
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 :כללי

משרד רופא ראשי מפרסם מדי שנה "קול קורא" לשיתופי פעולה מחקריים בין חוקרי הקופה 

קידום העשייה המחקרית בקרב מטרת פעילות זו היא  וגורמי מחקר אקדמיים אחרים.

תוך שיתוף פעולה עם חוקרים מהאקדמיה וממערכות בריאות קלינאים ומנהלים בארגון, 

 נוספות. 

הנו משאב יקר ערך לקידום   ,בריאות שירותי מכבי את המשמש המידע עתיר הנתונים מאגר

קדם את לידע רפואי וניהולי בעידן הנוכחי. מחקרי ה"קול קורא" נועדו בראש וראשונה 

לחקר שירותי הבריאות ה"קול קורא" נועד  .ואת השרות שהם מקבלים מכבי חברי בריאות

מחקרים המעריכים התערבויות לשיפור תוצאי  מושם דגש עלופחות לחקר נושאים קליניים. 

בריאות, תהליכי שירות וייעול מערכות בנושאים נבחרים. כל שנה מכבי בוחרת מספר נושאים 

 אקטואליים מועדפים.

 או חלקי כיסוי י"ע מחקרים בביצוע ומסייע יוזם משרד הרופא הראשי ,אלו מטרות לממש כדי

 ועיבוד באיסוף סיוע כגון שירותים מתןמחקר,  ו המחקר, יעוץ לגבי שיטת הוצאות של מלא

 .נתונים

 

  2017 לשנתמועדפים  מחקר תחומי

 בריאותובתוך מערכות דיסציפלינות  בין הרצף הטיפולי  .1

העדפת חדשנות תהליכית וטכנולוגית תוך חדשנות ויצירתיות במערכת הבריאות,  .2

 .ברפואה קהילתית

לטיפול, שינויים במדדי בריאות/תחלואה מודלים ארגוניים חדשים  -בריאות הנפש  .3

ומעורבותו ותפקידו של הרופא הראשוני בתחום בריאות הנפש באוכלוסיות של ילדים 

 . ונוער, בוגרים וקשישים

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ואישורה מחקר הצעת הגשת הליךת

      .11.60.261    עד ב"המצ לטופס בהתאם תמציתית הצעה להגיש יש ראשון בשלב 1.

 .מפורטת הצעה להגיש יתבקשו , יעברו שלב והחוקריםמתאימות שתימצאנה הצעות 2.

 של דעת לחוות תועברנהו מכבי של המחקר ועדת חברי י"ע תיבחנה המפורטות ההצעות 3.

 .לה ומחוצה ממכבינוספים  מומחים

 ועדת של סופית החלטהלדיון ו ותההצעהדעת, תובאנה  חוות וקבלת הבדיקה שלב בתום 4.

 .הייעודית ל"קול קורא" המחקר

 :הבאים המנחים לקווים להתאים צריכים המחקרים ,ככלל 5.

 המכון של העדיפויות בסדרי שהוגדרו התחומים באחד יעסוק המחקר. 

 בתחום ומקורי חדש ידע או מידע ליצירת להביא עשוי המחקר. 

 באקדמיה המקובלות המידה אמות פי על הינן המחקר שיטות. 

 למחקרים עדיפות תינתן למכבי מחוץ הינו הראשי החוקר בהם במחקרים 

 .ממכבי שותף חוקר בהם

 ואחרים רופאים (  מהשטח חוקרים המשלבים מחקר לצוותי עדיפות תינתן(  

 .המחקר וממכוני מהאקדמיה חוקרים עם

  הלסינקי ועדת של מתאים אישורהמחקר יותנה בקבלת. 

  ארוכי טווח.חודשים. לא יאושרו מחקרים  42-24משך המחקר 

 בארץ להתבצע המחקר על. 

 החוקר ידי על תעשה למשרד הרופא הראשי החוקרים בין ההתכתבות כל 

 .אלקטרוני דואר ובאמצעות בלבד הראשי

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 :למחקר מימון כללי

 

 המחקר חשיבות /היקף את תואמת להיות אמורה לסיוע הבקשה. 

 80,000ל עד שנקבעו הכללים לפי בלבד המחקר הוצאות מימון -  .₪ 

 הראשי החוקר של שכרו   המענק לא יכלול מימון. 

  וסדנאות בכנסים השתתפות/ביצוע   המענק לא יכלול מימון. 

 סלולארי בטלפון שימוש   המענק לא יכלול מימון. 

  סיומו לאחר המחקר פרסום   יכלול מימוןהמענק לא. 

  עדת הלסינקי ואולם הכספים יוחזרו רק וול ההגשה עלות כלול מימוןיהמענק

  .לאחר חתימת החוזה

 חלקם על חשבון מימון הפעילות( כוללים נוספים שירותים(: 

o המחקר בתכנון סיוע 

o נתונים איסוף 

o ד'וכ נתונים עיבוד 

 

 

  moshco_mi@mac.org.ilבשאלות ניתן לפנות למיכל מושקוביץ: 

 

 

mailto:moshco_mi@mac.org.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuQ-4Ag3bhxORObtrLvYTxeWyUIQNpFNeFJtFSFCSGqp9dQ/viewform

