2בספטמבר,2102

מתכונת להגשת תכנית מחקר הקדמית להנהלת ענף בקר
הצעת התכנית ההקדמיתתוגשע"יהחוקרהראשיבדואראלקטרוני כקובץPDFלכתובת
הדוארהאלקטרונישלמועצתהחלב:researchmilk@gmail.comעד תאריך ה 15-לחודש
מאי  .4102נא לשמור את אישור מתאם המחקרים על קבלת התכנית.
התוכנית ההקדמית (פונט נרקיסים  04רווח שורות  )0.1תכלול:
 .0דפישערכוללמספרהתוכניתבמוסד,חתומיםעלידיהחוקרהמגיש,הממונההמקצועישלו
(מנהלהמחלקהומנהלמכוןהמחקר)וחותמתמוסדהמחקראליוהואמשתייך(כפישהיהעד
כה).
 .2שםההצעהבעברית.
 .3שמותהשותפיםלמחקר,שטחהפעולהשלכלמשתתףותאורקצרשלחלקובמחקר.
 .2תקצירמדעישלתוכניתהמחקר-בהיקףמירבישלעמודאחד.
 .1תיאורהבעיההנחקרתופעריהידעבנושא.
 .6מטרותהמחקר.
 .7תיאורקצרוממוקדשלהפעלתהמחקר,תוךפירוטהניסוייםשיבוצעובכלשנהלהשגתכל
מטרה.
 .8התאמתהמחקרליעדיהנהלתענףבקר.
 .9החידושהמדעיוהתועלתלחקלאותהצפוייםמביצועהתוכנית.
 .01תקציבהמחקר–נאלפרטאתהתקציבבטבלהתלתשנתיתלכלחוקרהמבקשמימון
הכוללת:כוחעזרזמני(טכנאים,סטודנטיםותלמידימחקר),נסיעותבארץ,ציודוחומרים
מתכליםואנליזותחיצוניות,הוצאותחוותומשקים,תקורהבשיעורמירבישל.22%
חוץממקריםחריגיםהמחייביםאישורמנהלתהמחקריםמראשלאתאושרבקשהלמימוןציוד
מדעיתשתיתילביצועהמחקר.
 .00נספחתוצאותהקדמיותאםיש.
הסעיפים  5עד  9לא יעלו בהיקפם על  4עמודים .אנא הקפידו על תאור קצר וממוקד של תכנית
המחקר.



בהצלחה,
ד"רחייםליבוביץמתאםהמחקריםשלמועצתהחלב

ו'באלול,תשע"ד
2בספטמבר,2102
02-262-7




הנחיות לכתיבת התוכנית המקיפה ל4101 -
החוקריםמתבקשיםלהגישאתהתוכניותהמקיפותבשפההעברית.
תכניתהמחקרהמקיפהתודפסברווחכפול,גודלפונט02DAVIDאוNARKISIM.
אתהתוכניתישלערוךעלפיסדרהסעיפיםהמפורטיםבהמשךעמודזה.מומלץלהתחילכלסעיף
בשורהחדשהתוךהדגשתכיתובהכותרתשלהסעיפיםהשונים.
.0

תקציר מדעי של תכנית המחקר עלהתקצירשבהצעההמקיפהלהיותזההלתקציר
המופיעבבקשהלמענקמחקראשרהופיעבהצעהההקדמית.במידהוקייםשוניבין
התקציריםישלצייןזאתהןבתקצירהחדשוהןבגוףההצעה.התקציריכלולאת
הנושאיםהבאיםבאופןמתומצתבסדרהמוצג:הצגתהבעיה(רקעקצר,יעדים
וחשיבות),מהלךושיטותעבודהותוצאותמצופות.

.2

גוף הצעת המחקר:
א.

פרטים אישיים :נושאההצעהושםועדתהשיפוטאליהמוגשתההצעה.מספר
הזיהויהקבועשניתןלהצעהההקדמיתוהמופיעבמכתבהאישור.שםהחוקר
הראשיוכתובתהדוא"לשלו.שמותהחוקריםהשותפים,כתובתהדוא"לשלהם
ושטחהפעולהשלהם.

ב.

מבוא ותיאור הבעיה:עלהמבואלכלולאתהרקעהמדעיוסקירתהידעהקיים
בארץובעולםבנושא,תוךמתןדגשעלעבודותהחוקריםהמגישיםוהפרסומים
שפורסמועלידם.ישלצייןאתהיפוטזתהעבודהוהבסיסעליהםמושתתהמחקר.

ג.

מטרות המחקר :מטרותהמחקריוגדרובהשוואהלידעוהטכנולוגיותהקיימים.

ד.

חשיבות וייחודו של המחקר:ישלהדגישאתהחידושהמדעיוהחקלאיהצפוי
מביצועהתוכניתוהתאמתוליעדיה"קולקורא".ישלהעריךאתהתרומה
הכלכליתשלהמחקרבתחומיתוספתהיבול,חסכוןבתשומות,שיפורהאיכות
וכו',וכןלצייןהערכתזמןעדליישוםמסחרי.אםניתן,ישלבצעהערכהכלכלית
עלפיההנחיותשבהמשך.

ה.

הגדרת כלי מדידה כמותיים בחינת הצלחת המחקר:כפישמופיעבנספחב"קול
הקורא"לקרןהמרכזיתלשנת.2102

ו.

תיאור מקיף של הפעלת המחקר :בכלאחתמשנותהמחקר,תוךפירוטשל
שיטותהמחקר.ישלפרטבכלשנהאתהמטרות,הניסוייםשיבוצעוכוללהמבנה
הניסויישלכלניסוי.בנוסף,בתיאורכלשנתמחקרישלצייןלאיזההישגמקווים
החוקריםלהגיע,ולצרףטבלהמרוכזתהכוללתאתאבניהדרךהשנתיות.יש
להצביעעלהסיכוילהשגתהמטרותהמוצהרותשלהתוכניתבתקופתהמחקר.

ז.

רשימת ספרות מצוטטתכוללפטנטיםספציפייםלנושא.

ח.

איוריםושרטוטיםהנכלליםבתיאורהמחקר(לאיותרמשניעמודים).

ט.

תקציב המחקר:החוקרמתבקשלצייןסכומיכסףשנתקבלואוצפוייםלהתקבל
ממקורותאחריםלמימוןנושאזהאודומהלו.פירוטזהמתבקשבנוסףלפירוט
התקציבהמופיעבבקשהלמענקמחקר.

י.

רשימת פרסומיםשלהחוקריםהרלוונטיםלנושאהנחקר.
מספר עמודיםסעיפים2.0עד2.6לאיעלובהיקפםעל01עמודים.סעיפים2.7
עד2.9לאיעלועל2עמודים.סה"כ02עמודיםבלבד.
אין ערעורים על הליך השיפוט בקרן .חוקריםאשריפנולבקשתהסברנוסףבגין
הדחייה,פניותיהםיועברוליו"רועדתהשיפוטלקבלתהסברנוסף.איןלראות
בהעברהזוקבלתערעורעלהחלטתועדתהשיפוט.

תשומת לב  -אישור סופי של מימון המחקרים במסגרת "קול קורא" זה מותנה במגבלות תקציב
המחקר של מועצת החלב.
.3

הנחיות להכנת תקציב המחקר :
-

התקציב(כוללכלהסעיפים)צריךלהיותזההלתקציבשמופיעבמכתבהאישור
מהקרן.ישלפרטאתהוצאותהמחקרבהתאםלתקציבזה.

-

איןלרשוםסכומים/פיצוליםקטניםמ₪02,111במידהוחלקושלהחוקרהשותף
נמוךמ-02,111₪החוקרהראשייכלולבתקציבוגםאתהתקציבהמיועדלחוקר
השותף.

-

ישלפרטאתהמימוןשלכלחוקרשותףהמשתתףבמחקר.סה"כהתקציביםשל
החוקריםהשותפיםוהחוקרהראשייהיהזההלתקציבשמופיעבמכתבהאישור
מהקרן.

1.0

שכר
.3.0.0

סעיףשכראמורלכלולשכראךורקלעובדיםשאינםבסגלהקבועשל
המוסד.
.3.0.2 טכנאיםומהנדסימחקרלפיטבלאותהשכרהמאושרותבהסכם
הקיבוצי.
.3.0.3 מילגאים:לפיטבלתהמלגותבמוסדותלהשכלהגבוהה.
3.0.2 סטודנטים:לפישכרשעתיהמקובלבמוסדותהאקדמיים.
.3.0.2 חוקרים:לפיהטבלהשלדרוגמחקרבהסכםהקיבוצי.לכלעובדיצוין
שעורההעסקהוהשכרלפיהפרוטבנספחא'לדפיהשער.היקףמשרה
כוללשלעובדבמספרמחקרים,לאיוכללעלותעל011%בשלבהגשת
התוכניותהמקיפות.

1.4

נסיעות
הוצאותעבורנסיעותהנעשותרק בארץ עד02,111₪(חוקריםהמבקשיםלחרוג
מתקציבזהיפונובכתב,באמצעותרשותהמחקרלקרןהמדעןלקבלתאישור).



1.1

ציוד מתכלה
סעיףזהכוללבתוכורכישותחומריםוציודמתכלההמיועדיםלביצועהמחקר
ושירותימחשוב.ככלל,סעיףהרכישותאינומיועדלציודקבוע.

1.2

ציוד קבוע
ככללהקרןאינהמאשרתרכישתציודקבועלמעטאישוריםשניתנוע"יצוות
ההיגויבשלבאישורהתוכניתההקדמית.בקשהלרכישתציודקבועתכלולהסבר
מפורטעלהצורךבציודזהבסעיף"פירוטעלויות"באתר.בנוסףלאמורלעיל,לא
יאושרותיקוניםאושיפוציםשלציודקבועהקייםבמוסדהמחקר.

1.1

נסיעות לחו"ל
ישלנמקאתמטרותהנסיעההןבהצעהוהןבהגשההאלקטרונית.

1.3

תפעול ותחזוקה של מתקני מחקר חקלאיים
הוצאותהתפעולוהתחזוקהשלמתקנימחקרחקלאייםכגון:חממות,חדרי
קירור,כליםחקלאייםוכו'.יהיועד01%רקבאתריםשנעשהבהםשימוש.

1.3

תקורה:
סעיףהתקורהימולאעלפיאחוזהתקורההמקובלבכלמוסדהמתוקצבבמחקר
(בכלמוסדנגביתתקורהבאחוזשונה,ישלוודאשהאחוזהנרשםהואאחוז
התקורההמתאיםלמוסד).בכלמקרההתקורהלאתעלהמעל.22%
התקציב של מחקר אשר יקבל אישור תקציבי ,יהיה קבוע וסופי בש"ח וללא
הצמדה למדד.

.2

דרישות מיוחדות:
.2.0

ניסויים בבעלי חיים
עלפיתוספתסעיף3אלחוקצערבעליחיים(ניסוייםבבעליחיים),התשנ"ד
0992החוקרמסדיראתנושאהניסוייםבבעליחיים.עלביצועחוקזהמופקד
משרדהבריאותבאמצעותהמועצהלניסוייםבבעליחיים.
במדינתישראלמותרלערוךניסוייםבבעליחייםרקעלפיחוקזה.בתוכניות
מחקרבהןמתבצעיםניסוייםבבע"ח,הדבריצויןבהדגשהבהצעתהמחקר.
החוקריפנהלקבלתאישורמהוועדהלניסוייםבבעח"יולאחרקבלתויצורף
אישורזהלתוכניתהמחקר.
חוקריםהמעונייניםלקבלהנחיותנוספותבקשרלתוכניותאלהמוזמניםלפנות
לד"רחןהניג,יו"רהועדהלניסוייםבבע"חבמכוןלבע"חבמינהלהמחקר
החקלאיבביתדגןטל–:121-6221122טופסבקשהלאישורהצעתמחקרבבעלי
חייםנמצאבאתרמשרדהבריאותוכתובתו:
http://www.health.gov.il/services/committee/animax/pages/application
s.aspx



.2

לוח זמני הגשת ההצעה:
ההצעותהמלאותיוגשולקרןהמחקריםשלמועצתהחלב,רקבהגשהאלקטרוניתעד
לתאריך ה 11 -בספטמבר ,4102ביחדעםקובץשלדפישערמתוקניםומותאמים
לתקציבהמחקרשאושרע"יהועדותהמקצועיות.דפיהשעריהיוחתומיםע"יהחוקר
הראשיומנהלהמכוןוחותמתשלרשותהמחקרבהיעשההמחקר.במידהומדובר
בתוכניותהעוסקותבניסוייםעםבעליחיים,ישלצרףאישורשלהועדההרלבנטית
כמפורטבסעיף2.0.אתקבצידףהשער,קובץהתוכניתהמלאהוהאישורמועדת
האתיקהלביצועניסוייםבבעליחייםישלשלוחלכתובתהדוא"ל
researchmilk@gmail.comבפורמטPDF.


אנו מאחלים לכם הצלחה בכתיבת ההצעה ובאישורה !

