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  לכבוד

  ת המחקריורשומנהלי 
              במוסדות מחקר אקדמאיים

  !מכובדי

  הזמנה להגשת הצעות מחקר :הנדון

  

קרן המחקרים בענייני ביטוח שליד אגוד חברות הביטוח משתתפת במימון מחקרים 
  .שנחתם בין החוקר לבין הקרןי הנהלת הקרן ועל פי הסכם "שההשתתפות במימונם אושרה ע

הנהלת קרן המחקרים מעוניינת לקבל הצעות , במסגרת המחקרים שגלומה בהם תועלת לציבור
  :מחוקרים מתאימים במוסדכם בנושאים המפורטים להלן

 ;והשלכותיה רעידת אדמה אפשרית בישראללמחקרים הקשורים  �
 .באיזור ים המלח" בולענים"מחקרים הקשורים לתופעת ה  �

  :ל להתייחס כיםצרי יםהמחקר

o במקרה של ( לתשתיות ולבני אדם , למבנים ל"הטבע הנ ותסיכונים הטמונים בתופע
על המחקר לאפשר הערכה נאותה של הסיכונים  .)כולל עוברי אורח ומטיילים, הבולענים
 .בתופעות הטבעהטמונים 

o אליותפיזיק- בעיקרו להיות מבוסס על דיסציפלינות גיאולוגיותאמור  המחקר. 
o או על הערכות / ו , מליץ על אמצעים להפחתת סיכונים או למניעתםיהמחקר ש רצוי /

 .אמצעים לטיפול בנזקים שארעו
o מבלי (  בטי ביטוחיוהוא יכול להתייחס גם לה המחקר יתייחס גם להיבטים כלכלייםרצוי ש

  .)להתייחס לפרמיית הביטוח

המחקר לקרן המחקרים המצורפות בזה הגשת את הצעת המחקר יש לערוך בהתאם להנחיות 
  .מ על פי הפרטים המצורפים מטה"ולהגישן לח

  כם לפנייתנוותנודה על הענ

  
  בכבוד רב                                   

  
  

      
  מאיר שביט                                   
  מרכז קרן המחקרים                  

  
  

  הנהלת קרן מחקרים  –        זאב אבן חן : העתק
  קרן המחקרים, יועץ משפטי  –ד יוסי הלוי "עו
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  הנחיות להגשת הצעות מחקר לקרן המחקרים: הנדון

קרן המחקרים בענייני ביטוח שליד אגוד חברות הביטוח משתתפת במימון מחקרים 
  .י הנהלת הקרן ועל פי הסכם שנחתם בין החוקר לבין הקרן"שההשתתפות במימונם אושרה ע

  :מחקרים העונים על התנאים הבאים הקרן משתתפת במימון

כנסים ,  מימון תקציבים שוטפים או תקציבי פיתוח, להבדיל מתרומות(מהווים מחקר   .1
 ).'פעולות הדרכה וכו, ספרים

המשפיעים על הפיצויים  יםלרבות ענייני, מחקרים העוסקים  בענייני ביטוח רכב חובה .2
, צמצום היפגעות בתאונות דרכים, טפול בנהג, מניעת תאונות דרכים(ד "לפי חוק הפלת

מכספים שהופרשו  –מקור כספי הקרן , )ב"וכיוצ,  או טיפול  בנפגעי תאונות דרכים
 .בעבר מפרמיות ביטוח החובה לרכב

 .ית כגון ביטוח נזקי טבעמחקרים העוסקים  בענייני ביטוח אחרים בעלי משמעות ציבור .3

 .גלומה בהם תועלת צפויה לציבור .4
  :להעדיף ,  על פי ניסיון העבר, מעבר לתנאים מנדטוריים אלה נוטה הנהלת הקרן

לרבות מחקר של (חוקרים מוכרים ובעלי מוניטין על פני מי שאינם כאלה  �
ולרבות , חוקרים צעירים אם הם נעשים בהנחיה ופיקוח של חוקרים מנוסים

 ;)עבודות דוקטורט למשל
על פני חברות , או גורם מוסדי ממלכתי, מוסד רפואי, מוסד מחקר אקדמי �

 ;)במיוחד אם בביצוע המחקר גלום פוטנציאל לרווח עסקי נגזר(פרטיות 
 ;מחקרים ישימים על פני מחקרים שביצועם בעייתי ומימושם מוטל בספק �
סדרי גודל (בירים מחקרים מוגדרים בתקציב ובלוחות זמנים בהיקפים ס �

על פני , )שנים 3עד מאות אלפי שקלים וטווחי זמן של עד  –שונים של תקציבים 
 ;מחקרים מתמשכים ועתירי תקציב

מחקרים חדשניים ובתחומים שטרם נחקרו על פני מחקרים שאין בהם חידוש   �
 ;לעומק כבר במחקרים קודמים" נחרשו"ובתחומים ש

קרובה יותר להשגה במונחי זמן , ולה יותרככל שתועלתם הצפויה גד - מחקרים  �
 .ומדידה יותר, וישימות

  .ב סכמה להגשת בקשת השתתפות במחקר"מצ

וללא , לאו דווקא במקצועות מסוימים –את הבקשה יש לכתוב בשפה המובנת לבעלי תואר אקדמאי 
  .ללא הסבר –שימוש במונחים מקצועיים תחומיים 

 .בהצלחה

 

  

  בכבוד רב                
  

  מאיר שביט                
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  הצעת מחקר

  :מוגש ל
  קרן מחקרים שליד איגוד חברות הביטוח בישראל

  כותרת

  .הגדרה של המחקר המבקש מימון מהקרן, שם  :כותרת המחקר

  .סיון קודםיכולל רקע מקצועי ונ, שיבצעו את המחקר , הארגון / תאור של האדם + שם  :החוקר

החוקר ומוסד המחקר יחתמו על הסכם (יבוצע המחקר פרוט פרטי המוסד במסגרתו : מוסד המחקר
  )אם תאושר הצעת המחקר, מימון המחקר עם קרן המחקרים

  

  רקע ומטרה

הקשר לנושאי ביטוח ; המהווים רקע למחקר, הסוגיות , הנסיבות , תאור הנושא  :הרקע למחקר
  .נפגעי תאונות דרכים

  .בעיות שהמחקר יענה עליהן/ השאלות , הכוונה בביצוע המחקר  :מטרת המחקר

  .לענף הביטוח/ למשק / הגדרת התועלת הצפויה לציבור  :התועלת במחקר

  .לפי שלבי המחקר, היישום  שיגזרו מהמחקר / הדיווח  :תפוקות

  

  מתודולוגיה

  .השיטות והשלביםהסבר כללי על , נחקרים , חוקרים , תאור אופן ביצוע המחקר  :מערך המחקר

  .שיופעלו במחקר, פרוט שיטות מקצועיות וחישובים  :שיטות המחקר

  .פרוט השלבים ולוחות הזמנים של המחקר :שלבים

  .א שידרשו למחקר"אמצעים פיסיים ומשאבי כ :אמצעים

  .ז"פרוט עלויות המחקר לפי שלבים ולו :עלויות

  

   הבקשה מקרן המחקריםתקציב המחקר ו

, סוקרים, חוקרים: כגון( תקציב המחקר המתוכנן לפי סעיפי הוצאות : תוכנןתקציב המחקר המ
  ). ברמה שנתית לפחות(ז המחקר "בפריסה על לו, )'הוצאות משרדיות וכו, מכשור

סעיפי ההוצאה רמת ההשתתפות הכספית המבוקשת מהקרן ופריסתה לפי  :השתתפות בעלויות
מ על השתתפותה "מחקרים אינה מוסיפה מעקרן ה) א: יש להביא בחשבון כי( ז המחקר"לוו

אלא למוסדות , קרן המחקרים אינה נוטה לאשר השתתפות בעלויות תקורה) ב. בתקציבי מחקר
  .)מחקר מוכרים ובאחוזים נמוכים

  

  נספחים

  :נתונים רלוונטיים נוספים כגון

  .'וכו תחשיבים,  רקע מורחב,  נסיון מקצועי ,עבודות קודמות פרוט , ביבליוגרפיה 


