


18

file_0.wmf

file_1.wmf


file_2.wmf


המוסד לביטוח לאומי
אגף לפיתוח שירותים מיוחדים
קרן מנוף

בקשות למענקי מחקר ופרוייקטים 
לקרן מנוף


חוברת טפסים



נא להגיש את הבקשות ב- 10 עותקים + עותק מגנטי 
לאחר העיצוב הסופי של ההצעה תתבקש להגיש 10 עותקים נוספים, מתוקנים
+ עותק מגנטי
נא להשמיט את ההסברים וההוראות בחומר המוגש.
לכתובת:

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי
אגף פיתוח שירותים
שדרות ויצמן 13
ירושלים
http://www.btl.gov.il

טלפון: 02-6709608
פקס 02-6463081
E-mail:  rinabo@nioi.gov.il



הגוף המגיש
שם של איש קשר
כתובת
טלפונים
אי מאייל










תאריך הגשה____________


















הגשת ההצעה.

רגע לפני שתגיש לנו את הצעתך,
מעקב אחר הכללים הפשוטים הבאים, יאפשרו לך הגשת הצעה קלה לבדיקה והערכה, ולכן בעלת סיכויים גבוהים יותר להתקבל:

את ההצעה עליך למלא בשפה העברית ולהגיש בעשרה העתקים מודפסים. כמו כן, עליך לצרף דיסקט ובו עותק אלקטרוני (קובץ Word) עם פרטי ההצעה.
אם תכתוב את הצעתך על גבי הקובץ, בו נכתב מסמך זה, תחסוך לעצמך עמל רב.. מומלץ לבקש טפסים אלו על גבי דיסקט ממשרדי קרן מנוף. ניתן להוריד טופס זה גם מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת: http://www.btl.gov.il.

בדפים בהם מופיע הסימן file_3.png
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, קיימת לאותו הדף דוגמא ממולאת או הסברים נוספים בסוף חוברת זו. אנו ממליצים להתבונן בדפים אלו.

אם לדעתך, אחד הטפסים או הסעיפים המבוקשים להלן אינו מתאים ואינו דרוש כלל להצעתך, השמט אותו מהחבילה, אותה אתה מגיש לקרן. יחד עם זאת, אותם הטפסים, בהם מופיע הסימן "file_5.png

file_6.wmf

" הינם טפסים החייבים להימצא בכל הצעה 

טופס מס' 1: תקציר בשפה העברית 
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בסעיף זה הנך מתבקש לתת תקציר של הפרויקט, בהתאם לסעיפים השונים המופיעים להלן:

תקציר
נושא











נושא הפרויקט

מטרות הפרויקט



טופס מס' 1: תקציר בשפה העברית - המשך.

תקציר
נושא

רקע עיוני

שיטות העבודה המרכזיות

תרומת הפרויקט לבטיחות

טופס מס' 2: מבט כללי על הפרוייקט. 
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 בפרק זה עליך לספק פרטים כללים, אשר יאפשרו לבוחן ההצעה לקבל "מבט על"  של הפרוייקט המוצע על-ידך:

תקציר
נושא

תיאור בן עשר מילים של הפרוייקט:

הגוף או המוסד המרכזי, האחראי על הפרוייקט:
 אחר ____
 אחר ____
 אחר ____
 אחר ____
 אחר ____
 מחקר                
 פרויקט יישומי
 פרויקט התערבות
 סדנא
 פיתוח מוצר
 פעולת הסברה
מילות מפתח, לקטלוג ממוחשב (יש לסמן חמש מילים לכל היותר)
 פקידות ומשרד
 אחר ____
 תעשיה
 חקלאות
 בניה
התחום התעסוקתי, אותו יכסה הפרוייקט: 
 101-200 עובדים
 יותר מ – 200 עובדים: _____
 עד 20 עובדים
 21-50 עובדים
 51-100 עובדים
מספר העובדים, אשר יפיקו תועלת ישירות מביצוע הפרוייקט:

סוג העובדים, אשר יפיקו תועלת ישירות מביצוע הפרוייקט:
 101-200 עובדים
 יותר מ – 200 עובדים: _____
 עד 20 עובדים
 21-50 עובדים
 51-100 עובדים
מספר העובדים, אשר יפיקו תועלת משנית מביצוע הפרוייקט:

סוג העובדים, אשר יפיקו תועלת משנית מביצוע הפרוייקט:
 לא
 כן, פרט סוגם: _________
האם מפעלים נוספים יוכלו ליהנות מהידע, שנצבר בפרוייקט?


תאריך תחילת הפרוייקט:

תאריך סיום הפרוייקט:

מספר חודשים לביצוע הפרוייקט:

התקציב המבוקש ל – 12 החודשים הראשונים:

התקציב המבוקש עבור השנה הראשונה או חלקה:

התקציב המבוקש עבור השנה השניה או חלקה:

סה"כ התקציב לפרוייקט (ללא מע"מ):

המפעל, בו יבוצע המחקר:

המוסד האקדמי המשתתף במחקר:

איש הקשר / חוקרים / משתתפים מטעם המפעל:

טופס מס' 3: תקציר בשפה האנגלית
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 בסעיף זה הינך מתבקש לתת תיאור של תקציר הפרוייקט, בהתאם לסעיפים השונים המופיעים להלן 
Subject
Summary
Project’s Topic


Project Goals


 טופס מס' 3: תקציר בשפה האנגלית -  המשך

Subject
Summary
Theoretical Background

Main Project Methodology

Project’s Contribution to Safety












טופס מס' 4: החוקרים. 
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 בטופס זה הנך מתבקש למלא את שמות החוקרים והמשתתפים המרכזיים בפרויקט. אינך נדרש למלא שמות של עובדים זוטרים



המשתתפים ותפקידם


שם
תפקיד
תואר ומעמד
תחום התמחות
שם המוסד
מחלקה
טלפון



חוקר ראשי








חוקר ראשי








































































טופס מס 5 
להגשת  הצעה מפורטת.

בשלב זה, עליך לכתוב הצעה מפורטת של הפרויקט. בפרק זה תוכל להוסיף דפים ככל שתירצה. לשם נוחות, מוצג בזאת מבנה בסיסי של הצעה מפורטת בליווי הסברים בנוגע לתוכן המבוקש בכל חלק. מומלץ למחוק את דברי ההסבר שלנו, ולכתוב במקומם את החומר המתאים לך. למותר לציין כי תוכל להוסיף כל סעיף / נושא הנראה לך חשוב מעבר לנושאים המוצעים על ידינו, אולם אנו ממליצים שלא לגרוע מהסעיפים, המוצגים להלן.

לאחר פרק ההצעה המפורטת, תמצא פרק נוסף ובו מסמכים משלימים להצעה המפורטת, כגון: הצעת תקציב וכד'. אין צורך לחזור על המידע, המופיע בטפסים אלו, במסגרת ההצעה המפורטת אם כי תוכל תמיד לעשות זאת במידה ונראה לך כי הדבר יתרום לבהירות ההצעה.

1.	תאור הנושא.

בפרק זה הנך מתבקש לתאר את הנושא המרכזי, בו עוסק הפרויקט. עליך להניח כי הקורא מבין בתחום הבטיחות והנו איש מקצוע מהשורה הראשונה בתחום, אולם לא בחיכר מכיר את הנושא הספציפי לעומק. לפיכך, הקפד על רמה נאותה ועל עמידה בסטנדרטים מקצועיים הולמים.

2.	רקע מדעי מהארץ ומחו"ל.

פרק זה צריך לפרט מה ידוע בעולם על הנושא, בו אתה רוצה לטפל. הרקע צריך לכלול מידע אקדמי מתאים, כמו גם מידע על פרויקטים דומים / קשורים, אשר בוצעו ברחבי העולם. מומלץ לתת מידע על הצלחות / כישלונות (וסיבתם) במטרה להבין מדוע קיים סיכוי טוב יותר של הצלחה בפרויקט שלך.
תוכל לא לכלול פרק זה בהצעתך, אם אתה סבור כי אין חשיבות לרקע אקדמי בפרויקט ספציפי זה.

3.	הבעיה והנושא, בהם יטפל הפרויקט.

לאחר מעבר על פרק זה, צריך הקורא להבין היטב מהם הבעיות והנושאים הבטיחותיים, אותם בא הפרויקט לשפר. על הקורא להבין מה בדיוק יטופל, ומה הציפיות לחומרת / קיום הבעיה לפני תחילת הפרויקט ובמידה וניתן להעריך, גם לאחר השלמת הפרויקט. 

4.	שיטות העבודה בפרויקט.

בפרק זה, עליך לפרט מהן שיטות העבודה בפרויקט (מחקר, עבודת שדה, העברת סדנאות וכד') וכיצד יבוצע הדבר. על הקורא להבין בדיוק האם יצאו אנשים לשטח? מתי? כיצד יאספו הנתונים? כיצד הם ינותחו? ועוד.

5.	האוכלוסייה הנחקרת.

5.1	גודל האוכלוסייה שתטופל / תחקר.

כאשר הפרויקט המוצע הנו תוכנית התערבות, עליך לפרט מה גודל אוכלוסיית העובדים שתהנה ישירות ו / או בעקיפין מפירות הפרויקט. כמו כן, חשוב מאוד להבהיר באילו דרכים, עומדת אוכלוסיית היעד ליהנות מהפרויקט: האם דרך הדרכה ישירה? האם דרך קבלת ממצאי הפרויקט? האם רמת המודעות שלה תעלה? ועוד.


5.2	סוג האוכלוסייה שתשתתף בפרויקט.

אשר הפרויקט המוצע מערב השתתפות ישירה של עובדים (מודרכי סדנאות, מקבלי שיפורים הנדסיים וכד'), יש לציין מהי האוכלוסייה שתשתתף בפרויקט. 

	5.3	הקריטריונים לבחירת האוכלוסייה.

כאן עליך לפרט מה יהיו הקריטריונים שתפעיל לבחירת האוכלוסייה, שתשתתף בפרויקט. עליך להבהיר מדוע בחרת קריטריונים אלו, ובאיזו דרך תממש אותם במסגרת הפרויקט: כיצד יבחרו המשתתפים בפרויקט? מאילו מקומות עבודה? וכד'.

6.    	מדדים להצלחת הפרויקט

כאן עליך לפרט מדדים להצלחת הפרויקט, אם מיידים ואם מדדים שייבדקו זמן מה לאחר סיומו. אנא, תקצב סעיף זה בהצעת התקציב!

7.	חדשנות הפרויקט המוצע.

כאן עליך לפרט במה יוסיף הפרויקט על הידוע / נעשה עד היום בתחום הפרויקט המוצע. תוכל כמובן, להוסיף את התרומה החדשנית של הפרויקט המוצע לרמת הבטיחות ישירות.

8.	תפוקות הפרויקט

כאן עליך לפרט בדיוק את ההשערות המדעיות ואת הנתונים שיאספו  במהלך הפרויקט.

9.  	יישום מסקנות הפרויקט

כאן עליך לפרט מי מיועד ליישם את מסקנות הפרויקט, האם הוא שותף לפרויקט, האם מסכים ליישם את מסקנותיו. רצוי לצרף הסכמה בכתב.


10.	הפצת מסקנות הפרויקט

כאן עליך לפרט מי יפיץ את מסקנות הפרויקט, היכן וכיצד יופצו וכיצד יועמד הדו"ח המסכם של הפרויקט לעיון המעוניינים. 



קורות חיים של המצעים/מנהלים/מבצעים

על מנת לבדוק את התאמתם לפרויקט

בבליוגרפיה

כאשר אתה מציין את הפרסומים של מגישי ההצעה, יש לצרף תדפיסים / עותקים של הפרסומים המרכזים.

	11.1	ביבליוגרפיה כללית
 11.2	פרסומים של מגישי ההצעות בנושא.



טופס מס' 6: תקציב – הסבר כללי. 


בטופס זה הנך מתבקש למלא את דרישות התקציב של הפרויקט. בעת מילוי פרק זה, אנא עקוב אחר ההוראות הכלליות הפשוטות הבאות (הוראות ספציפיות נוספות תוצגנה בדפים הבאים):
¨	התקציב יוגש בשקלים חדשים נכון לחודש שייקבע על ידי מגישי ההצעה.
¨	סעיפים יבוא או סעיפים שהצעות המחיר להם מוגשות בערכים דולריים יוגשו בדולרים ובשקלים תוך ציון שער החליפין המתאים ביום הגשת ההצעה. הסכום שיוגש יכלול את כל מרכיבי היבוא כגון, הובלה, מכס ומיסים.
¨	יש לפרט את התקציב לכל שנות הפרוייקט במחירי החודש הקובע לצורך התקציב.
¨	יש לציין אחת בין השלושה: *  הצעה כוללת מ.ע.מ, * על המחירים יש להוסיף מ.ע.מ, 
    *לא נדרש מ.ע.מ
טופס מס' 6 חלק א': לוח זמנים משוער ושלבי ביצוע התכנית. 
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 בטופס זה הנך מתבקש למלא את השלבים המרכזיים בתוכנית הפרויקט. אנו ממליצים למלא את חלקו הראשון של הטופס במקביל למילוי חלקו השני. הזמנים בטבלא זו ימולאו בחודשים מתאריך אישור הפרויקט. 

משך (חודשים)
תאור מקוצר של הפעילות
מס' שלב


1


2
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4
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12

טבלת גנט
בטופס זה הינך מתבקש למלא השלבים המרכזיים בתוכנית הפרויקט . 
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מטלה
13
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תפוקות


שעות המבצע – נא לציין שם או תפקיד
שעות המבצע נא לציין שם או תפקיד
שעות המבצע נא לציין שם או תפקיד
שלב על פי טבלת המטלות
חודשי
מס' חודשים
שנתי
חודשי
מס' חודשים
שנתי
חודשי
מס' חודשים
שנתי


























































































סיכום שעות









אחוז משרה










טופס מס' 6 ב : תקציב – כוח אדם. 
משתתפים ותפקידים
העסקה בפרויקט
עלות
שם
תפקיד בפרויקט
עלותמשרה/עלות לשעה
אחוז משרה/מס' שעות
עלות חודשית
שנה א'
































סה"כ ללא תקורה




תוספת מ.ע.מ (אם צריך)




תקורה בגובה ____10%




סה"כ  לשנה




סה"כ לכלל הפרויקט כ"א שנה א'








משתתפים ותפקידים
העסקה בפרויקט
עלות
שם
תפקיד בפרויקט
עלות משרה/עלות לשעה
אחוז משרה/מס' שעות
עלות חודשית
שנה ב'
































סה"כ ללא תקורה




תוספת מ.ע.מ (אם צריך)




תקורה בגובה ____10%




סה"כ  לשנה




סה"כ לכלל הפרוייקט כ"א שנה ב'








הוצאות נסיעה

ממקום למקום
מטרה
קילומטרים
מס' נסיעות
סה"כ ק"מ
עלות לק"מ
סה"כ





















סה"כ


ציוד
ציוד אזיל וחומרים
עלויות בש"ח






סה"כ לשנה

סה"כ לפרויקט


שונות
עלויות בש"ח






סה"כ לשנה

סה"כ לפרויקט



סיכום ההוצאות

כ"א

נסיעות

ציוד אזיל

שונות



סה"כ


טופס מס' 6 ג: תקציב – מקורות מימון נוספים.
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 אנא, מלא טבלא זו רק אם הגשת לאחרונה הצעה זהה או דומה גם למוסד אחר, או שבזמן הגשת הצעה זו, נדונה הצעה זהה או דומה שלך במוסד אחר:
עלויות

מצב הבקשה להערכתך
הסכום המבוקש
תאריך הגשת הבקשה
שם המוסד
 בדיון ראשוני
 לקראת אישור
 לקראת דחייה
 לא ידוע
 אחר ______



 בדיון ראשוני
 לקראת אישור
 לקראת דחייה
 לא ידוע
 אחר ______



 בדיון ראשוני
 לקראת אישור
 לקראת דחייה
 לא ידוע
 אחר ______





את הטבלא הבאה עליך למלא רק אם נתמך בפועל פרויקט זה או דומה לו כיום על ידי מוסד אחר:
עלויות

סכום התמיכה
תאריך סיום התמיכה
תאריך תחילת התמיכה
שם המוסד














טבלא זו עליך למלא במידה ויש לך מענקים נוספים עבור הפרויקט המוצע:

סכום התמיכה
תאריך סיום התמיכה
תאריך תחילת התמיכה
פרטי המממן
שם חוקר








































טופס מס' 7: פרטים אישיים.
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 נשמח מאוד להכיר אותך ואת שותפיך לפרויקט! אנא, צרף כאן עותק של קורות חיים של כל אחד מהחוקרים הראשיים בפרויקט. אל תשכח להוסיף לקורות החיים גם רשימת פרסומים (אם יש). כמו כן, במידה ויש לך תארים, עליך לציין את שנת קבלתך למוסד, שנת סיום ההכשרה, שם המוסד המעניק את התואר והאם קיבלת את התואר לבסוף. 
אישורים נדרשים. 
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 טופס זה מכיל שני אישורים: הראשון הוא של הגופים היוזמים ומבצעים את הפרוייקט והשני של המפעל / מקום העבודה בו יתרחש הפרוייקט. עליך להחתים טופס זה בהתאם. תוכל להגיש אישורים אלו מאוחר יותר, לאחר אישור הפרוייקט על ידי קרן מנוף, אולם הם מהווים תנאי הכרחי להתחלת הפרוייקט.

חותמת וחתימה
תאריך
שם מוסד
החותם
שם



חוקר ראשי בפרוייקט




חוקר ראשי בפרוייקט




מורשה חתימה מטעם מוסד מגיש ההצעה




מורשה חתימה מטעם מוסד מגיש ההצעה




מורשה חתימה מטעם מקום העבודה  בו יבוצע הפרוייקט




מורשה חתימה מטעם מקום העבודה  בו יבוצע הפרוייקט




במידה ואחד (או יותר) מהמשתתפים בפרוייקט הנו מוסד אקדמי, יש לצרף אישור של הפורום המדעי או כל פורום אחר האחראי על אישור הפרוייקט במוסד מגיש ההצעה. 



 
מומלץ לבחון "בעיניים של תם" האם לאחר קריאת הצעתך, יוכל הקורא הממוצע (המצוי בתחום הבטיחות אך לאו דווקא בקי בנושא הספציפי המוצע) לענות בעצמו על השאלות הבאות:
 האם ברור ומוסבר באופן חד באיזו בעיה בדיוק מטפל הפרוייקט?
 האם ברור ומוסבר באופן חד כיצד יטפל הפרוייקט בבעיה?
 האם ברור מוסבר באופן ברור כיצד תבוצע תוכנית ההתערבות בשטח?
 האם ניתן להבין מההצעה מהם שלבי המחקר ומהם לוחות הזמנים לפרוייקט?
 מי יפיק רווח בטיחותי מביצוע הפרוייקט?
 כמה עובדים יפיקו רווח מביצוע הפרוייקט?
 מה סוג האנשים, אשר יפיקו רווח מביצוע הפרוייקט?
 האם ברור כיצד הגעתי לסכום הכסף המבוקש?
 אם הפרוייקט מייצר ידע: כיצד יקבלו האנשים המתאימים את הידע, אותו אספתי בפרוייקט?
 האם ברור מדוע בקשתי את הציוד / מכונות לפרוייקט?
 האם ברור מה בוצע בעבר בתחום זה, הן במסגרת פרוייקטים אחרים והן במסגרת אקדמית / מחקרית אחרת?

