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דף הסבר למילוי "דף שער"
הגשת הצעת מחקר ובקשת תקציב לקרן המחקר של מועצת החלב
הסבר לפי סדר סעיפים ותת סעיפים בו הם מופיעים ב "דף השער":
א.

נושא המחקר :ימולא בעברית ללא קיצורים או ראשי תיבות.

ב.

צוות החוקרים :שמות החוקר הראשי והחוקרים השותפים כולל שמות מוסדות המחקר
והמחלקות

ג.

עלות המחקר:
ג .1.עובדי תקן  -עובדים קבועים במשרה מלאה במוסד אינם זכאים למימון הקרן .למעט
מוסדות המעסיקים אנשי מקצועי פנימיים כמו אפידמיולוגים ,סטטיסטיקאים
וחוקרים ,שאינם שותפים למחקר ומעניקים שירותי יעוץ לחוקר הראשי או לחילופין
רופאים וטרינרים המחליפים את הרופא החוקר בימים בהם הוא עסוק במחקר ולא
בעבודתו הסדירה.
עובדים ארעיים  -סטודנטים ,עובדים זמנים שאינם עובדי תקן וחוקרים ממוסדות
ג.3 .
אחרים המעניקים שירותי יעוץ לצורך מחקר זה בלבד.
נסיעות ואש"ל בארץ  -יאושרו נסיעות לצורך ביצוע המחקר בארץ ובקבלת אש"ל
ג.2 .
בהתאם למקובל במשרד החקלאות .לא יאושרו נסיעות לחו"ל.
חומרים ,בדיקות וציוד מתכלה – עלות החומרים ,הבדיקות השונות והציוד המתכלה
ג.4 .
הנדרשים לצורך המחקר.
ג .5.ציוד קבוע – אין אישור למימון ציוד קבוע .יתאפשר מימון במקרים חריגים ולאחר
קבלת אישור מיוחד ממנהלת הקרן.
שירותי חוות – במצבים בהם נדרשת לצורך ביצוע המחקר פעילות במשקים חקלאים
ג.6 .
כמו רפתות ודירים .במקרים אלו ישנה אפשרות לפיצוי המשקים עקב נכונותם לביצוע
המחקר שלא תעלה על  17%מהתקציב המבוקש.
שונות – פירוט מימון יוצא דופן לצורכי המחקר שחייב לקבל את אשור המנהלת וחשב
ג.0 .
המועצה.
תקורה – הוצאות קבועות של המוסד  2הארגון לביצוע המחקר כמו חשמל ,מים שירותי
ג.0 .
משרד .שעור התקורה לכל מחקר לא תעלה על  15%מתקציב המחקר שאושר.

ד.

אתרי הניסוי – פירוט המקומות בו יתבצע המחקר (ישובים ,מוסדות ,אזורים).

ה.

מקורות המימון – יש

ו.

לציין את המקור הנדרש למימון המחקר ובמידה וישנם מספר מקורות יש לפרטם גם אם בשלב
זה הוגשה רק בקשה למימון והיא עדין לא אושרה.

ז.

כללי  -יש למלא את הפרטים הנדרשים לפי העמודות בסעיף זה .במידה ואין עדין אישור של
ועדת האתיקה יש לפעול לקבלתו כדי לאפשר את אישור המחקר בהמשך.

ח.

פירטי החוקר הראשי – יש למלא את העמודות במלואן.

ט.

נושא המחקר באנגלית –נושא המחקר באנגלית.

י.

מילות המפתח בעברית ובאנגלית לצורך הטמעתם במנוע החיפושים של הקרן.

יא.

תקציר המחקר בעברית – יכלול מטרות המחקר ,השערת המחקר ,חשיבותו לענף ,עמידה ביעדי
המחקר ,פירוט שיטות והחומרים באופן כללי ,הצגת תוצאות קודמות ואבני דרך.

יב.

אשור חתימות של החוקר הראשי והמוסד בו עובד החוקר –חתימה וחותמת.

