הנחיות לכתיבת גוף הצעת המחקר ההקדמית לקרן המחקר של אמ״ד 2018
החוקרים מתבקשים להגיש את הצעות המחקר ההקדמיות כקובץ פי.די.אף .בשפה העברית ,ברווח
כפול ובגודל פונט  .12את ההצעה יש לערוך על פי סדר הסעיפים המפורטים מטה .יש להתחיל כל
סעיף בשורה חדשה תוך הדגשת כיתוב הכותרת של הסעיפים השונים .בכל מקום שכתוב בלשון זכר
הכוונה גם ללשון נקבה.
הצעת המחקר ההקדמית תכלול את הסעיפים הבאים ועל פי הסדר הבא:
 .1פרטים כלליים :נושא הצעה ,שם החוקר הראשי וכתובת הדוא״ל שלו .שמות החוקרים
השותפים ,כתובת הדוא״ל שלהם ושטח הפעולה שלהם.
 .2מבוא :על המבוא לכלול את הרקע המדעי וסקירת הידע הקיים בארץ ובעולם בנושא ,תוך מתן
דגש על בודות החוקרים המגישים ,והפרסומים שפורסמו על ידם.
 .3תיאור בעיית המחקר וכלי מדידה להצלחת מחקרים :יש לציין את היפותזת העבודה והבסיס
עליהם מושתת המחקר.
סעיף  :3.1הגדר את המצב והידע הקיים כיום בארץ ובעולם
סעיף  :3.2הגדר בממוקד את יעדי המחקר
סעיף  :3.3הגדר מה הנך מצפה שישתנה בעקבות הצלחת המחקר
סעיף  :3.4הגדר את כלי המדידה למחקר המוגש למדידת הצלחתו על פי המתואר לעיל
 .4מידת התאמת המחקר לאחד מיעדי ה״קול קורא.״
 .5תמצית תכנית העבודה המדעית כולל השיטות בניסיוניות.
 .6תקציב :על החוקר להוסיף הסבר.
 .7מימון מקביל :יש לציין במפורש ,הן בגוף ההצעה והן בתקציב ,מימון שיש לחוקרים לנושא
זה ,או דומה לו ,בין כחוקר ראשי ובין כחוקר משני ,ממקורות תקציב קרן המחקר של אמ״ד ,קרן
המדען הראשי של משרד החקלאות או כל קרן מחקרים אחרת .אם תוכנית זאת או דומה לה
הוגשה או מוגשת במקביל למקור מימון אחר יש לציין זאת במפורש ,בגוף ההצעה ובתקציב.
 .8תוצאות מקדימות :אם ישנן תוצאות מקדימות הן תוגשנה בנפרד ובתמציתיות על עמוד אחד
לכל היותר הנושא את הכותרת ״תוצאות הקדמיות״ וללא תוספות נוספות.
מספור עמודים  -סעיפי  1עד  7לא יעלו בהיקפם על  4עמודים .במידה וקיימות תוצאות
מקדימות לא תעלה ההצעה על  5עמודים כולל התוצאות.
תאריך אחרון שקרן המחקר של אמ״ד תקבל את ההצעות ההקדמיות הינו  30באפריל 2018
כתובת הדוא״ל למשלוח ההצעה:
esti@dagim.org.il
בהצלחה

