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I. המחקר פרטי 

 

 .הראשי החוקר ושם ההצעה נושא  

 
 .תוגש הצעתו להערכהשיפוט /ועדת ההיגויחוקר המגיש הצעת מחקר צריך לבחור לאיזה 

כי ההצעה בהשגה  הראשי   המדען ליחידתיכול לפנות  ההיגוי/שיפוטת יושב ראש ועד

הראשי תבדוק עם המדען  יחידת מד.בראשה הוא עושינה מתאימה לוועדה אשהוגשה 

 .הצעתו לבחינתמה הוועדה המתאימה ביותר  החוקר המגיש

 כפי המחקר של המשנה יעד את לציין יש המרכזית קרןהשל  הקורא לקול בהגשהרק 

 .הקורא בקול המופיעים הוועדה פורום של ביעדים שמפורט

 

 

 
 )עמודים משני יותר לא)

II. המחקר סטטוס 

הבקשה הגשת מועדבעת  הקיים הידע תיאור

 ומהבעת מועד הגשת הצעת המחקר הטכנולוגיה והמוצרים הקיימים  ,הידעפירוט של א.  1.

 .בהצעת המחקרהמוצגת  בעיהל המענה שהם נותנים

והסבר מפורט במה הפתרון המוצע שונה מהמצב  המוצע פתרוןהשל והצגה פירוט  .ב 

 הקיים ומה יהיה שונה לאחריו.

 במידה ויש. תהצגה ופירוט של תוצאות פרלימינריו ג.  

 

או נתוני ספרות וגם/של מגיש ההצעה בתחום הרלוונטי עד היום  ייםמחקר םהישגי 2.

עד שלושה של  הסקיר זה בסעיף להכניס ניתן .ת המחקרהצעהתומכים ברעיון של 

 .כיום הקיימים הידע פערי בהדגשת המתמקדים ספרותמקורות 

 
 

III. (דיםעמו יותר משני לא) המחקר וחשיבותו מטרת 
 

 :הבאות לנקודות תוך התייחסות המחקר מטרת שלומפורט ברור  תיאור   1.

 ומטרתו המחקר שאלת    -

 ישראל לחקלאות המחקר חשיבות -

 להשלים עתיד הואש ידע פערי -

 

 .שתפותח הטכנולוגיה או שיפותח המוצראו  דשיילמ הידע :יענה צורך איזה על     2.
 



IV. משימות טבלת 

 .לכל שנה בנפרד המתוכננות המשימות את פרטיש ל

 מתיאורים והימנעות מחד  ם וממוקדים מוגדרי יעדיםתוך ציון  הפעילויות את יכללו המשימות

 .(וכדומה "... את נלמד... '"על המשפיעים הגורמים את נבחן"מאידך )כגון:  כלליים

 

 אופן הזנת המשימות בטבלה:

 )מספר או אות("שלב ממוין לפי א"ב" את מספר השלב עמודה יש להקליד ב –שלב  .1

הפירוט  להקליד אתיש  לאחר מכן, כותרת המשימה יש להקליד את – "תאורבעמודה " .2

 של המשימה.

 פרוט המשימה .3

לאפשר  בכדי למשימה שורות 30 עד התיבה את להרחיב ניתן)תיכתב  שימההמ .א

 לשפוטאותה  בוחןמי שלברמה שתאפשר  .(תיאור מדויק וממצה של תכנית העבודה

 .הצלחתה וסיכויי העבודה את תוכנית

 .והיקפםתיאור מפורט של הניסיונות המתוכננים  .ב

  

 המדגים את מבנה טבלת המשימותלהלן צילום המסך מהמדענית 

 

 
 

 

 

 



.V דרך אבני 

במהלך  )כמותית(או בחינה  הניתנות למדידהמשמעותיות פרט לפחות ארבע אבני דרך ליש 

 להיות צריכות בטבלה הראשונות דרךה אבני שתי .)בכל שנות המחקר( המחקר  תקופת

 .שנדרש ככול שורות להוסיף ניתן .מחקר הראשונההשנת  תוםעד  להיבדק יכולת בעלות

 
להלן צילום המסך מהמדענית המדגים את מבנה טבלת אבני הדרך    

 

 

 

 
 

VI. אופציונלי( נספחים) 

הצורך בהשלמת פעריי ידע בנושא היכולים לחזק את  הראשי החוקר פרסומים של רשימת

 יותר לא) מצוטטת ספרות רשימת ,ראשוניות תוצאות ,שרטוטים ,איורים :כוללהמחקר, 

 (.עמודים משלושה

 

 

 

 התקבל או ,אחרת נאמר הקורא בקול אם אלא ,העברית בשפה לכתוב יש המחקר הצעת את

 .לפורום שיפוט ביוטכנולוגיה ווטרינריה חובה להגיש באנגלית .אישור להגשה באנגלית

יש  12. גודל פונטו 1.5 שלשורות תכנית המחקר תכתב ותועלה לאתר המדען ברווח 

של הצעת המחקר והבקשה למענק מחקר כולל חתימות  אחד (קשיח)מודפס  להגיש העתק

 לא אשר תכנית .הקורא בקול הנקוב בתאריך הרשות חותמת עםמורשה        החוקר ומנהל

 .שיפוט/ההיגוי בפורום תדון הנקוב לא במועד קשיח העתק תעביר


