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 נוהלי קרן המחקר של מועצת החלב



 נמשך/קביעת ציון למחקר חדש .א
 

 ' שיפוט שלב א  -מחקר חדש  1.א

  .מחקרהמוצגבפניהועדההמקצועיתבפעםהראשונההגדרה מחקר חדש הנו

 אתהצעתהמחקרוזאתלאחרשהגישבכתבמצגת בפני הועדה המקצועיתהחוקריציגב
".דף השער"בפורמט למתאםהמחקראתתקצירהמחקרהמבוקש

 קביעת  הציון טבלת מילוי לאחר תעשה המחקר מחברי"עשיפוט  להצעת אחד כל י
.אישיוחסוימשארחבריהועדההועדהבאופן

 סעיפי הערכה השיפוטית כוללים  מדדים שונים כמו מדעית: איכות רלוונטיות,
ממוצעהמדדים.פעםגורמימחקרנוספים"יכולתיישומיתושת,יכולותהחוקר,המחקר

יחברהועדה"יהווהאתהציוןלמחקרשניתןע המלצותוהערותלמחקריוספולציון.
 .רהועדהבפרוטוקולהישיבהלגביכלעבודה"ייו"וירוכזועשניתן

 יחבריהועדהבאופןאישייהווהאתהציוןלהצעתהמחקר"ממוצעהציוניםשניתנוע. 

 המחקרמהציון הסופי של שיפוט 07%י הועדה המקצועית יהווה "הציון שניתן ע 
:קיימותשתיאפשרויותלדרגאתהעבודות

כ–ציון עובר .1 שקיבלה מחקר הצעת תקציב07ציון  ל על להתמודד תוכל ומעלה
 .קיים

 .יהמצאותתקציבמתאיםלכך"הזוכיםעפ"חיתוך"ודירוג מהגבוה לנמוך .0


שיפוט מחקר נמשך   2.א

 לביצוע:הגדרה הועדהוקיבלאישורומימון בעברבפני מחקרשהוצג מחקרנמשךהנו
.המחקר

  המחקרחייב להופיע בפני הועדה החוקר  שנות במהלך התקדמותו את ולהציג
לאחרהצגתהתקדמותהעבודהבפניחבריהועדההמקצועיתתתקבלהערכה.האחרונות

-"+ " :שלחבריהועדהשל חייבלהפסיקאתהמחקרואת -" –"רשאילהמשיךאו
 .מימונו

במקרהבויוחלטעלהפסקת,מחקררהועדהחייבלצרףאתהנימוקיםלהפסקתה"יו
.המימוןלמחקר
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 ":חוקר צעיר" .ב

 עד חמש חוקרצעירהואמישסייםאתלימודיוהאקדמייםאושנמצאבענףהחלב:הגדרה
.מיוםהגשתהצעתהמחקרשנים

  לבצען מחקרים במקביל 4עד הוארשאי מחקרים חדשים בשנה 2מתוכם מרבי. תקציב
 .פשיקוליהמנהלתובהתאםלתקציבהקרן"יקבעכלשנהע

  קיימת לעיל ובגודלהתקציבהעדפה לחוקר צעירכאמור בקיוםבמספרמחקריםבמקביל
.הכללי

 

 ":חוקר ותיק" .ג

 ".חוקרצעיר"חוקרשאינומוגדרכ:הגדרה

 .אחד חדש כל שנהמתוכםמחקרמחקרים במקביל 3יכוללבצעעד

 יהמנהלתובהתאםלתקציבהקרן"התקציבלחוקרהוותיקיקבעכלשנהע. 


:מגבלת החברות בוועדות המקצועיות . ד

 .מקצועיותבלבדשתי ועדותחברועדהמקצועיתיוכללהיותשותףב

 .בוועדהאחתנוספתלוועדותהקיימותמשקיף יכוללהיות

 אינו יכול להיות נוכח לעבודה המוגשתשהנו חוקר ראשי או שותףחברבוועדההמקצועית
 .בדיוני הועדה כאשר שופטים את העבודה ואינו רשאי לתת לה ציון 


 חלוקת מלגות מטעם קרן המחקר. ה

.חולסטודנטיםלווטרינריה"קרןהמחקרמעניקהמידישנהמלגותלסטודנטיםלחקלאותבע
בתואר שני ומעלהלעודדסטודנטים:המטרה לעסוקבמחקרהקשורלענףהחלב גובההמלגה.

 .ימנהלתהקרןובהתאםלמגבלותהתקציב"לסטודנטיקבעמידישנהע
:נוהל קבלת מלגות

 למוסדותמחקרהעוסקיםבענף"קולקוראלמלגות"יוציאבתחילתהשנהמתאם המחקר
 .החלב

 מנהלת המחקר תקבל ותדרג את הבקשות הסטודנטים מדדי אחידיםעלפי ,ציונים)דרוג
 (.מצבמשפחתיועוד,תואראקדמי,שנותותק

 שעברומנהלת תאשר את עבודות הגמר המצטיינות של הסטודנטים לווטרינריה לאחר

 .שיפוטאקדמיועלסמךציוןעבודתהגמר

 זכייתםבמלגה לזוכיםעל יודיע מתאםהמחקר באתר. יוצגו זכייתםועבודותהגמר פרטי
 .זוכיםיציגואתעבודתםבכנסמדעיהבקרוהמקנההקרובהמועצהוה
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 נוהל אישור מחקר בקרן מועצת החלב  -פעולות וביצוע  , לוח זמנים .ו

 
 ביצוע  פעולה זמן

בינואר של כל 
ר שנת מחק

 נוכחית 
 

לשנה הוצאת קול קורא להגדרת יעדי המחקר
 הבאה

 אישור יעדי המחקר המועדפים

 מתאםהמחקר

 מנהלהקרן

 מנהלת

 הנהלתהענף

לחוקריםפרסום יעדי המחקר לשנה הבאה  
ולכלמוסדותהמחקרהרלוונטיים

 מתאםהמחקר

שלנוהליהגשתתכניותמחקרלקרןהפצה 
"תוכנית הקדמית"בפורמט 

 מתאםהמחקר

תכניותמחקרחדשותסיווגםומיונםקליטתמאי-אפריל 
לוועדותהמקצועיותהשונות

 מתאםמחקר

 מנהלהקרן
העברתתכניותהמחקרהחדשותוהנמשכות 

ר הועדות המקצועיות"ליו
 מתאםמחקר

לחברי הועדה העברתהצעותהמחקר 
המקצועית

מועדים לכינוסי הועדות המקצועיותוקביעת

 רהועדההמקצועית"יו

 כינוס הועדות המקצועיות  יולי -יוני

 השיפוטומדרגהעבודותהעברת התוצאות
למתאםהמחקרולמנהלהקרן

 והצגתתוצאותהשיפוטר הועדות"זימון יו
בפנימנהלתהענף

 רהועדותהמקצועיות"יו

 המחקרמתאם

 הקרןמנהל

 מנהלתהקרן

 -אוגוסט 
ספטמבר

קבלתהמלצותלגביתקצובשנתהמחקר
הבאהואישורשנתהמחקרהבאה

 מנהלתהמחקר

 הנהלתהענף
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 -אוקטובר
 נובמבר

 אי /על אישורהוצאתהודעהלחוקרים
 .אישור העבודה ותקצובה

 והעברתהתוכנית מחקר מפורטתהגשת
.לאישוררפרנטיםבתחום

 אישור סופי של עבודות   המחקר 

 מתאםהמחקר
.העברהלרפרנטיםבתחום

 אישורמנהלת

 אישורהנהלתהענף

 משרד ראשי מדען אישור
החקלאות

ביןהמועצהלביןחתימה על חוזה מחקר דצמבר
המוסדבועובדהחוקר

 חשבהמועצה

ינואר שנת 
 מחקר הבאה

חשבהמועצה התחלתביצועהמחקרותקצובולפישלבים
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 נספחי נהלים
 

 ענף החלבנוהל מפורט לאישור תקציבי מחקר  -1נספח 


:להלןמפורטיםהשלביםהשוניםבאישורמסגרתהתקציבלשנתמחקריםרגילה

 .1 ואישורםעלידיהנהלתהענף,הועדותהמקצועיותגיבושיעדיהמחקרעלידי והמדעןהמנהלת
 .הראשישלמשרדהחקלאות

 

ונוהל .0 הענף יעדי את הכולל בענף לחוקרים קורא קול של לקרןיהוצאה התוכניות הגשת
 .המחקריםשלענףהחלב

 

חבריםשהם9-11כלועדהמורכבתמ.מיונןלוועדותהמקצועיותהשונות,קליטתתכניותהמחקר .3
ימנהלתהענף"הרכבהועדהמוצעע.החקלאיםוהמחלבות,ההדרכה,הווטרינריה,נציגיהמחקר

 .נוילחבריהועדותוליושביהראששלהןמנהלהקרןמוציאכתבימי.יהנהלתהענף"ומאושרע

 

החוקריםמחויביםלהופיעבפני,דנותבתוכניותהמחקרהחדשותוהנמשכותהועדות המקצועיות .4
הועדה תוכניתוהחבריםמדרגיםאתהתוכניות, כל על קצר בתוםהישיבהמתקייםדיון חברי.

ועדההמעורביםבהצעתמחקרמסוימת מנועיםלהיותנוכחיםבמ, קוםבעתהדיון לשפוטאת,
ציון  לה ולתת הספציפית ההצעה "יו. את ומעביר הדרוגים את אוסף הועדה ר תכניותדירוג

מתאםהמחקר אל המחקר הקרובה. בונהאתטבלתהמחקריםלשנתהמחקר מתאםהמחקר
 . של המנהלת לשיפוט נוסףומעבירם

 

 .5 השונים לנושאים התקציב ע)מסגרת "המיוצגים המקצועיותי הועדות חלוקה–( פי על בנויה
הענףהנקבעתבהידברותבין עדיפויותמקצועיותשל פי על תדיר היסטוריתשמתעדכנתבאופן

 .הגופיםהשוניםבמסגרתהמנהלתומאושרתהנהלתהענף

 

דירוגן .0 פי על המחקר לתוכניות ראשונית תקצוב הצעת מציע המחקר מתאם התקציב, פי ועל
הצעתהתקצובמובאת.ועלפיזמינותתקציביתלוועדההספציפית,לועדהמקצועיתהמוקצהלכ

כלאחדבתורומציגיםאתהצעות,אלה,לדיוןבמנהלתבנוכחותיושביראשהועדותהמקצועיות
.שלהתוכניותהחדשותדרוגומתייחסיםל,המחקר

יםדיוןשבמהלכויכוליםמתקי.הםגםמביעיםאתהתייחסותםעלתקצובהמחקרים
 .להתבצעשינוייםבתקצובתכניותמחקרשונות
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המנהלתמגבשתהמלצותהקובעותמימהצעותהמחקרהחדשותימומנובשנההבאהומהיהיה .1
גודלהתקציבהשנתיעבורכלהצעה כן. כמו להעביראתההערותשל,מתבקשיםיושביהראש,

ועיותלידימתאםהמחקרוזאתבכדילהסבאתתשומתלבהחוקריםבעיקרחבריהועדותהמקצ
במענקמחקר שלאזכו אלו להגישהצעתמחקר, ולהאירדרכםבמידהוירצו להעיר זאתבכדי

 .בנושאהאמורבעתיד

 

במתןמספר(ה)תצעיר/להעדיףחוקר,המנהלתמציעה:הגדלתמספרמענקיםבוזמניתלחוקר .8
לקלוטחוקריםצעיריםלטובתהענף וזאתבכדי התקציב בגודל וכן זמנית בו מענקים הגדרת.

,לפיכך.שניםמתחילתעבודתועםסיוםהתואראולימודיםבהתאם5היאעד(ה)תצעיר/חוקר
ח ה)תצעיר/וקרההצעהלגבי –( עד זמניתלהיותממומן 4שיוכלבו חדשים)מחקריםבמקביל

.מתוכםלאיותרמשנימחקריםחדשיםבמקביל,(ונמשכים
 

ותיק .9 לחוקר מחקר מענקי מספר : עד מחקר מענקי לקבל מתוכםרק3יוכל מחקריםבמקביל
.מחקרחדשאחד

 

זמנ .12 בו שונות מקצועיות בוועדות חברים יתהשתתפות שחבר: ממליצה הפעילה (ה)הועדה
מת)מסוים יותר( לא אך שונות מקצועות ועדות בשתי חברים להיות יכולים לגבי. מגבלה אין

(.כלומריכוללהיותמשקיףבוועדהשלישית)משקיפים
 

קרןהמחקרמקציבהמדישנהלמלגותמתוךתקציב:חלוקתמלגותלסטודנטיםלתאריםגבוהים .11
ותק לבקר הצאןהמחקר ציב המנהלת. שנה, לסטודנטמידי המלגה גובה על מחליטה גם. היא

מודיעלסטודנטיםהזוכיםהמחקרמתאם.מדרגתאתהבקשותלמלגותעלפימדדידרוגאחידים
.החייביםבהגשתתקצירלכנסהבקרהקרוב–
 

מקצועית .10 לוועדה חבר מינוי נוהל המקצ: הועדות חברי את הממנה זו היא ,ועיותהמנהלת
המינוי את לבטל ובסמכותה מינוי. כתב הועדה  הקרן מנהל יוציא המנהלת החלטת לאור

 .בהתאם
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מתכונת להגשת תכנית מחקר הקדמית לקרן המחקר של המועצה.2נספח 
 

PDFכקובץיהחוקרראשיבדואראלקטרוני"לשנתהמחקרהבאהתוגשעהצעת התכנית הקדמית 
:לכתובתהדוארהאלקטרונישלמתאםהמחקרשלהקרן

 researchmilk@gmail.com.ראהקובץטפסים-

.לחודשמאישלשנתהמחקרהנוכחית12-עדתאריךה: תאריך הגשה
:תכלול(1.5רווחשורות10פונט)התוכניתהקדמית

מס .1 כולל שער במוסדדפי התוכנית פר המגיש, החוקר ידי על חתומים שלו, המקצועי הממונה
 (.כפישהיהעדכה,מנהלהמחלקהאומנהלמכוןהמחקר)

 .עבריתהצעתהמחקרתיכתבבשפהה .0

שמותהשותפיםלמחקר .3 במחקר, שטחהפעולהשלכלמשתתףותאורחלקו כתובתדוא״לשל.
 .החוקריםומספרהניידשלהם

 .בהיקףמרבישלעמודאחד–תקצירמדעישלתוכניתהמחקר .4

 .תיאורהבעיההנחקרתופעריהידעבנושא .5

 .מטרותהמחקר .0

 .תוךפירוטהניסוייםשיבוצעובכלשנהלהשגתכלמטרה,תיאורקצרוממוקדשלהפעלתהמחקר .1

 .התאמתהמחקרליעדיהנהלתענףהחלב .8

 .פוייםמביצועהתוכניתהחידושהמדעיוהתועלתלחקלאותהצ .9

 .רשימתספרותרלבנטית .12

 :נאלפרטאתהתקציבבטבלהתלתשנתיתלכלחוקרהמבקשמימוןהכוללת–תקציבהמחקר .11
 זמני עזר טכנאים)כוח מחקר, ותלמידי (סטודנטים בארץ, נסיעות מתכלים, וחומרים ציוד

חיצוניות ואנליזות ומשקים, חוות הוצאות 11%רבי של בשיעור מתקורה, גובה המימון.
.פמגבלותהתקציב"לתוכניתבודדתע יהמנהלת"לתוכניותהמחקריקבעע

 .למשך שלוש שנים, שקל לכל שנת מחקר 177,77הקרן קבעה גובה מימון מרבי של  

 .נספחתוצאותהקדמיותאםיש .10
אנא הקפידו על תיאור קצר וממוקד של תכנית . עמודים 4לא יעלו בהיקפם על  9עד  1הסעיפים  

 . המחקר
  

mailto:researchmilk@gmail.com
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הנחיות לכתיבת התוכנית המקיפה.3נספח 


.החוקריםמתבקשיםלהגישאתהתוכניותהמקיפותבשפההעברית

.NARKISIMאוDAVID10גודלפונט,תכניתהמחקרהמקיפהתודפסברווחכפול
זה עמוד הסעיפיםהמפורטיםבהמשך סדר פי על אתהתוכניתישלערוך סעיף. כל להתחיל מומלץ

.בשורהחדשהתוךהדגשתכיתובהכותרתשלהסעיפיםהשונים

המופיע תקציר מדעי של תכנית המחקר .1 לתקציר זהה להיות המקיפה שבהצעה התקציר על

במידהוקייםשוניביןהתקציריםישלציין.בבקשהלמענקמחקראשרהופיעבהצעההקדמית
בגוףההצעה בתקצירהחדשוהן זאתהן מתומצת. יכלולאתהנושאיםהבאיםבאופן התקציר

 .מהלךושיטותעבודהותוצאותמצופות,(יעדיםוחשיבות,רקעקצר)הצגתהבעיה:בסדרהמוצג
 
 :גוף הצעת המחקר .2

ההצעה: פרטים אישיים .א נושא הדוא. וכתובת הראשי החוקר הטלפון"שם ומספר שלו ל
 .לשלהםושטחהפעולהשלהם"כתובתהדוא,שמותהחוקריםהשותפים.הסלולרישלו

:מבוא ותיאור הבעיה .ב בארץ הקיים הידע וסקירת המדעי הרקע את לכלול המבוא על
.תוךמתןדגשעלעבודותהחוקריםהמגישיםוהפרסומיםשפורסמועלידם,ובעולםבנושא

 .ישלצייןאתהשערתהעבודהוהבסיסעליהםמושתתהמחקר

 .מטרותהמחקריוגדרובהשוואהלידעוהטכנולוגיותהקיימים:  מטרות המחקר .ג

:יבות וייחודו של המחקרחש .ד מביצוע הצפוי והחקלאי המדעי החידוש את להדגיש יש
הענף ליעדי והתאמתו התוכנית בתחומי. המחקר של הכלכלית התרומה את להעריך יש

היבול תוספת בתשומות, חסכון וכו, האיכות שיפור ליישום', עד זמן הערכת לציין וכן
 .עלפיההנחיותשבהמשךישלבצעהערכהכלכלית,אםניתן.מסחרי

.תוךפירוטשלשיטותהמחקר,בכלאחתמשנותהמחקר:  תיאור מקיף של הפעלת המחקר .ה
 המטרות את שנה בכל לפרט יש ניסוי, כל של הניסויי המבנה כולל שיבוצעו .הניסויים

ולצרףטבלה,בתיאורכלשנתמחקרישלצייןלאיזההישגמקוויםהחוקריםלהגיע,בנוסף
השנתיותמ הדרך אבני את הכוללת רוכזת המטרות. להשגת הסיכוי על להצביע יש

 .המוצהרותשלהתוכניתבתקופתהמחקר

 .מצוטטתכוללפטנטיםספציפייםלנושארשימת ספרות   .ו

 (.לאיותרמשניעמודים)איוריםושרטוטיםהנכלליםבתיאורהמחקר .ז

ממקורות החוקרמתבקשלצייןסכומיכסףשנתקבלואוצפוייםלהתקבל:תקציב המחקר .ח
לואחרים למימון נושא זה או דומה המופיע. התקציב לפירוט בנוסף מתבקש זה פירוט

 .בבקשהלמענקמחקר
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 .שלהחוקריםהרלוונטייםלנושאהנחקררשימת פרסומים .ט

,יפנולבקשתהסברנוסףבגיןהדחייהחוקריםאשר. אין ערעורים על הליך השיפוט בקרן .י
ליו יועברו נוסף"פניותיהם הסבר לקבלת השיפוט ועדת ר קבלתאין. זו בהעברה לראות

.ערעורעלהחלטתועדתהשיפוט
 

 אישור סופי של מימון המחקרים  - תשומת לב
 .מועצת החלב מותנה במגבלות תקציב המחקר של

 
  :הנחיות להכנת תקציב המחקר .3

יש.צריךלהיותזההלתקציבשמופיעבמכתבהאישורמהקרן(כוללכלהסעיפים)התקציב -
 .לפרטאתהוצאותהמחקרבהתאםלתקציבזה

שקלבמידהוחלקושלהחוקרהשותףנמוך15,222פיצוליםקטניםמ/איןלרשוםסכומים -
 .רהשותףשקלהחוקרהראשייכלולבתקציבוגםאתהתקציבהמיועדלחוק15,222-מ

כהתקציביםשלהחוקרים"סה.ישלפרטאתהמימוןשלכלחוקרשותףהמשתתףבמחקר -
.השותפיםוהחוקרהראשייהיהזההלתקציבשמופיעבמכתבהאישורמהקרן

 שכר .3.1
 .סעיף שכר אמור לכלול שכר אך ורק לעובדים שאינם בסגל הקבוע של המוסד.3.1.1

 נסיעות   3.2
₪15,222עדרק בארץ הוצאותעבורנסיעותהנעשות

 ציוד מתכלה  3.3
ושירותי המחקר לביצוע המיועדים מתכלה וציוד חומרים רכישות בתוכו כולל זה סעיף

.סעיףהרכישותאינומיועדלציודקבוע,ככלל.מחשוב
 ציוד קבוע  3.4

יצוותההיגויבשלב"ככללהקרןאינהמאשרתרכישתציודקבועלמעטאישוריםשניתנוע
בקשהלרכישתציודקבועתכלולהסברמפורטעלהצורךבציוד.אישורהתוכניתהקדמית

לאיאושרותיקוניםאושיפוציםשל,בנוסףלאמורלעיל.באתר"פירוטעלויות"זהבסעיף
 .המחקרציודקבועהקייםבמוסד

 ל"נסיעות לחו 3.1
 .ל"הקרןלאמממנתנסיעותלחו

 תפעול ותחזוקה של מתקני מחקר חקלאיים 3.3
חממות:הוצאותהתפעולוהתחזוקהשלמתקנימחקרחקלאייםכגון קירור, חדרי כלים,

.רקבאתריםשנעשהבהםשימוש12%יהיועד.'חקלאייםוכו
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 :תקורה3.1
 על ימולא התקורה במחקרסעיף המתוקצב מוסד בכל המקובל התקורה אחוז .פי בכל 

.11%מקרה התקורה לא תעלה  מעל 
 

 .ח וללא הצמדה למדד"יהיה קבוע וסופי בש, התקציב של מחקר אשר יקבל אישור תקציבי
 

 :דרישות מיוחדות .4
 בבעלי חייםעם או ניסויים  
החוקרמסדיר1994ד"התשנ,(ניסוייםבבעליחיים)אלחוקצערבעליחיים3עלפיתוספתסעיף

חיים בבעלי הניסויים נושא את המועצה. באמצעות הבריאות משרד מופקד זה חוק ביצוע על
.לניסוייםבבעליחיים

זה חוק פי על רק חיים בבעלי ניסויים לערוך מותר ישראל במדינת . בהןבתוכניות מחקר
בבע ניסויים ח"מתבצעים המחקר, בהצעת בהדגשה יצוין הדבר אישור. לקבלת יפנה החוקר

.מהועדהלניסוייםבבע״חולאחרקבלתויצורףאישורזהלתוכניתהמחקר
ליו לפנות מוזמנים אלה לתוכניות בקשר נוספות הנחיות לקבל המעוניינים הועדה"חוקרים ר

ממשרד"רהועדהשלשה"חבמנהלהמחקרהחקלאיבביתדגןאויו"עחבמכוןלב"לניסוייםבבע
:החקלאות

וכתובתו הבריאות משרד באתר נמצא חיים בבעלי מחקר הצעת לאישור בקשה :טופס

http://www.health.gov.il/services/committee/animax/pages/applications.aspx
 

 :לוח זמני הגשת ההצעה .5
-רקבהגשהאלקטרוניתעדלתאריךה,ההצעותהמלאותיוגשולקרןהמחקריםשלמועצתהחלב

ביחדעםקובץשלדפישערמתוקניםומותאמים,בספטמברשלהשנההקודמתלשנתהמחקר32
יהחוקרהראשי"דפיהשעריהיוחתומיםע.יהועדותהמקצועיות"לתקציבהמחקרשאושרע

במידהומדוברבתוכניותהעוסקות.ומנהלהמכוןוחותמתשלרשותהמחקרבהיעשההמחקר
אתקבצידף.4.1ישלצרףאישורשלהועדההרלבנטיתכמפורטבסעיף,בניסוייםעםבעליחיים

וכניתהמלאהוהאישורמועדתהאתיקהלביצועניסוייםבבעליחייםישלשלוחקובץהת,השער

.PDFבפורמאטresearchmilk@gmail.com ל"לכתובתהדוא


 סיכום דוחות המחקר בסיום העבודה .3
(.שלכלשנה32/4עדה)חייבהחוקרהראשילהגידדוחמדעיבסוף כל שנת מחקר 
הדוח.חייבהחוקרהראשילהגישדוחעבודהמלאבעבריתעםתקצירבאנגליתעם תום המחקר  

רהועדההמקצועית"המלאיגיעלידימתאםהמחקראשריעברולשנירפרנטיםבהתייעצותעםיו
יחויבבביצועתיקונים,יאושרכלשונו:תהרפרנטיםהדוחיאושרבהתאםלהחלטו.הרלוונטית
.מנהלקרןהמחקרי"אישורמקצועיאחרוןלדוחהמסכםיינתןע(.לאיאושר)ידחה,ותוספות

 . הדוח המסכם המאושר יתפרסם באתר מועצת החלב ובאמצעי פרסום  נוספים של מועצת החלב 

http://www.health.gov.il/services/committee/animax/pages/applications.aspx
mailto:researchmilk@gmail.com
mailto:researchmilk@gmail.com

