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 מניעת שבץ וטיפול בסרטןקול קורא הקדש שפירמן בנושא: 

"קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר של קרן המחקר של לשכת המדען הראשי במשרד 

הקדש רשום על שם ד"ר מינה שפירמן וד"ר אוטו שפירמן ז"ל    -הבריאות מטעם קרן  שפירמן 

 המתנהל באגף האפוטרופוס הכללי

 

 לחוקרים  שלום רב,

להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת  שמחים לשכת המדען הראשי במשרד הבריאותהקדש שפירמן ו

 שני נושאים:ב 2022לשנת  בקשות למענקי מחקר

 חות כלי דם קטנים במומניעת שבץ  תוך עיסוק במחל  -1

Cerebral small vessel disease: from focal to global perspectives in stroke prevention 

 שלילי לרצפטורים שיפור הטיפול בסרטן השד -2

Improving the treatment of triple negative breast cancer 

בקשות מחקר העוסקות בסרטן שד שלילי  שתיבקשות מחקר בתחום מניעת השבץ ו שתי תמומנה  

 שלוש שנים.של עד  הסיפרב ,₪ 300,000עד כל בקשה יהיה  סכום של. לרצפטורים

הערכה בקשות למימון מחקרים חדשניים בעלי פוטנציאל יישומי, המתייחסים להבנת לתתקבלנה לשיפוט ו

 סרטן שד שלילי לרצפטורים.באו  האטיולוגיה, האפידמיולוגיה, המהלך ודרכי המניעה והטיפול בשבץ מוחי

 קריטריונים

המגיש/ה להוכיח מומחיות והתאמה על החוקר/ת בחירת הזוכים במענק תהיה על פי מצוינות אקדמית בלבד. 

 לביצוע המחקר, פרסומים קודמים בעלי תרומה משמעותית והישגים אקדמיים נוספים.

 זכאות

( ממרכזים רפואיים או מקבילים DVM/MD/PhD/DMD)חוקרים נושאי תואר שלישי בקשות רשאים להגיש 

 או ממוסדות מחקר אקדמיים המוכרים בארץ.

 בעבר.במסגרת ההקדש לא רשאים להגיש חוקרים אשר מומנו 
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 הגשת הבקשות

הגשת הבקשות תהיה דו שלבית. בשלב הראשון יש להגיש בקשות בנות עמוד אחד על גבי התבנית 

אותה יש לצרף לטופס האלקטרוני על פי  ,מרווח שורה וחצי 11מילה, גופן דוד גודל  350המצורפת, עד 

 .ההנחיות

עד לתאריך יום   רכת הממוחשבת בלבד דרך המע התבניתאת הבקשות המקדימות יש להגיש על גבי 

2022/11/22 . 

 

יש לבחור בקול הקורא: "הקדש שפירמן" ולשלוח עותק חתום של הבקשה עם חותמת דואר לא יאוחר מה 

29.11.2022. 

 בקשות אשר לא תעמודנה בקריטריונים, בתנאי הזכאות או בהנחיות הטכניות, לא תועברנה לשיפוט.

 תהליך השיפוט

שני שלבים: שלב של בקשה מקדימה בת עמוד אחד ב על ידי ועדת שיפוט מקצועית  ההצעות יתבצעשיפוט  

 ושלב של בקשה מלאה.

 ועדת השיפוט תקבע אילו בקשות מקדימות תוזמנה להגשת בקשה מלאה. 

 הקריטריונים הבאים:  פיהשיפוט יתבצע על  

 רלבנטיות לקול הקורא 

  מצוינות מדעית של המחקר 

  והפוטנציאל היישומי האפשרית של המחקר לרפואהתרומה 

  שיטות המחקר והתאמתן לשאלות המוצגות 

  התאמת החוקרים לביצוע המחקר 

 אדם והתאמת התקציב לתכנית המחקר -ארגון המחקר, כוח 

 

בתום התהליך, ועדת השיפוט המדעית תמליץ בפני נאמני הקרן על מחקרים מתאימים, נאמני הקרן יחליטו 

 ענקי מחקר מבין המחקרים המומלצים. על מתן מ

רק בקשות אשר תוגשנה על פי הכללים תועברנה לשיפוט הוועדה המדעית ותומלצנה בפני נאמני הקרן 

 אי עמידה בהנחיות להגשה תביא לפסילת הבקשה.  לשם מתן החלטתם.
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 לכולם מחקר פורה. תאני מאחל

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

 ד"ר עירית אלון

 רפואי מנהלת המחלקה למחקר

 

 

 

 , משרד הבריאותאבי ישראלי, המדען הראשי ים: פרופ'העתק

 עו"ד הילה ברקי, האפוטרופוס הכללי

 שירה ישר, ס. חשב, משרד הבריאותרו"ח 
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