
  

 

  הארגון על

  

  הרשת

 ידי על הממומנים שונים מחקר בשטחי פרויקטים הן ERA-NET -ה תכניות
 המאפשר אירופי מחקר מרחב ליצור היא מטרתן. האירופית המחקר נציבות

 ידע להחליף, לותגבו חוצה חקרמ לקיים החברות במדינות מחקר לקבוצות
 פעולה משיתוף תועלת ולהפיק בעיות פתרון על במשותף לעבוד, ורעיונות
 ממשלה למשרדי מצע משמשת ERA‐NET -ה תכנית .שונים מומחיות בשטחי
 לתאם ניתן באמצעותן משותפות ותוכניות פעילויות פיתוח לשם מימון ולקרנות

 . זו לפעילות השותפות במדינות המתבצעים הגבוה ברמה מחקרים בין

NEURON II לו הקודמות התכניות של המוצלחת הפעילות הישגי על נבנה 
 -מ כך ואחר 2003-2004 בשנים האירופית המחקר נציבות ידי על שמומנו
  .2011 עד 2007

  השותפים

 התכנית במסגרת פעילותו את ממשיך, NEURON II  ארגון,  2012 ינואר מאז
 בארגון. העצבים מערכת של מחלות בתחום האירופי האיחוד של יעיתהשב

 מדינות עשרה -משש מחקר מממני ארגונים ואחד עשרים עתה שותפים
  :וקנדה ישראל כולל, באירופה

 CIHR, Québec,FWF FWF (קנדה, )Flandern, FWO( בלגיה, )FWF (אוסטריה

FRQS( ,פינלנד) AKA( ,צרפת) ANR, INSERM, CNRS(  ,גרמניה) PT-

DLR/BMBF( ,איסלנד) Rannis(  ,ישראל) CSO‐MOH( ,איטליה) MOH(  ,

 ,ANCS‐MEdR( רומניה,  ) FCT (פורטוגל,  )NCBiR (פולין, )FNR (לוקסמבורג

UEFISCDI( ,ספרד) ISCIII, MINECO(  ,שוודיה) SRC(  ,בריטניה) MRC.(   

 

  



  המטרה

 של החשובים מהאתגרים יאה בו הקשורות והמחלות האנושי המוח חקירת
 מערכת מחלות, אדם בבני שפוגעות הרבות המחלות מבין. 21 -ה המאה

 על ניכר עומס ומטילות החיים באיכות נזקיםל מרכזי גורם הן מוחוה העצבים
 בהבנת הקיימת ההתקדמות למרות. רבות במדינות הבריאות תקציבי

 המחקר, שונות יאטריותופסיכ נוירולוגיות מחלות של המולקולריים המנגנונים
 עד, מזאת יתרה .אלה מחלות למיגור פתרונות מלהציע עדיין רחוק כיום הקיים
 לא למניעתן אסטרטגיות או אלו מחלות לריפוי טיפולים של פיתוחם, היום

  .   מרובה הצלחה נוחלים

 המוח של ממחלות הסובלים רפוי של הטווח ארוכת המטרה את להשיג כדי
 תכניות של מגוון המדינות ברוב קיים לקרוביהם עזרה תןומ העצבים ומערכת
 מאמץ נדרש,  לכך מעבר אך. והבינלאומית הלאומית ברמה  מחקרים מימון
   .זה בתחום מחקר קבוצות ושל מחקר מממני ארגונים של ומתואם מרוכז

 העוסקות וארציות אזוריות מימון תכניות בין מתאמת NEURON II של הפעילות
 מעבר הפעולה שיתוף של ההרחבה. העצבים מערכת של מחלות במחקר
 ליעילות ותורמת המוח מחקר של הגלובליזציה על מצביעה אירופה לגבולות
 קולות פרסום היא הארגון של המרכזיות הפעילויות אחת. הארגון של פעילותו
 במדינות הפועלים מדענים קבוצות ידי על מחקר הצעות להגשת קוראים

 מערכת מחלות חקר של אחר בתחום מתמקדים קורא קול בכל. השותפות
  .     העצבים

  

    

 מחקרלשכת המדען הראשי במשרד הבריאות מהווה צומת חשוב בקידום ה
שכת המדען בשלושה תחומים מתרכזת פעילות ל, למטרה זו. הרפואי בישראל

 :עיקריים

  של המדען הראשיקרן המחקרניהול .  
מחקרים , בתהליך של בקרת עמיתים, מתעדפת ושופטת, הקרן ממיינת

 והרפואה בארץ י רופאים וחוקרים ממוסדות המחקר"המוגשים אליה ע
 הקרן במחקריםבוחרת , ובהליך דומה, בנוסף. ומממנת את הראויים לכך

ראויים וממליצה על מימונם בפני ארגונים נוספים התורמים למחקר 
  .הרפואי

 רגולציה של מחקר רפואי.  
 הבריאות הטיל על לשכת המדען הראשי אחריות על יישום ארבעה שר

  . חוקים המסדירים היבטים שונים של המחקר הרפואי



 השתתפות ברשתות מחקר אירופיות.  
ברשתות מחקר לשכת המדען הראשי מייצגת את משרד הבריאות 

י האיחוד האירופי בתחומים שונים של מדעי " הממומנות עאירופיות
החיים והרפואה ומממנת מחקרים של חוקרים ישראלים בשיתוף עם 

  .חוקרים ממדינות שונות באירופה

  

  


