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 אונקולוגיה-קול קורא הקדש שפירמן בנושא: קרדיו

של קרן המחקר של לשכת המדען הראשי במשרד  "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר
וד"ר אוטו שפירמן ז"ל    קרן  שפירמן  הקדש רשום על שם ד"ר מינה שפירמן מטעםהבריאות 

 המתנהל באגף האפוטרופוס הכללי
 שלום רב,  לחוקרים

בנושא להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר  לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות שמחה
 .2020לשנת  אונקולוגיה -הקרדיו

להבנת ות ל יישומי, המתייחסחדשניים בעלי פוטנציאלשיפוט והערכה בקשות למימון מחקרים  תתקבלנה
 האטיולוגיה, האפידמיולוגיה, המהלך ודרכי המניעה והטיפול במחלות לב, כלי דם ושבץ מוחי בחולי סרטן.

 .ח פרוסים למשך שלוש שנים"ש 450,000עד ארבעה מענקי מחקר בסכום של עד יוענקו במסגרת זו, 

 בקשות מחקר אשר עשויות, בין היתר, לעסוק במצבים הבאים: תמומנה 

 נגנוני קרדיוטוקסיסיטי של תרופות אנטינאופלסטיותמ 

 יומרקרים לפגיעה קרדיווסקולרית בחולי סרטןב 
 יפול אנטינאופלסטי בחולים עם מחלה קרדיווסקולית ידועהט 
 דיוטוקסיסיטירקולים בסיכון לפתח חבחון וניטור  א 

 מניעה כגון שינויי מינון תרופתיורכי טיפול ד 
 יפול קרדיווסקולרי בחולים שהחלימו ממחלה ממאירהט 

 
  

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

 פישיפוט ההצעות יתבצע בשלב אחד על ידי ועדת שיפוט מקצועית שתוקם לצורך זה. השיפוט יתבצע על 
 הקריטריונים הבאים:

 של המחקר  מצוינות מדעית •

 והפוטנציאל היישומי תרומה האפשרית של המחקר לרפואה •

 שיטות המחקר והתאמתן לשאלות המוצגות  •

 התאמת החוקרים לביצוע המחקר  •

 אדם והתאמת התקציב לתכנית המחקר -ארגון המחקר, כוח •
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על מחקרים מתאימים, נאמני הקרן יחליטו על מתן מענקי מחקר בפני נאמני הקרן  יץתמלועדת השיפוט המדעית 
 מבין המחקרים המומלצים. 

על פי  וניותצורפנה לטופס האלקטר, לכך תהתבנית המיועדעל גבי  באנגלית בלבד להגישאת הצעות המחקר יש 
 .ההנחיות באתר המדען

תועברנה לשיפוט הוועדה המדעית ותומלצנה בפני נאמני הקרן לשם על פי הכללים  אשר תוגשנה בקשותרק 
 אי עמידה בהנחיות להגשה תביא לפסילת הבקשה.  מתן החלטתם.

 

 . 30/09/2020 ד' יוםתאריך עד להגיש דרך המערכת הממוחשבת בלבד יש ל ת ההצעותא
 

 למלא את טופס ההגשה האלקטרוני על כל פרטיו, לפי ההנחיות באתר המדען.  על מגיש ההצעה 
 

 לכולם מחקר פורה. תלאני מאח

 
 ב ב ר כ ה ,

 
 אלוןד"ר עירית 

 מ"מ מנהלת המחלקה למחקר רפואי

                                                                                                                  
 

 

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

 עו"ד אבי לנגר, האפוטרופוס הכללי 
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