הנחיות כתיבה הצעת המחקר מקיפה פורמט מקוצר
התוכנית תועלה כקובץ  PDFותכיל את הסעיפים הבאים בסדר המופיע מטה

 .Iפרטי המחקר
נושא ההצעה ושם החוקר הראשי.
בחירת ועדת ההיגוי/שיפוט נעשית על ידי החוקר .יושב ראש ועדה יכול לפנות ללשכת המדען
בטענה כי ההצעה אינה מתאימה לוועדה בראשה הוא עומד ,לשכת המדען תשקול את
פנייתו .בהגשה לקול הקורא לקרן המרכזית יש לציין את יעד המשנה של המחקר כפי
שמפורט ביעדים של פורום הוועדה המופיעים בקול הקורא.
 .IIסטטוס המחקר
תיאור הידע והמצב הקיים כיום במועד הגשת הבקשה (לא יותר משני עמודים)
 .1הידע ,הטכנולוגיה והמוצרים הקיימים כיום המנסים לתת מענה לצורכי הבעיה המוצגת
או החסרים בידע הבסיסי-תשתיתי ,שאם יושג ,יאפשרו מתן פתרון הולם יותר משנמצא
כיום לבעיה המוצגת.
 .2הישגי המחקר של מגיש ההצעה בתחום הרלוונטי עד היום או נתוני ספרות התומכים
בהצעה .ניתן להכניס בסעיף זה סקירת ספרות אך לא בסגנון של "...כל מה שרצית
לדעת על" ...אלא סקירה המתמקדת בהדגשת פערי הידע הקיימים כיום.

 .IIIמטרת המחקר וחשיבותו (לא יותר משני עמודים)
תוצרי התוכנית :הידע התשתיתי  -בסיסי ,הטכנולוגיות והמוצרים שיפותחו.
 .1תאר/י בצורה ברורה (כך שהבוחן ידע באיזה תוצר מדובר) את הידע הבסיסי -
התשתיתי ,את הטכנולוגיה ואת שאלת המחקר תוך התייחסות לנקודות הבאות :מהי
שאלת המחקר ,מה חשיבות המחקר לחקלאות ישראל ואילו פערי ידע הוא עתיד
להשלים.
 .2על איזה צורך יענה הידע הבסיסי-תשתיתי שיילמד ,המוצר או הטכנולוגיה שיפותחו.

 .IVטבלת משימות
פרט/י את המשימות המתוכננות (בשורה אחת ,לכל שנה בנפרד) .המשימות יכללו את
הפעילויות שמסתיימות ביעדים מוגדרים .יש להימנע לחלוטין מתיאורים כלליים כגון:
"....נבחן את הגורמים המשפיעים על...."...נלמד את "....
מספר

המשימה בהצעה (ללא פירוט)
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ניתן להוסיף שורות ושנים ככל הנדרש
 .Vפירוט המשימות
לגבי כול אחת מהמשימות שבטבלה מעלה ובהתאם למספורן פרט את:
 .1השלב המחקרי בו נמצא הנושא עם תחילת מימון המחקר.
 .2הפעילות הנדרשת במשימה זו .ניתן להרחיב את השורות עד  30שורות למשימה בכדי
לאפשר תיאור מדויק וממצה של תכנית העבודה .הכתיבה צריכה להיות ברמת פירוט
שתאפשר לבוחן מקצועי לשפוט את תוכנית העבודה וסיכויי הצלחתה וכן לאחר מכן את
איכות הביצוע בדו"ח שיוגש .נא לספק תיאור מפורט של הניסיונות המתוכננים והיקפם.
יש להימנע לחלוטין מתיאורים כלליים כגון".... :נבחן את הגורמים המשפיעים על"...
נלמד את "....
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 .VIאבני דרך
פרט לפחות ארבע אבני דרך עיקריות כמותיות והניתנות למדידה או בחינה במהלך תקופת
המחקר .מתוכן ,שתי אבני דרך הראשונות בטבלה צריכות להיות בעלות יכולת להיבדק בתום
 10-11חודשים מתחילת המחקר .ניתן להוסיף שורות ככול הדרוש.
אבן
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#
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תיאור אבן הדרך ואופן בדיקת העמידה בה

מועד בדיקה מתוכנן
()MM/YY

 .VIIנספחים (אופציונלי)
רשימת פרסומים (רק הרלוונטית!!) של החוקר ,איורים ושרטוטים ,תוצאות ראשוניות,
רשימת ספרות מצוטטת (בסה"כ לא יותר משלושה עמודים).

את הצעת המחקר יש לכתוב בשפה העברית ,אלא אם בקול הקורא נאמר אחרת ,או התקבל
אישור להגשה באנגלית .לפורום שיפוט ביוטכנולוגיה ווטרינריה חובה להגיש באנגלית.
תכנית המחקר תכתב ותועלה לאתר המדען ברווח של  1.5גודל פונט  .12יש להגיש העתק
מודפס (קשיח) אחד של הצעת המחקר והבקשה למענק מחקר כולל חתימות החוקר ומנהל
מורשה עם חותמת הרשות בתאריך הנקוב בקול הקורא .תכנית אשר לא תעביר העתק
קשיח במועד הנקוב לא תדון בפורום ההיגוי/שיפוט.

