
 
 

 

  
 

 

  

                                                            
  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة

 

 2019نداء لتقديم طلبات لتمويل عروض أبحاث طبية حيوية في الجليل للعام  
تعمل  عن نشر نداء لتقديم طلبات لتمويل عروض أبحاث.بهذا  تعلنوزارة تطوير الضواحي النقب والجليل ) فيما يلي :" الوزارة"( .1

في نطاق النداء، بنّية الوزارة والمستشفيات   الوزارة في السنوات األخيرة على تطوير البحث الطبي الحيوي في الجليل في عدة برامج. 
 . ُتنفذ في الجليلفي الجليل، تخصيص منح مخصصة لألطباء وللباحثين في المستشفيات في الجليل 

سي من كافة أنواع المجاالت من خالل تشجيع األبحاث متعددة المراكز في الجليل، أبحاث ِمنح األبحاث مخصصة للبحث السريري واألسا.2
 يوجد فيها تعاون بين أطباء وبين باحثي علوم أساسية وأبحاث ذات مميزات للجليل. 

من أجل تشجيع  للمتخصصين الذين يقومون بأعمال ووظائف علمية أساسية في نطاق تخصصاتهمكذلك، ُتخصص أيضاَ ِمنح أبحاث خاصة .3
 األطباء الشباب على تقديم عروض أبحاث ذات جودة عالية في وقت مبكر من حياتهم وسيرتهم المهنية.

تقديم  ُيطلب من المرشحين الذين يستوفون شروط الحد األدنى المحددة في النداء والمعنيين بتقديم طلب لتمويل عرض من قبل الوزارة ،.4
 طلب بموجب المفصل في هذا النداء .

، شركة " جليل أبحاث طبية حيوية " ) فيما يلي :" الشركة"( هي المزود من قبل الوزارة الذي ُيزود خدمات 2019هذا النداء هو للعام .5

لتنفيذ إجراءات الفحص والتصنيف استشارة في موضوع تطوير وتعزيز البحث الطبي الحيوي في الجليل . تم تعيين الشركة من قبل الوزارة 
من كليات الطب غير المرتبطة بمستشفيات الجليل . تقدم توصيات ، األكاديميةمعروفين من   بواسطة لجنة أبحاث خارجية تتألف من خبراء

قبل لجنة تحديد الميزانيات  لجنة األبحاث من قبل الشركة للبحث فيها في اللجنة الوزارية. توصيات اللجنة الوزارية ُتقدم للمصادقة عليها من
 في الوزارة من أجل اتخاذ قرار نهائي يتعلق بتوزيع الميزانيات.

  :شروط الحد األدنى.6
يحق تقديم طلب لهذا النداء لألطباء وللباحثين من مستشفيات في الجليل . بهذا الموضوع :" جليل" بموجب التعريف وفقاً لقانون سلطة  6.1

 . 1993 -تطوير الجليل ، للعام

 باستطاعة كل طبيب وباحث تقديم طلب واحد فقط كباحث رئيسي.6.2
يمكن تقديم عروض لألبحاث المقدمة أو التي حصلت على ميزانيات أيضاً من مصادر أخرى بشرط تفسير وبوضوح أسباب الحاجة   6.3

الموضوع ُيصادق على منح مع تمويل من  لوسائل إضافية للبحث وأن المركبات المطلوبة للتمويل غير ممولة من قبل هيئة أخرى. بهذا

 مصادر إضافية في أعقاب تكاليف بحث باهظة أو موضوع بحث مميز، مهم ومتطور.  

 يقدم العرض المسبق بالغة العبرية أو باللغة اإلنجليزية على استمارة مبنية..7
ش.ج للبحث. البحث  120,000هو بحث مدته لغاية سنتين في ميزانية إجمالية لغاية  –توجد مجموعتين لألبحاث : بحث كامل : الميزانية.8

ش.ج للبحث.  40,000وهو بحث مدته لغاية سنة واحدة بميزانية إجمالية لغاية  -المنفذ في إطار علمي أساسي لمتخصصين في المستشفيات

 تقدم العروض المسبقة لنوعْي األبحاث بنفس الشكل.
للمسؤولة من قبل الوزارة عن هذا النداء ، د. ناديا ليسوبودر عبر 12:00 ، الساعة03.03.2019ُتقدم خطياً فقط لغاية  ة أسئلة استفساري.9

" . ممنوع 2019 لتقديم طلبات لتمويل عروض أبحاث  تحت العنوان " نداءcbr.com-nadyal@galilee  :البريد االلكتروني ، بالعنوان

 .11.03.2019 االتصال هاتفياً بهذا الموضوع. ينشر الرد على األسئلة االستفسارية في موقع الوزارة على االنترنت لغاية تاريخ 

kolotkorim@png.gov.il  :  انعبر البريد االلكتروني، بالعنو، 12:00 الساعة 20194.2. الموعد األخير لتقديم العروض المسبقة هو.10
الطلبات يجب على مقدم الطلب للحصول على ميزانية التأكد من وصول إعالن معاد أوتوماتيكياً يصادق على وصول البريد االلكتروني .  

في أية حالة لوجود نقص في مستندات أياً كانت، يحق للحصول على الميزانية التي لم تقدم بالموعد، تلغى كلياً بدون إمكانية استئناف . 
 للشرطة طلب توضيحات واستكماالت.

للجنة الوزارية ، تقديم ُيطلب من مقدمي الطلبات المسبقة للحصول على تمويل ميزانية اجتياز عالمة العتبة المحددة من قبل ا.11
 عرض بحث كامل خالل الفترة الزمنية التي ُتحدد من قبلها.

رات تقدم المصادقة النهائية للحصول على الميزانية، من قبل لجنة تحديد الميزانيات التابعة للوزارة فقط، بالخضوع لتوفر الميزانية ولتقدي.12
 ميزانية إضافية.

اء شروط الحد األدنى، معايير تحديد الميزانية، كيفية تقديم الطلبات وباقي الشروط المحددة للحصول على الميزانية مفصلة في مستندات الند.13
www.negev- :الكاملة، وهي النص الملزم، المنشورة في موقع وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت، بالعنوان 

galil.gov.il   
، بما في ذلك نتيجة تشويش غير متوقع الوزارة غير ملزمة بقبول عرض أياً كان ويحق لها إلغاء النداء أو نشر نداء جديد ألي سبب كان.14

 في الجداول الزمنية .
، تعليمات النداء  وفي والمستندات المرفقة لهالموجودة في النداءفي أية حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات .15

 والمستندات المرفقة لها هي الملزمة.
 

 النقب والجليل ،وزارة تطوير الضواحي
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