הנחיות לכתיבה מדעית של הצעת המחקר מקיפה
פורמט מקוצר
התוכנית תועלה כקובץ  PDFותכיל את הסעיפים הבאים בסדר הופעתם מטה
 .Iפרטי המחקר
נושא ההצעה ושם החוקר הראשי.
חוקר המגיש הצעת מחקר צריך לבחור לאיזה ועדת ההיגוי/שיפוט תוגש הצעתו להערכה.
יושב ראש ועדת ההיגוי/שיפוט יכול לפנות ליחידת המדען הראשי בהשגה כי ההצעה
שהוגשה אינה מתאימה לוועדה שבראשה הוא עומד .יחידת המדען הראשי תבדוק עם
החוקר המגיש מה הוועדה המתאימה ביותר לבחינת הצעתו.
רק בהגשה לקול הקורא של הקרן המרכזית יש לציין את יעד המשנה של המחקר כפי
שמפורט ביעדים של פורום הוועדה המופיעים בקול הקורא.
 .IIסטטוס המחקר
תיאור הידע הקיים בעת מועד הגשת הבקשה
.1

(לא יותר משני עמודים(

א .פירוט של הידע ,הטכנולוגיה והמוצרים הקיימים בעת מועד הגשת הצעת המחקר ומה
המענה שהם נותנים לבעיה המוצגת בהצעת המחקר.
ב .פירוט והצגה של הפתרון המוצע והסבר מפורט במה הפתרון המוצע שונה מהמצב
הקיים ומה יהיה שונה לאחריו.
ג .הצגה ופירוט של תוצאות פרלימינריות במידה ויש.

.2

הישגים מחקריים של מגיש ההצעה בתחום הרלוונטי עד היום וגם/או נתוני ספרות
התומכים ברעיון של הצעת המחקר .ניתן להכניס בסעיף זה סקירה של עד שלושה
מקורות ספרות המתמקדים בהדגשת פערי הידע הקיימים כיום.

 .IIIמטרת המחקר וחשיבותו (לא יותר משני עמודים)

.1

.2

תיאור ברור ומפורט של מטרת המחקר תוך התייחסות לנקודות הבאות:
 שאלת המחקר ומטרתו-

חשיבות המחקר לחקלאות ישראל

-

פערי ידע שהוא עתיד להשלים

על איזה צורך יענה :הידע שיילמד או המוצר שיפותח או הטכנולוגיה שתפותח.

 .IVטבלת משימות
יש לפרט את המשימות המתוכננות לכל שנה בנפרד.
המשימות יכללו את הפעילויות תוך ציון יעדים מוגדרים וממוקדים מחד והימנעות מתיאורים
כלליים מאידך (כגון" :נבחן את הגורמים המשפיעים על"' ...נלמד את  "...וכדומה).
אופן הזנת המשימות בטבלה:
 .1שלב – יש להקליד בעמודה "שלב ממוין לפי א"ב" את מספר השלב (מספר או אות)
 .2בעמודה "תאור" – יש להקליד את כותרת המשימה ,לאחר מכן יש להקליד את הפירוט
של המשימה.
 .3פרוט המשימה
א .המשימה תיכתב (ניתן להרחיב את התיבה עד  30שורות למשימה בכדי לאפשר
תיאור מדויק וממצה של תכנית העבודה) .ברמה שתאפשר למי שבוחן אותה לשפוט
את תוכנית העבודה וסיכויי הצלחתה.
ב .תיאור מפורט של הניסיונות המתוכננים והיקפם.

להלן צילום המסך מהמדענית המדגים את מבנה טבלת המשימות

 .Vאבני דרך
יש לפרט לפחות ארבע אבני דרך משמעותיות הניתנות למדידה או בחינה (כמותית) במהלך
תקופת המחקר (בכל שנות המחקר) .שתי אבני הדרך הראשונות בטבלה צריכות להיות
בעלות יכולת להיבדק עד תום שנת המחקר הראשונה .ניתן להוסיף שורות ככול שנדרש.
להלן צילום המסך מהמדענית המדגים את מבנה טבלת אבני הדרך

 .VIנספחים )אופציונלי)
רשימת פרסומים של החוקר הראשי היכולים לחזק את הצורך בהשלמת פעריי ידע בנושא
המחקר ,כולל :איורים ,שרטוטים ,תוצאות ראשוניות ,רשימת ספרות מצוטטת (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 שורות של  1.5וגודל פונט  .12יש
להגיש העתקמודפס (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.

