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  :משמעותיים שינויים מספר יחולוליבך, החל ממחזור זה  לתשומת
 לצורך כך יש לבצע אימות פרטים.  ISF onlineתהיה באמצעות מערכת  ההגשה )1

 לא. בצהריים 12:00בשעה  נובמברב 24 יהיה בקשות להגשת להרשמה האחרון המועד )2

 .זה למועד עד בקשה להגשת הרשמה בוצעה לא שעבורן בקשות יתקבלו

 לאחר הוא זה מועד. בצהריים 12:00- ב 2015 בדצמבר 6האחרון להגשה לקרן הינו  המועד )3

  . אליה להגשה האחרון המועד מהו המחקר ברשות להתעדכן יש. המחקר רשות אישור

  .האחרון ההגשה למועד עד הרשות אישור את קיבלו שלא בקשות יתקבלו לא

  
  נגישות לתשתיות:הנחיות להגשת בקשה ל

  )INCPMפואה מותאמת אישית (המרכז לר
  2015מחזור תשע"ז, נובמבר 

  
  
  
  

  קובץ זה מכיל את הנושאים האלה:

 רקע )1

  מידע כללי )2

  הנחיות להגשת הבקשה )3
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 רקע .1
במטרה לקדם את הנגישות והשימוש במרכזי תשתיות הממוקמים במוסדות הישראליים להשכלה 

חדשה, המשותפת לקרן הלאומית גבוהה לכלל הקהילייה המדעית בארץ, הוחלט על פתיחת תוכנית 

 The Nancy & Stephen Grand Israel Nationalלמדע (להלן: 'הקרן') ולמרכז לרפואה מותאמת אישית (

Center for Personalized Medicine –  G-INCPM (להלן: ובטכניון ) במכון ויצמן למדעINCPM' .(

יד , על ידי 'והוענקה לקרן, למטרה ז נדיבה אשרה ייעודית תרומהפעלת התוכנית מתאפשרת תודות ל

 '. הנדיב

הנגשה של תשתיות מחקר חיוניות לתגבור ולהתוכנית החדשה נפתחת כחלק מפעילות הקרן לחיזוק, 

לחוקרים בקהילייה האקדמית בארץ והיא תהווה תוכנית פיילוט אשר בה ייבחנו מתכונת התמיכה, 

על ידי הקרן ונידונו עם  נבדקותה הצפויה היקפה והבקרה של תרומתה לחוקרים. התכנית ותרומ

הנהלת הות״ת אשר נתנה לה את ברכתה. כתלות בהצלחת התוכנית  תשקול הקרן להרחיבה בחומש 

  הבא בסיוע יעודי של הות״ת. 

  

  מידע כללי .2

  :תכניתעיקרי ה .2.1
 הקרן תכניותמפעילים באחת מענקי מחקר בעלי חוקרים למיועדת  תכניתה .2.1.1

 בל שירותיםהמבקשים לק )ICORE-בתכנית ה , בלבד,כולל חוקרים חדשים(
  .   INCPM -המ

 פלטפורמות טכנולוגיות 4השרותים שינתנו במסגרת תכנית זאת מתבססים על  .2.1.2
, פרוטאומיקה (גנומיקה, ביואינפורמטיקה INCPMבמישרין ב  שכולן  זמינות

, בתחומים משלימים, בחלקם לאלה שניתנים ב וסריקות) ואחת (פרוטאומיקה
INCPM.נתנת גם על ידי מרכז סמולר בטכניון (  

  INCPM -ה  פירוט השירותים המוענקים ע"ילתשתית המחקר ( גישות מלאהנ .2.1.3
ובאתר מרכז  /http://www.weizmann.ac.il/weizsites/incpmאתר: מופיע ב

 בעלות ובלו"ז) /http://proteomics.net.technion.ac.ilהפרוטיאומיקה בטכניון 
בשייכות המוסדית של תלות לכל קהיליית החוקרים בארץ, ללא  יםזהסבירים ו
קבלת ביצוע הבדיקות במרכז, יהיה ע"פ סדר לו״ז . העיקרון להחוקר

 הדוגמאות/נתונים מהחוקרים. 
ם ישות לתשתית לקידוקיום תהליך תחרותי שיבחן את  ותרומתה של הנג .2.1.4

בדיקת הקשר בין השירותים . כתנאי לתמיכההמחקר הממומן ע"י הקרן, 
ואישור המימון יתבצעו על ידי צוות החטיבה  המענקהמבוקשים לבין 

 הביורפואית של הקרן.
ברחובות, בכל ארבע  INCPM-ה :התשתיות ימרכזמ כל אחד של םיכולתבחינת  .2.1.5

רותים/ י) לספק את השהפרוטיאומיקהום בתח, מרכז בטכניוןהוהפלטפורמות, 
 סיוע הנדרשים ובזמן ריאלי.

  

  רשאים  להגיש בקשות: .2.2
לא  ,אחרונההשנת המענק  וםעד לת של הקרןפעיל  מענקחוקרים אשר להם  .2.2.1

של  בספטמבר 30(מודגש כי השימוש בכספי המענק ייעשה עד  כולל שנת הארכה
  . שנת המענק האחרונה)

עבור כל   INCPM -שירות מהנגישות ללת מימון לקבלאחת ניתן להגיש בקשה  .2.2.2
 .מענקתקופת פעם אחת במהלך כל  ,פעיל מענק

  שרות שיינתן במהלך שנה מאישור הבקשה. נגישות ל הבקשות יוגשו עבור .2.2.3
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  :בקשהת מידה לאישור האמ .2.3
הקרן.  ינגישות לתשתית לקידומו של המחקר שאושר ע"התרומה המדעית של ה .2.3.1

להבהיר את חשיבותו של השירות לצורך ביצוע  ישרן, בבקשה שתוגש לקלכן, 
  מיטבי של פרויקט המחקר הממומן ע"י הקרן.

  

  התקציב: .2.4
הכוללת  ועלותמ 75%- ממן מעבר לתלא ובכל מקרה, ₪  74,000הקרן תקציב עד  .2.4.1

, כאשר מקור המימון המשלים הינו באחריות INCPM - שרות מרכז השל 
המעוניינים להשלים את חלקם ממענק המחקר עליו מבוקש חוקרים  .החוקר

רם טאל הקרן בבקשה מנומקת השירות, ושלא כללו זאת במפורש במענק, יפנו 
 .ההוצאה

ו ותשלום עבור חלקי  INCPM -במקרה של פריסת אספקת שרות מרכז ה .2.4.2
  במועדים שונים, ימומן כל חלק ע״י הקרן והחוקר ביחס הנ"ל.  

חלקה של לגבות תקורה על רשאים  נםאיהמוסדות אליהם משויכים החוקרים  .2.4.3
 . INCPM-הניתן במרכז ה שרותהקצבה להקרן ב

 

  הנחיות להגשת הבקשה .3

. ISFonlineהרשמה והבקשה המלאה) תוגש באמצעות מערכת  הבקשה כולה (טופס .3.1
חוקרים שטרם ביצעו אימות נתונים והרשמה למערכת זו מתבקשים לבצע זאת טרם 

 ההרשמה להגשת הבקשה.

  בצהריים. 12:00- ב 2015בנובמבר  24המועד האחרון להרשמה הוא  .3.2

ר בשעה בדצמב 6המועד האחרון להגשה לקרן, לאחר אישור רשות המחקר, הוא  .3.3
בצהריים. יש להתעדכן מהו המועד האחרון להגשה לאישור רשות המחקר של  12:00

 מוסדך. לא יתקבלו בקשות או תיקונים לאחר המועד האחרון להגשה לקרן.

טלפונית או כשלב ראשון לקראת הגשת הבקשה לקרן, על החוקר לפנות תחילה למרכז  .3.4
מרכז כדי לבדוק ולתאם את יכולת  )במידת הצורך(מילוי טפסים וקיום פגישה  במייל

להעניק את השרות המבוקש, את אופן השימוש בשרות המבוקש ואת   INCPM-ה
הובאו לידיעת  INCPM -ה מחירו. עקרונות תמחור השירותים אשר יינתנו על ידי מרכז

את  .כל החוקרים, ללא תלות בהשתייכותם המוסדיתלהקרן ונבחנו על ידה והם זהים 
לא  INCPM-ה מרכזללא אישור יש לצרף לבקשה.   INCPM -ה ממרכזאישור התאום 

על מכיוון שהתיאום לוקח זמן ולא יוכל להיעשות ברגע האחרון, תטופל הבקשה. 
או למרכז  INCPM -למרכז ה, 2015בנובמבר  22-ולא יאוחר מ ,החוקר לפנות בהקדם

  לקבלת האישור.הפרוטיאומיקה בטכניון 

  .: טופס הרשמה ובקשה מלאהההגשה תתבצע בשני שלבים .3.5

הבקשה כולה (טופס הרשמה וטופס הבקשה המלאה) תוגש באמצעות המערכת  .3.6
בשלבים; יציאה מהטופס ההרשמה טופס את א ניתן למלא ל המקוונת באתר הקרן. 

  ללא שיגורו אינה שומרת את המידע. 
ר יש לציין מספיסמא.וסמספר משתמש  ,נתן מספר הבקשהיבתום תהליך ההרשמה י

שלח גם י. הודעה תזובקשה ובכל פניה לקרן בנוגע לבקשה המלאה, הזה על גבי טופס 
 "ל של רשות המחקר שנבחרה בהרשמה.לדוא

  חלקי טופס ההרשמה: .3.7
יש לבחור מתוך הרשימה את רשות המחקר באמצעותה תוגש  – רשות המחקר .3.7.1

הבקשה. ברשימה נמצאים מוסדות שאושרו ע"י מועצת הקרן. הרשימה 
- לארבע קבוצות, ובכל אחת מהן סדר אלפאביתי: אוניברסיטאות, בתי מחולקת

  חולים, מכוני מחקר, מכללות. 
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תזהה את החוקר ואת   ISF onlineמערכת  –החוקרים השותפים לבקשה  .3.7.2
יש  פרטיו כפי שמופיעים במאגר הקרן. על מנת להוסיף חוקרים נוספים 

המערכת  .אישייםההם ו/ובפרטי ו/הםשל הזהות /יבמספר להצטייד מראש
החוקרים ובודקת את זכאותם להגשה; במקרה  כל אחד מןוטומטית אמזהה 

  הודעה. תופיע על המסך  -של בעיה 
   שרות.יש לבחור את המענק בעבורו מבוקש ה

  הצעת המחקר המלאה .3.8

על המסך יופיעו פרטי הבקשה כפי  ISF onlineמערכת  לבקשה באמצעותיש להיכנס 
  שמולאו בעת ההרשמה.

  :לכך יש להזין יםהמיועדבשדות  .3.8.1

 מסכום עלות  75%(כאמור, סכום זה יהווה עד  את הסכום המבוקש מהקרן
 .)כאשר מקור המימון המשלים הינו באחריות החוקרהשרות, 

  חוקרים השותפים את פרטי החוקרים השותפים לבקשה (ניתן לכלול רק
 למענק המחקר שנבחר ובגינו מבוקשת הבקשה). 

  תר: העלות לאיש ל .3.8.2

  יכולתו לבצע את השרות  עללחוקר תשתית ה מרכזאישור את   
  .ואת עלותו מבוקשה             

  מטבלת  (את הטופס ניתן להוריד ממסך זה אוטופס הבקשה המלאה  
  טפסים והנחיות).               

  
בין השורות ובגופן בגודל סטנדרטי  1.5, ברווח A4על עמודים בגודל  קלדהחומר יו

או  Miriamלפחות, ובעברית  Ariel 11או  Times New Roman –משל באנגלית (ל
David 12 .(לפחות  

  

    . 2016פברואר במהלך תשובות הקרן תשלחנה 

  

החוקרים מתבקשים להקפיד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים ולהגיה 
לפי  בקפדנות את הטקסט. הקרן לא תוכל לטפל בבקשה אשר תוגש ברשלנות או שלא

 ההנחיות.


