולקדמו מחקר סרטן בארץבבמטרה לתמוך 

ים יחוקרים בכל בתי החולים, המרפאות ומוסדות המחקר האקדמלמחקר לרופאים ו

 והציבוריים המוכרים בארץ.

 
  אים להגיש בקשותרש. 1

 רופאים וחוקרים העובדים במוסדות רפואה ומחקר  את בקשות המחקר רשאים להגיש

 כדלקמן:

  .חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה בעלי תואר דוקטור, מדרגת מרצה ומעלה א. 

אשר נמנים על הסגל של מוסד רפואי מוכר והם  ,תמחותהבמהלך ה גם ,רופאים ב.  

 .בעלי תקן מוסדי

 בעלי תואר דוקטור. הבריאות השוניםחוקרים במקצועות  ג. 

 
 וסדו.במ חוקר עצמאישל  החוקר הראשי חייב להיות בעל מעמד 

    ,לא תוגש בקשה ע"י חוקר המתכנן לנסוע לשבתון, או לשהות ממושכת אחרת בחו"ל 

של שבתון בשנת המחקר   , בשנת המחקר הראשונה. במקרה (שנה 1/2מעל ) 

 יבוטל. המענקהראשונה, 

  שנה בשנת המחקר השנייה, יגיש             1/2במקרה של יציאה לשבתון או לחל"ת מעל 

 החוקר בקשה מנומקת לאגודה ובה הסבר מפורט כיצד ינוהל המחקר בתקופה זו.   

 החוקר יוכל לבקש הקפאת המחקר לתקופת השבתון.         

 
 של האגודה.כל הבקשות תובאנה לאישור ועדת המחקר          

 

    חוקר או קבוצת מחקר רשאים להגיש בקשה למענק מחקר אחד בלבד, לתקופת 
 המימון.      

  בשנתיים האחרונותשקיבל מימון מהאגודה ראשי לא תוגש בקשה על ידי חוקר            
 ברציפות.

 

  .מחקר הממומן ע"י גוף מסחרי לא ימומן ע"י האגודה 

 

 מענקים חופפים .2

 
 מה בסרטן מאפשרת הצעות מחקר בנושא הנתמך גם מקרנות אגודה למלחה
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אחרות, כל עוד המימון מכספי האגודה משלים ומשפר את פרויקט המחקר. 

החוקרים מתבקשים לפרט את כל מענקי המחקר הקיימים והבקשות שהוגשו 

 נושא המחקר; החוקר הראשי; בנושא חקר הסרטן על פי הסעיפים הבאים:

אם יש חפיפה עם  .אריכי התחלה וסיום המחקרסכום מבוקש/ מאושר; ת

הערך המוסף לתוספת המימון  לציינה ולפרט אתהבקשה הנוכחית, יש 

 מהאגודה. 

 

 שיקולי ועדת המחקר .3

 הבקשות תובאנה לדיון בפני ועדת המחקר של האגודה אשר שיקוליה יהיו כדלקמן :

 
 חקר מחלות הסרטן.ערכה המדעי ומקוריותה של ההצעה, ותרומתה האפשרית ל א. 

 אפשרות ליישום קליני של תוצאות המחקר. ב. 

 כישורי מגישי הבקשה והאמצעים העומדים לרשותם לביצוע המחקר. ג. 

 ארגון המחקר, כח אדם ותקציב. ד. 

הקליניים, ההתנהגותיים  בנושאיםהאגודה מעודדת הגשת עבודות מחקר לתשומת ליבכם, 

על ידי רופאים העוסקים בטיפול בחולים, גם אם  , ובקשות המוגשותוהאפידמיולוגים

 הבקשה עצמה עוסקת במחקר בסיסי. 

 

בשל ריבוי  הליך השיפוט מתבצע על ידי חברי ועדת המחקר, על פי השיקולים שפורטו לעיל. 

הכלול  מורחבהתקציר ה.  הליך זה יתבסס בעיקר על מיון ראשוניהבקשות ייערך קודם כל 

ועדה יהיה מעוניין בכך הוא יהיה רשאי לבחון גם את ההצעה בהצעה, אך במידה וחבר 

על המגיש לשים לב לכן לחשיבות הייתרה שיש לתת המלאה בשלב השיפוט המקדמי. 

לכתיבת התקציר המורחב. בקשות שיעברו את שלב הסיקור הראשוני ישלחו לסקירת 

בדירוג הבקשות. עמיתים חיצונית. חוות דעת הסוקרים החיצוניים יסייעו לועדת המחקר 

 החלטות ועדת המחקר )הן בשלב המיון הראשוני והן בשלב המיון הסופי( הן סופיות. 

 
 שינוי המוסד בו מבוצע המחקר. 4

וקר המבקש להעביר את המענק למוסד אחר, יעביר לאגודה מכתב בקשה עם פרטי ח   א.

 המוסד החדש. 

 .מכתב הסכמה מהמוסד החדש ב. 

 ור כספי המענק מהמוסד המקורי.המאשר שחר מכתבג.    

 

 תקופת המענק .5

  לינואר, בהתאם לתכנית         1 -או לשנתיים, החל מחת אאישור המענק יהיה לשנה       

 המחקר המפורטת שהוגשה.

 

 

  בטופס המתאים בקשה לשנה שנייהיום שנת המחקר הראשונה, יש להגיש סלקראת 
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  .2017 נובמברל 27 -ר מלא יאוח יש להגיש יהילשנה שנהבקשות את 

 לחוקרים.  בקשות אלה תובאנה לאישור ועדת המחקר של האגודה. שלחתזכורת ת

 

 יום המחקר .   6

או לשלוח נציג  ,להשתתף מחויב ,למימון חוקר אשר הצעת המחקר שהגיש תאושר

יום המחקר  שנתיים.מדי  הנערך מטעמו  ביום המחקר של האגודה למלחמה בסרטן

של מחקרים הנעשים במימון האגודה ויצירת קשרי גומלין בין המדענים  מאפשר חשיפה

 והרופאים העוסקים בחקר הסרטן בישראל.

 

  מימון המחקר באמצעות תרומה  . 7

 חוקר אשר מחקרו ימומן ע"י תרומה. ייעודיתחלק מהמענקים ממומנים על ידי תרומה 

המחצית הראשונה של בטרם תועבר אליו  עביר מכתב תודה לתורםכזו, יתבקש לה

  ובסיום שנת המחקר יעביר דו"ח על התקדמות המחקר, המיועד לתורם.  המילגה

 , בטרם יועבר דו"ח כמפורט לעיל.לא תאושר בקשת המשך לשנה שניה

 

8. mentcknowledgeA 

 המאושר,  המחקרכתוצאה מ לאור שיצאו)בעברית ובאנגלית( המדעיים בכל הפרסומים 

 ".בישראל קר זה מומן ע"י האגודה למלחמה בסרטןמח": כדלקמן יצוין

גם בתקופת מימונו, יהיה אזכור  ,בכל פרסום באמצעי התקשורת הקשור למענק המחקר

, יהיה אזכור ייעודית במידה והמחקר מומן ע"י תרומהסיוע האגודה למלחמה בסרטן. 

 גם של שם התורם.
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 -הנחיות למילוי בקשת המחקר

 

 .7120 יוליב  10  -לא יאוחר מתאריך  ,אופנים ניבשלהגיש   את הבקשה יש

 

בהדפסה דו צידית( רצוי ) מודפסיםעותקים  2יש לשלוח לאגודה למלחמה בסרטן  .1

)כתובת: רח'  המופיעה בסוף טופס הבקשה ברשימת הבדיקהכמצוין  של הצעת המחקר 

  .(53103גבעתיים  437ת.ד.  7רביבים 

 1.5 של  נקודות ברווח 12 -את הבקשה יש להדפיס בפונטים שאינם קטנים מ 

 . ובשוליים של אינץ' לפחות  שורות 

 

עמוד  , עם אפשרות הוספה של עדעמודים 9טפסי בקשת המחקר כוללים  לתשומת לבך,

קורות ל 1עד עמוד נוספים לפרוט תכנית המחקר,  עמודים 4 עד ,לתקציר המורחב 1

רשימת אתיקה, שאלונים ו-ביואישורי  לא כולל .עמודים לכל חוקר( 2)סה"כ  חיים

 . בדיקה

 

באתר האגודה בדף 'מידע לאנשי מערכת ניהול המחקרים ב מקוונת הגשהבאמצעות  .2      

מגיש הבקשה  באחריות) כמפורט להלן PDF בפורמט הבאים מקצוע' וצירוף הקבצים

  :גש בעותק המודפס(לבדוק כי הקבצים כוללים את כל התוכן המו

 

 :יכלול  1קובץ  

שם החוקר, שם  בכותרת - עד שני עמודים( -בבקשה  4 עמוד) מורחב תקציר מחקר   -

  .באנגלית  ,המוצע כותרת הצעת המחקר ,המוסד

 ישמר  בשם: שיצורף קובץ התקציר 

2018ICA_ABSTRACT_LAST NAME     

 

 יכלול: 2קובץ 

 בקשת מחקר מלאה . -

 בשם:  יש להוריד מהאתר, למלא ולשמור שיצורף קשהאת טופס הב

2018ICA_FULL_ LAST NAME    

 כך שיהוו חלק , אתיקה-ואישורי ביו , מכתבי שת"פבמידה וישנם, יצורפו שאלונים

 (.2)קובץ  מקובץ בקשת המחקר המלאה

 

 לא יתקבלו קבצים שאינם עומדים בהנחיות הנ"ל!
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 לכלול:ו באלהיות ערוכה בסדר ה על הצעת המחקר

 

 וקר משנה.ח לכלוחוקר ראשי  לכל" "בקשה למענק מחקר טופס של 1-2 עמודים  .1

על סך תקציב מפורט לשנה ראשונה  -לשנה הראשונה  תקציב המחקר עמוד .2

יש לספק פרטים ביחס לתואר עובד ) משכורת להעסקת: יכול לכלול₪  45,000

, תקציב לחומרים וציוד (ודרגה וכן שיעור הזמן באחוזים שיוקדש למחקר המוצע

להיות  חייבותבקשות למימון ציוד  מתכלה, אסוף ועיבוד נתונים, הוצאות פרסום.

לכלול בתקציב הוצאות עבור נסיעות לחו"ל  אין  מלוות בנימוק מתאים.

  .לכלול הוצאות תקורה איןותשלומים כתוספת ו/או משכורת לחוקרים. כמו כן 

 

בכותרת שם החוקר, שם  עמודים. 2ד ע –הצעת המחקר מורחב של תקציר  .3

יתבצע תהליך המיון  זה תקצירבסיס  עלהמוסד, כותרת הצעת המחקר המוצע. 

תקציר זה יכלול רקע מדעי קצר, מטרות המחקר וההיפותזה, תיאור של . הראשוני

תכנית המחקר, התייחסות לשיטות המחקר ולתוצאות ראשוניות אם ישנן כאלה. 

באורך עד חצי עמוד המפרטת את חשיבות המחקר  בסוף התקציר תובא פסקה

 למחלות הסרטן.

 
באנגלית  )שפת הדיוטות(בשפה שתובן לתורמים פוטנציאליים  המחקר תקציר .4

 (.חצי עמוד כל אחדברית )ובע

 

 -בפונטים שאינם קטנים מ נוספים מודפסים םעמודי 4)ניתן להוסיף  תכנית מחקר .5

, ובשוליים של אינץ' לפחות(שורות  1.5 -מנקודות במרווחים של לא פחות  12

 :להלן 'עד ז 'הכוללים את סעיפים א םעמודי 5 עד סה"כ

 מדעי. רקע .א

 (.working hypothesisמטרות המחקר המוצע, תוך ציון הנחות היסוד ) .ב

תכנית מפורטת של המחקר המוצע. פרוט הניסויים כולל הערכת זמן לביצוע  .ג

 ושיטות.

   נסמכת הצעת המחקר )במידה ויש(. אור תוצאות ראשוניות עליהןית .ד

במחקרים קליניים והתנהגותיים יש לכלול בקבוצת המחקר גם נשים בכל טווח  .ה

 ים למחקר, אלא אם קיימת סיבה מוצדקת לא לכלול אותן. יהגילאים הרלוונט

  הסבר על כך בגוף יצורף במקרים שאי הכללה  של נשים אינה מובנת מאליה, 

 ההצעה.

יים ואפידמיולוגים הכרוכים בסקר אוכלוסיות, חייבים לכלול מחקרים התנהגות .ו

 .העתק מדויק של שאלוני המחקר המוצעגם 

 וקליניים, ובמקרים רלבנטיים גם במחקרים בסיסיים, במחקרים אפידמיולוגים .ז

ניסיון העבר מלמד  (.Power analysisהמדגם )/ חוזק יש לצרף חישוב של גודל 

סטטיסטיים מהווה סיבה שכיחה להערות כי העדר התייחסות לשיקולים 
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 נמוכות על ידי הסוקרים החיצוניים.

 .אזכורים 30עד - המחקר המוצע לתכנית הקשורה רשימת ביבליוגרפיה .6

פרסומים רלוונטיים להצעת  10עד הכוללת של המגישים  רשימת פרסומים .7

 .המחקר

 ישטח , כולל(עד שני עמודים לכל חוקר) החוקריםאחד משל כל  קורות חיים .8

, התפקיד במסגרת המחקר המוצע, פירוט ניסיון החוקר יםהעיקרי םהתמחות

  .בשטח המחקר המוצע

 אתיקה-אישורי ביו .9

 יתמחקר הדן בניסויים בבני אדם יש לצרף אישור ועדת הלסינקי המוסד  

 למחקרים קליניים. 

 ם מוסדית לניסוייפנים יש לצרף אישור הועדה ה בעלי חייםמחקר הדן בניסויים ב

 בבעלי חיים.

 של  קהגנטיליש להעביר אישור הועדה  – בבני אדם מחקר הדן בניסויים גנטיים

 משרד הבריאות. 

 
לגבי אישורים אתיים, ניתן להגיש מסמך המאשר הגשה לרשות הרלוונטית. במקרה כזה 

 יועבר המימון רק לאחר שהחוקר ימציא אישור אתי בתוקף. 

 

ההגשה ידאג להעביר עותק מהבקשה שהוגשה   חוקר שטרם קיבל את האישור במועד

 לועדה הרלוונטית.

  

 

 

 
 
 
 
 
 

  03-5719574טל.ב לב-לילי בילרל לפנות ניתן ייעוץ בהגשת הבקשהלשאלות או 
 . lIsraelCancerAssociation@cancer.org.i אלקטרוני או באמצעות דואר

 

 

 

 ,בהנחיות הנ"ל במדויקבקשות שלא תעמודנה 

או לא ו/ ר המוסדיתקתאושרנה כנדרש ע"י רשות המחלא 

 תוחזרנה ללא טיפולתוגשנה במועד, 

 

mailto:IsraelCancerAssociation@cancer.org.il

