תקנון להענקת מענקי מחקר מטעם החברה הרפואית למניעה
ולגמילה מעישון
כללי:
 .1ועד החברה למניעה ולגמילה מעישון החליט על הענקת מלגות מחקר מטעם החברה
לחוקרים בתחום העישון ,חברי החברה.
 .2המענקים יהיו מענקים תחרותיים ויוענקו אחת לשנה במסגרת הכנס המדעי השנתי של
החברה .בכל פעם יוענק לפחות מענק מחקר אחד ,בכפוף לאמור בסעיף  13להלן.
 .3כל מענק יהיה בגובה של עד  10,000ש"ח ,סכום זה כולל תקורה עד לגובה של 10%
ומיסוי.
 .4המענקים שיתקבלו יהיו מטעם החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון .החברה לא
תעניק מענק למי שקיבל בעבר או מקבל כעת תמיכה מחברות הטבק.
 .5מענקי המחקר ,היקפם ומספרם ייקבעו ע"י ועד החברה ,בהתאם לאילוצי התקציב. .
 .6החוקר שהצעתו זכתה במענק המחקר ינחה את גזבר החברה על דרך העברת המענק.
המענק יועבר לשיעורין בהתאם לחוזה המחקר שייחתם בין מורשי החתימה מטעם החברה
והחוקר הראשי .השימוש בכספי המענק יהיה באחריות החוקר.
 .7החוקר מתחייב לבצע את המחקר ולהקפיד על ניהול הכספים על פי כל דין ובהתאם
לנהלים המקובלים בישראל ,במוסד בו הוא עובד ובמוסד בו הוא מבצע את המחקר.
 .8החוקר שהצעתו זכתה במענק המחקר יתחייב להציג את עבודתו בכנס החברה ,לפרסמה
באתר החברה ולציין בכל פרסום שהעבודה בוצעה בסיוע מענק מחקר מטעם החברה
הרפואית למניעה ולגמילה מעישון ,בכפוף לאמור בסעיף  15להלן.
 .9במקרים חריגים ,ועד החברה רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לסייג את האישור שניתן
למחקר ולדרוש מהחוקר להימנע מלציין את מעורבות החברה .כך למשל ,במקרים בהם
לדעת ועד החברה המחקר או תוצאותיו עלולים לפגוע בחברה.
 .10במתן מענק כאמור ,אין כל התחייבות מטעם החברה לסייע בביצוע המחקר ו/או
ניהולו ו/או פרסומו ,ואין כל מחוייבות מטעם החברה כלפי חוקרים אחרים המשתתפים
במחקר.
 .11היה והמחקר נשוא המענק לא בוצע ,לא הושלם או לא פורסם ,רשאי ועד החברה
לדרוש את השבת המענק כולו או חלקו לחברה.

פרסום קול קורא להגשת הצעות למחקר:
 .12אחת לשנה יפורסם ע"י הוועדה המדעית של החברה קול קורא להגשת הצעות מחקר.
הצעות המחקר יועברו לוועדה המדעית עד תום המועד שיקבע ע"י הוועדה המדעית.
בהצעה יצויין האדם האחראי על המחקר ,הוא החוקר לצורך תקנון זה.
הוועדה המדעית תקים ועדה לבחינת הצעות המחקר .כל הצעת מחקר תדורג ע"י שני
סוקרים לפחות ,אשר יבחרו ע"י הוועדה המדעית.
מעת לעת ,בקול הקורא יוצגו תחומים ונושאים למחקר אשר יקבלו תוספת ניקוד (בונוס)
בתיעדוף ההצעות.
ההצעות הזוכות יהיו מבין ההצעות שיקבלו את הדירוגים הגבוהים ביותר.
החלטת הוועדה הינה סופית.

היקף מענקי המחקר ומספרם:
 .13היקף מענקי המחקר ומספרם יקבע לפי אילוצים תקציביים ,כפי שיוצגו בפני ועד
החברה ,ע"י גזבר החברה ויו"ר הוועדה המדעית ,בישיבת ועד החברה שלפני פרסום הקול
הקורא.
בהתאם לאילוצים אלו ,יקבע ועד החברה מסגרת תקציבית למענקים שיוענקו ,אם יוענקו,
במועד זה.
בד"כ ,כל מענק מחקר שיתקבל יהיה עד גובה מקסימלי של  ,₪ 10,000אך כאמור מדי
שנה יקבע ע"י ועד החברה סכום המענק שיחולק לאותה שנה.

פניית גופים חיצוניים לחברה בבקשה לסיוע במימון מענקי מחקר:
 .14חברות מסחריות ,לרבות חברות תרופות ,בעלי עניין ואחרים ,המעוניינים לתרום
לחברה לשם הענקת מענקי מחקר ,יוכלו לפנות לחברה בהצעה להענקת תרומה.
תרומה זו לא תחייב את החברה במתן מענק מחקר במועד מסוים ,לחוקר מסוים או בנושא
מחקר מסוים.
למרות האמור ,נותן התרומה יוכל לבקש תיעדוף הצעות מחקר בתחום מסוים לפי בחירתו,
ללא התחייבות מצד החברה לתת אותו .מידת התיעדוף (ע"י תוספת ניקוד – בונוס –
להצעות מחקר שיתקבלו בנושא זה) ,אם יתקבל ,תקבע ע"י ועד החברה ,לפי היקף
התרומה והנושא המבוקש .בכל מקרה ,לא תינתן התחייבות להעניק מענקים בתחום כזה או
אחר .החלטת ועד החברה בנושא זה הינה סופית.
יודגש כי מענקי המחקר שיוענקו יהיו מטעם החברה גם אם התקבל מימון ,בהיקף מלא או
חלקי ,מגוף חיצוני.
 .15בהמשך לאמור בסעיף  ,14גם אם הסתייעה החברה בגוף חיצוני כלשהו במימון מענק
המחקר ,לא תהא זכות לחוקר להזכיר זאת בפרסומיו ועליו להמנע מלעשות כן ,אלא אם כן
קיבל אישור בכתב מוועד החברה על כך.
 .16אחת לשנה ,במידת האפשר ,תפרסם הוועדה המדעית את שמות הגופים החיצוניים
שסייעו במימון מענקי מחקר בשנה החולפת.

