
ל קורא לקול בקשות מחקרהגשת 2021לשנתמענקי
ויל"ד לנפרולוגיה הישראלי האיגוד

דם לחץ ויתר כליה במחלות והמחקר הטיפול לקידום העמותה

דם לחץ ויתר לנפרולוגיה הישראלי דםוהאיגוד לחץ ויתר כליה במחלות והמחקר הטיפול לקידום העמותה
להגשתיםוצאי קריאה .2021לשנתמחקרמענקילבקשותעם

העמותה: של המחקר מענקי לתקנון בהתאם

:רשאים להגיש בקשות
במועד,ד"ויללנפרולוגיההישראליבאיגודפעיליםחברים- חבר דמי וששילמו גיל, הגבלת ללא
מחקרלמענקבקשהלהגישרשאייהיהלאהעמותהמטעםמחקרבמענקהקודמתבשנהשזכהחוקר-

העוקבתבשנה

בארץנפרולוגיתה/מכון/יחידהמחלקובמעורבותה/ ביוזמת פעולבשיתוףהנעשהמחקרהואסףתנאי

מחקרמספרהפעםיחולקו אחד30,000בסךמענקי כל ש.ש"ח להבהיר מוגבל,יש המענק וגובה היות
במחקר לתמיכה מיועדים שלהמענקים מלא למימון בהכרח להגיש.מחקרההוצאותכלולא החוקר על

סך על בלבד30,000תקציב המימוןש"ח גובה ומהו אחרים ממקורות גם ממומן המחקר אם ציון תוך ,
מרכזיהלזכייעדיפות.הנוסף רב למחקר תינתן

זהו תנאי בעל יעבור או מע"מ,המענק יוענק לחוקר בתנאי שהמוסד בו מועסק לא יגבה תקורה
המענקים יועברו לקרנות מחקר מוסדיות ולא לזוכה ישירות.ובלתי מתפשר לקבלת המענק.

מנהל באמצעות יוגשו המחקר אמורה/הבכירת/הנפרולוגיהמכון/המחלקהת/בקשות בו מוסד באותו
המחקר. ההצעותלהתבצע את למיין המחלקה מנהל/ת על אחת, מבקשה יותר יוגשו מוסד ומאותו במידה

ממ בלבד אחת הצעה לאיגוד מוסד.ולהגיש מכל אחת מהצעה יותר יתקבלו לא וסדו.

הבקשה: מבנה
הב1 קריא. בגופן באנגלית, או בעברית תודפס Timesאו12דוד,קשה New Roman בין,12 יחיד ברווח

.השורות
הבקשה.2 (6עדהיהיאורך היותרA4עמודים לכל ביבליוגרפיה.לא,) כולל
הבאים:.3 הסעיפים את תכלול הבקשה

מדעא רקע אחד–י. מעמוד יותר לא
יסודב. עמוד–הנחת מחצי יותר לא

מ עמוד–המחקרטרותג. מחצי יותר לא
עמודים–שיטותד. משני יותר לא
העבודהה. לביצוע החוקר/ת לרשות העומדים האמצעים עמוד)פרוט מחצי יותר (לא
(ו. ראשוניות אחד)תוצאות מעמוד יותר לא
תקציבי.ז עמוד)פרוט מחצי יותר (לא

מ יותר (לא ביבליוגרפיה מקורות)10ח.
יצורף4 לבקשה ממכתב. החוקרתומך את המגיש המחלקה ומעברמנהל נפרד (בדף מחלקתו מטעם

העמודים).6להקצאת
תצוין.5 הבקשה הבקשהבגוף מגיש של המייל התכתבות–כתובת לצורך

תוגשנה שלא הסףזהמדויקבפורמטבקשות על התראה.תפסלנה מתן ללא הוזהרתם!!!–ראו,

הנהלת את ישמש זה דרוג הבקשות. את ידרגו אשר סוקרים, להערכת תועברנה והאיגודהעמותההבקשות
במענקים. הזוכים בבחירת

. בקשות שתגענה לאחר מועד זה לא 2021במרס 31המועד האחרון להגשת בקשות הוא 
תעלנה לדיון.

אלקטרוני בדואר ישירות לשלוח יש הבקשות העמותהלאת שטריתפרופ'-מזכיר בן :סידני

sydneybe@clalit.org.il

בהמשך. יבואו המענקים חלוקת מועד על והודעה הזוכים שמות פרסום

ב השנתי הכינוס במעמד ידרשו המחקר במענקי שיזכו :2022החוקרים



המענק)א קבלת מאז במחקר התקדמותם על פה בעל דו"ח לתת
תקציר,)ב הניב המחקר אם מאמרלדווח פרסום ו/או בכינוס, הצגה

לסעיף המחקר:10בהתאם מענקי בתקנון
כספיהמחקרמענקמקבלתשנה- דו"ח העמותה לגזבר להגיש נדרשים הזוכה/ים שימושהאופןעלמפורט,
מענקב

סעיף הוראות לבכם, התקנון:9לתשומת של

לחוקר/ת/יםהמחקרמענק- העמותה גזבר ע"י במלואו ים/הזוכהיועבר

יסכום- המחקר/קרןלועברהמענק במו-רשות החוקר/ת/יםסדמחקרים מועסק/ת/ים בו

להעברת- הכרחי שהמענקתנאי החוקר/ת/ים,סכוםהוא לרשות כולו יעמוד תקורהניקויללאהמענק

מועסק/ת/ים. בו המוסד ע"י

העמותהבדאריעבירת/ים/החוקרמועסקבוהמוסד- לגזבר על60וךתאלקטרוני ההודעה מקבלת יום

במענק:ההזכיי

במענקההזכייעלההודעהקבלתעלאישור.1

למוסדהנחיות.2 המחקר מענק את להעביר כיצד מפורטת

התחייבות שלא לגבות תקורה.3

האישוראי- המענק/חוקרהכוויתורחשבתיום60תוךכנדרשיםהעברת על ת/ים

ובברכה רב בכבוד

אליעזר צ'רניןגולןדר' גיל דר'
העמותה ויל"דיו"ר לנפרולוגיה הישראלי האיגוד יו"ר


