
 

 2018ינואר 

 להענקת מענקי מחקר מטעם איגוד רופאי המשפחהקול קורא 

 9201לשנת 

על הענקת גם השנה החליט  ועד איגוד רופאי המשפחהבהמשך למסורת השנים האחרונות, 

, חברי איגוד רופאי המשפחה מטעם האיגוד לחוקרים ברפואת המשפחה מחקר מלגות

במסגרת  שנה ע"י האיגודאחת ל מוענקיםמענקים תחרותיים ו הינםהמענקים  . בישראל

  . הכנס המדעי השנתי ע"ש שבתאי בן מאיר

 

עד כולל תקורה ) ש"ח 25,000בגובה של עד  ,לפחות מענק מחקר אחדיוענק  2019 תשנב

 (. ומיסוי 10%לגובה של 

 וכן באתר האיגוד. 27/3/2019-ההודעה על הזכיה תפורסם בכנס בן מאיר שיתקיים ב

 

 

 .11/2/2019יום א'  ואההמועד האחרון להגשת הצעות המחקר 

 

לפי  sfamilymed@gmail.com יאת הצעת המחקר יש להגיש באמצעות הדואר האלקטרונ

  על החוקר לוודא שהצעת המחקר התקבלה באיגוד..  בנספחמפורט ה

 

את התקנון המלא והמחייב להענקת מענקי המחקר מטעם איגוד רופאי המשפחה, כפי 

   www.familymed.org.il שאושר ע"י ועד האיגוד, ניתן למצוא באתר האיגוד

 

 בברכה,

 צנעני-דר' צופיה אילתדר' מיכל שני

 הועדה המדעית    יו"ר איגוד רופאי המשפחה

 איגוד רופאי המשפחה

 

 

 

 

 

mailto:sfamilymed@gmail.com
http://www.familymed.org.il/


 

 1נספח 

 הנחיות להגשת הצעות מחקר

 

 .הצעת המחקר תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני 

  ההצעה תכתב בתוכנתWORD .בשפה העברית 

  ההצעה תכתב בגופןDAVID רווח שורה וחצי בין שורות, יש להשאיר 12, גודל ,

 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 

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

  עמודי  5היקף הצעת המחקר, כולל הדף הנלווה לא יעלה עלA4. 

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

 בנפרד.

 

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

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

 והצעתו תזכה.

 

  ש"ח כולל תקורה עד לגובה של 25,000תקציב המחקר המבוקש לא יעלה על

 ומיסוי. 10%

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2נספח 

 

 דף נלווה להגשת הצעת מחקר

 ________________________________________________  שם הצעת המחקר

 

  ______________ מחלקה לרפואת משפחה  ___________________החוקר הראשי 

 

שנים מקבלת התואר( /  5מומחה צעיר )עד מתמחה / מומחיות ברפואת המשפחה: לא / 

 מומחה ותיק

 

 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
 11/02/2019עד  הגשת הצעת המחקר

 27/03/2019ש שבתאי בן מאיר בכנס ע" הודעה על קבלת מענק מחקר
________________ __________ 

________________ __________ 

________________ __________ 

________________ __________ 

 



 

 

 

 

 

 

 ידוע לי שהגשת ההצעה הינה לפי תקנון הענקת מענקי מחקר מטעם איגוד רופאי המשפחה.

 

 _________________תאריך:   ___________________ חתימת החוקר הראשי: 


