
 2019אוגוסט 

החברה הרפואית למניעה להענקת מענקי מחקר מטעם קול קורא 

 2019לשנת  ולגמילה מעישון

 מחקר על הענקת מלגותהחברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון ועד גם השנה, החליט 

אחת  מוענקיםמענקים תחרותיים ו הינםהמענקים  . החברהחברי  לחוקרים חברהמטעם ה

  . במסגרת הכנס המדעי השנתי החברהשנה ע"י ל

 

עד כולל תקורה ) ש"ח 5,000בגובה של עד  ,לפחות מענק מחקר אחדיוענק  2019 תשנב

  (. ומיסוי 10%לגובה של 

 10%עד לגובה של כולל תקורה "ח )ש1,500בגובה של שני מענקים עד ו גם השנה יוענק

אחד מהמענקים  .בתחום הריאות ומניעה וגמילה מעישון מושכבר הסתיי יםמחקרל(, ומיסוי

גה למניעת מחלות ריאה ושחפת בחסות הלי מענקים אלו יוענקו לפחות יוענק לרופא מתמחה.

 בישראל ע.ר.

 .2019מהלך דצמבר שיתקיים ב החברהתפורסם בכנס  ותההודעה על הזכי

 

 .10.11.2019יום א'  ואההמועד האחרון להגשת הצעות המחקר 

 

לפי  azuri_yo@mac.org.il ניאת הצעת המחקר יש להגיש באמצעות הדואר האלקטרו

  על החוקר לוודא שהצעת המחקר התקבלה..  בנספחמפורט ה

 

החברה הרפואית למניעה ולגמילה את התקנון המלא והמחייב להענקת מענקי המחקר מטעם 

 חברה, ניתן למצוא באתר החברה. , כפי שאושר ע"י ועד המעישון

 

 בברכה,

 ד"ר יוסי עזורי      

 הועדה המדעית       

        

 

 



 1נספח 

 חדשות הנחיות להגשת הצעות מחקר

 

 באמצעות הדואר האלקטרוני.הצעת המחקר תשלח  •

 בשפה העברית. WORDההצעה תכתב בתוכנת  •

, רווח שורה וחצי בין שורות, יש להשאיר 12, גודל DAVIDההצעה תכתב בגופן  •

 ס"מ מלמעלה ומלמטה. 2.54-ס"מ מימין ומשמאל ו4שוליים של 

 הצעת המחקר תהיה בנויה מהפרקים הבאים: •

o כותרת המחקר 

o מבוא 

o מטרת המחקר 

o השערות 

o שיטות, כולל חישוב מפורט של גודל מדגם 

o מקורות 

 (.2יש למלא את הדף הנלווה להגשת ההצעה )נספח  •

 .A4עמודי  5היקף הצעת המחקר, כולל הדף הנלווה לא יעלה על  •

במקרה בו החוקר מגיש יותר מהצעת מחקר אחת, יש להגיש כל הצעת מחקר  •

 בנפרד.

 

, ניהול תקציב המחקר וביצוע החוקר הראשי הוא האדם האחראי על הצעת המחקר •

המחקר לכל שלביו. החוקר הראשי הוא זה שיקבל וינהל את מענק המחקר במידה 

 והצעתו תזכה.

 

 

כולל תקורה עד להצעת מחקר, ש"ח 5,000תקציב המחקר המבוקש לא יעלה על  •

  ומיסוי. 10%לגובה של 

 

 

 



 2נספח 

 

 דף נלווה להגשת הצעת מחקר

 ________________________________________________  שם הצעת המחקר

 

  ______________ מקום עבודה /מחלקה   ___________________החוקר הראשי 

 

 

 חוקרי משנה

 חתימה     מחלקה    שם

____________  _____________  ___________ 

____________  _____________  ___________ 

____________  _____________  ___________ 

____________  _____________  ___________ 

 

 תקציב משוער לביצוע המחקר לפי פירוט )ציוד, כח אדם, טלפונים, דואר, וכו'(

 תקציב נדרש    סעיף

 _____________ש"ח   _________

 _____________ש"ח  _________

 _____________ש"ח  _________

 _____________ש"ח  _________

 

 _____________ש"ח ( 10%תקורה )מקס' 

 

 _____ש"ח_________סה"כ תקציב משוער: 

 

 לוח זמנים משוער לביצוע המחקר

 תאריך סיום     שלב
 10.11.2019 עד  הגשת הצעת המחקר

 12/2019במהלך  החברהבכנס  הודעה על קבלת מענק מחקר
________________ __________ 

________________ __________ 

________________ __________ 

 

החברה למניעה ידוע לי שהגשת ההצעה הינה לפי תקנון הענקת מענקי מחקר מטעם __ 

 .ולגמילה מעישון

 

 ריותסיגהאו  __  אני מצהיר כי לא קיבלתי מענק או תמיכה כלשהי מחברות הטבק

 או בהווה בעבר אלקטרוניותה      

 

 _________________תאריך:   ___________________ חתימת החוקר הראשי: 



 

 3נספח 

בתחום הריאות  שהסתיים מחקרבקשה למענק מחקר עבור הנחיות להגשת 

 ומניעה וגמילה מעישון

 

 שלח באמצעות הדואר האלקטרוני.יהמחקר סיכום  •

 .PDFאו  WORDקובץ מסוג ב רבהפרסום בעיתון מדעי, יועסיכום או ה •

 בקשה למענק מחקר עבור מחקר שהסתייםיש למלא את הדף הנלווה להגשת  •

 (.4)נספח 

 לכל שלביו.  ניהולוו שבוצע החוקר הראשי הוא האדם האחראי על המחקר •

  החוקר הראשי הוא זה שיקבל וינהל את מענק המחקר במידה ומחקרו יזכה. •

החוקר הראשי מתחייב להציג את מחקרו במסגרת אחד מכנסי החברה, במידה  •

 ומחקרו יזכה. 

 מענקים אלו יוענקו בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ע.ר. •

 

 

 ומיסוי.  ש"ח, כולל תקורה1,500ד יעמוד על סך של עמחקר מענק כל  •

 

 

 

 

  



 4נספח 

 

בתחום שהסתיים  מחקרבקשה למענק מחקר עבור דף נלווה להגשת 

 הריאות ומניעה וגמילה מעישון

 ________________________________________________  שם המחקר

 

  ______________מחלקה / מקום עבודה   ___________________החוקר הראשי 

 

 

 חוקרי משנה

 חתימה     מחלקה    שם

____________  _____________  ___________ 

____________  _____________  ___________ 

____________  _____________  ___________ 

____________  _____________  ___________ 

 

 

 החוקר הראשי הינו מתמחה כן )באיזה תחום _______( /  לא

 

הינה לפי תקנון הענקת מענקי מחקר מטעם  בקשה למענק מחקרידוע לי שהגשת ה__  

 החברה למניעה ולגמילה מעישון.

 

 או הסיגריות  __  אני מצהיר כי לא קיבלתי מענק או תמיכה כלשהי מחברות הטבק

 או בהווה בעבר האלקטרוניות      

 

 __  במידה ואזכה, אני מתחייב להציג את המחקר באחד מכנסי החברה 

 

 

 

 

   ___________________  חתימת החוקר הראשי:


