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 ולוחות זמנים טבלת ריכוז מועדים

 

  kolkoreprojects@kkl.org.il הבהרות יש לשלוח לדוא"ל: בקשות ל* 
 .1180/78-526-30ולאשרו בטלפון 

 

שנה הנוכחית. ככל שלא * קק"ל תהא רשאית שלא לממש את מלוא הסכום שהוקצה לקול קורא ב*

 את מלוא הסכום כאמור, תהא היא רשאית להעביר את הסכום שנותר לסבב הבא.קק"ל מימשה 
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 מבוא  .א

 לתמיכה במחקרהזמנה  .1

 מוכרים מחקרלמוסדות פונה בזאת ( ""קק"לקימת לישראל )להלן:  המדען הראשי בקרןאגף 

העוסקים במו"פ ומחקר יישומי  ,שפעילותם אינה למטרות רווח במדינת ישראלוחוקרים 

, 2019הצעות מחקר לשנת תמיכה בבקשות ללהגיש  או במוסד מחקר במוסד אקדמי מוכר 

 .הכל כמפורט בקול קורא זה המפורטים בקול קורא זהיעדי המחקר בהתאם ל

שיזכו בתמיכה  )תוצרי הידע( בתוצאות המחקרים לעשות שימושקק"ל  שבכוונתמובהר בזאת, 

 .קורא זה וברצופותיו.הכל כמפורט בקול  באמצעות קול קורא זה

 כללירקע  .2

 האמצעים אחד של קק"ל היאהמדען הראשי התמיכה במחקרים על ידי אגף  .2.1

מי קיימות בהתמודדותה עם האתגרים בתחול קק" העומדים לרשותה של החשובים

 , צפרות,שינויי האקליםניהול שטחים פתוחים לרבות בתי גידול מימיים,  וסביבה,

. מחקרים אלו מסייעים לגשר בין פערי באגירת מים טבעייםשימור קרקע והתייעלות 

הקק"ל היישומית לאור האתגרים העומדים בפני  המדעית החדשנות ידע והעמקת

קק"ל אנשי המקצוע בכדי לאפשר לתוצאות המחקרים מיועדות בישראל.  ומדינת

, לקבל תובנות והמלצות לקידום הנושאים בהם עוסק ולמדען הראשי בפרט ,בכלל

שיאפשרו לקק"ל לקדם  האירגון, כמו גם איתור פריצות דרך מדעיות וטכנולוגיות

  נושאים אלו. 

 ,אתר האינטרנט שלהבשמערכת מקוונת על כן, קק"ל מאפשרת להגיש, באמצעות  .2.2

 אתר")להלן:  ilorg.kkl.ww.w)כתובת האתר:  למתן תמיכה במחקריםבקשה 

את הבקשה במערכת המקוונת יש להגיש עם כל המסמכים הנלווים . ("האינטרנט

 הנדרשים על פי קול קורא זה.

 )שלוש( 3 על תעלה שלא לתקופה ככלל ת,שנתי מסגרת"פ ע תיבנה הצעת המחקר .2.3

 ₪ 150,000לתמיכה בהצעת המחקר עד לסכום של  קשהניתן יהיה להגיש ב .שנים

מסכום  10%בשיעור שלא יעלה על   וכולל תקורה לרשות המחקר כולל מע"מ לשנה

קק"ל תהיה רשאית לבחון את סכום הבקשה ביחס . התמיכה של קק"ל למחקר

את בהליך שיפוט ההצעות להצעת המחקר המוצעת ולהביא בחשבון תחת שיקוליה 

 .המוצעת הלימת הסכום המבוקש להצעת המחקר

מתן  שיוקצב לקול קורא.תתבצע בהתאם לתקציב הכספי  תמיכת קק"ל במחקרים .2.4

ת תמיכה בבקש 100%שקק"ל תהא רשאית לתת עבור מחקר הינו עד  תמיכהה

למחקרים שיוגשו באותו הסבב השנתי ובהתאם לשיקול  בשים לבוזאת  המחקר

http://www.kkl.org.il/
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וכן בהתאם  דעתם המקצועי של גורמי המקצוע שיבחנו את הבקשות לתמיכה בקק"ל

וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של גורמי המקצוע בנטי אחר לכל שיקול רל

 . בקק"ל

 אופן ניהול הליך הקול קורא .3

של קק"ל יפרסם אחת לשנה קול קורא לתמיכה במחקרים,  המדען הראשיאגף  .3.1

המדען בהתאם לנושאים שיפורטו באותו קול קורא. על אף האמור, יהא רשאי אגף 

ו/או לתת תמיכה למחקרים שלא  בשנה לפרסם יותר מקול קורא אחר הראשי

 באמצעות קול קורא וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של גורמי המקצוע בקק"ל.

מגיש בקשה למחקר, יהא רשאי להגיש בקשה ליותר ממחקר אחד באותו התחום וכן  .3.2

 בתחומים שונים המפורטים באותו קול קורא.

אליו ניתן לבקש הבהרות בנוגע למסמכי הקול הקורא  שעדמועד  קבעקול קורא י כלל .3.3

 . תמיכה למתן הבקשות להגשת אחרון מועדו

, והמועד הצפוי לפרסום תשובותיה של קק"ל קוראהקול המועדים הרלוונטיים ל .3.4

מסמך. קק"ל רשאית המפורטים בטבלת המועדים שבשער  זה, קול קוראביחס ל

היא תודיע על שינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי, ו לשנות את המועדים הרלוונטיים

באתר האינטרנט בנוגע מומלץ להתעדכן כאמור באמצעות פרסום באתר האינטרנט. 

 לשינויים כאמור.

ייערך הליך הבהרות עד למועד שנקבע לכך בטבלת המועדים. , בכל קול קורא .3.5

ולבקש לשנות  במסגרת הליך זה ניתן יהיה להעלות כל שאלה בנוגע לתנאי הקול קורא

ולבקשות המועלות במסגרת הליך ההבהרות תוך  קק"ל תשיב לשאלות את תנאיו.

 תשובות יפורסמו באתר האינטרנט ובאחריות מבקש החסות להתעדכן זמן סביר.

 באופן שוטף באתר האינטרנט.

בקשות את הקק"ל , תבחן קול קוראאחרון להגשת הבקשות של אותו לאחר המועד ה .3.6

ותחליט, בהתאם  ,למועד האחרון להגשת הבקשותעד  לתמיכה במחקרים שהוגשו

 .תמיכה למחקר ואת היקפההמפורטים במסמך זה, האם להעניק תנאים ל

החוזה  - תמיכה וקבלתה שיסדיר את מתן החוזה יידרש לחתום על  התמיכהמקבל  .3.7

במחקר התמיכה מתן  את כי קק"ל תהיה רשאית להתנות ,. יצויןיצורף לקול קורא

. תנאים אלה, ככל שייקבעו, יהוו בתנאים מסוימים, לרבות התאמת הצעת המחקר

 .בין הצדדים חלק מההסכם
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 נוספים רלוונטיים מסמכים .4

" )להלן: להגשת הצעותזה יחולו "התנאים הכללים  הגשת ההצעות בקול קורא זהעל  .4.1

 "(, המפורסמים באתר האינטרנט.להגשת הצעות "התנאים הכללים

 המבקש לצרף ולחתום על כל המסמכים הנדרשים במערכת המקוונת.על  .4.2

 

 ,("םהכללי התנאים"להלן: ) "לקולות קוראיםים "התנאים הכללהליך זה יחולו על  .4.3

 .האינטרנטמפורסמים באתר ה

טרם הגשת  במסמכים המפורסמים באתר האינטרנט והמפורטים לעילמומלץ לעיין  .4.4

 הבקשה. 

 והחוזה התנאים הכלליים התנאים הכלליים להגשת הצעות, ,הקול הקוראהוראות  .4.5

 נועדו להשלים זה את זה. 

 להשתתפות בהליך: תנאים מקדימים .5

 יהיה אחד  מאלה: מבקשה .5.1

מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,   .א

 .העוסק במחקר או בפיתוח 1958-תשי"ח

 לעניין קול קורא זה:

חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע משמעו:  "מחקר"

זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או 

 בתהליך קיימים

יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר  משמעו: "פיתוח"

חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, 

טיפוס -לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב

 'וכדוהפעלת דגם ניסוי או מיתקן 

 מוסד מוכר על ידי הקרן הלאומית למדע. .ב

 ניתן   ת המחקר המוכרים על ידי  הקרן הלאומית למדעומוסד את

 למצוא בקישור הבא.

            institutions-https://www.isf.org.il/#/research    

חקר ופיתוח מכון מחקר בישראל שהינו מלכ"ר )כגון: בתי חולים, מרכזי מ .ג

 (.וכד' אזוריים

https://www.isf.org.il/#/research-institutions
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מכון מחקר בישראל שהינו חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית )משרד  .ד

 ממשלתי או יחידת סמך(.

  "גוף אשר חלק ניכר מפעילותו  –משמעו לעניין קול קורא זה: "מכון מחקר

קשור לקידום המחקר בחזית הידע העולמי, ברשותו תשתית ציוד לביצוע 

מועסקים במסגרתו עוסקים בין היתר בפרסום מחקרים, והחוקרים אשר 

מאמרים מטעמו בעיתונות מדעית בינלאומית ובהצגת עבודות בכנסים 

 בינלאומיים.

יעמוד בתנאים  בנפרדבקש מ, כל בקשיםמאם ההצעה מוגשת על ידי מספר  .5.2

 המקדימים להשתתפות בהליך.

ג   ת המחקר והמחקר יעסקו אך ורק באחד מהנושאים המפורטים בפרקהצעה .5.3

 ".2019-2020יעדי המחקר לשנת " להוראות הקול הקורא שכותרתו

גילוי נאות  -המבקש לחתום על כתב התחייבות לשמירת סודיות וכתב הצהרה על .5.4

 .(נטרנט)מופיע באתר האי

 .נתמך ע"י קק"ל מחקר אשרהמחקר נשוא הבקשה אינו  .5.5

 הצעת המחקר .ב

 מבנה ותוכן הצעת המחקר .6

שיועלה  pdfקובץ וב, לפי הסדר שלהלן הסעיפים הבאיםכלול את תצעת המחקר ה .6.1

 :למערכת המקוונת

 ;כותרת .6.2

 ;שם ההצעה .6.3

 ;ופרטי התקשרות, מוסד המחקר שם החוקר הראשי .6.4

 .פרטי התקשרותושם המוסד ככל שקיימים, שמות השותפים למחקר  .6.5

 ., לכל שפהיםמיל 400עד  - תקציר בעברית ובאנגלית .6.6

 :מלאה הצעת מחקר .6.7

 ;הקדמה .6.7.1

 ;המחקר, הנחת העבודה ומטרות המחקרשאלת  .6.7.2

 ;עבודה עיקריות ואמצעים לביצוע שיטות .6.7.3

 .לוח זמנים בהתאמה למשימות ,תכנית העבודה .6.7.4
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 .ה איתה מיועד להתמודד המחקר, וכלי מדידה להצלחת המחקרהבעי .6.7.5

  בתחום ובכלל. המחקר וחדשנותו חשיבות פירוט .6.7.6

מהיעדים  פירוט והסבר מהם יעדי המחקר עליהם עונה הצעת המחקר .6.7.7

שנקבעו בקול הקורא על ידי קק"ל וטווח הזמן בו ניתן לקבל תוצאות 

 הניתנות ליישום מיום סיום המחקר.

לקבל תובנות והמלצות לקידום לקק"ל כיצד עשוי המחקר לסייע  .6.7.8

הנושאים בהם עוסק האירגון, כמו גם איתור פריצות דרך מדעיות 

  .וטכנולוגיות שיאפשרו לקק"ל לקדם נושאים אלו

 .פירוט תקציבי והסבר לסעיפי התקציב .6.7.9

 )עד עמוד אחד(. , יוגשו בתמציתיותתוצאות מקדימות, אם ישנן .6.7.10

או  המחקר המבוקש,ככל שיש לחוקרים בנושא מימון ממקורות נוספים:  .6.7.11

יש  ,בין כחוקר ראשי ובין כחוקר משני ממקורות נוספים,מימון  ,דומה לו

 זאת או דומה לה הוגשה . אם תכניתלציין זאת בבקשה להצעת המחקר

או מוגשת במקביל למקור מימון אחר, יש לציין )לרבות לקק"ל(  אי פעם

)התקבלה או  ככל שהוגשה יש לציין סטאטוס הבקשה זאת במפורש.

 .נדחתה(

לקק"ל, יש  ככל שהוגשה בעבר הצעת המחקר המבוקשת או דומה לה .6.7.12

 לציין את השינויים או התוספות שנעשו בבקשה הנוכחית.
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 2020-2019יעדי המחקר לשנת  .ג

 :פירוט יעדי המחקר .7

הערכות לשינוי הצפוי ו (Mitigationהפחתת פליטות ) –שינויי אקלים  .7.1

(Adaptation)  

 באנרגיות מתחדשותחדשני שימוש  .7.1.1

 אגירה של אנרגיות מתחדשותשיטות חדשניות ל .7.1.2

 צמחייה, עציםעל ידי ( 2CO)לא רק אמצעים להגברת קליטת גזי חממה  .7.1.3

 או מערכות אחרות

ומודלים להערכת התפתחות אמצעים לגילוי מוקדם של שריפות יער,  .7.1.4

 שריפות יער

 (ומים בחינת השפעת השינוי הצפוי על המערכת הטבעית )צמחייה, קרקע .7.1.5

 שיטות מתקדמות למניעת הצפות באזורים אורבניים .7.1.6

 ים פתוחיםחושט וניהול אגני היקוותשיקום נחלים  .7.2

 של נחל לשיקום נחלים או חלק מאגן היקוות חדשניותשיטות וגישות  .7.2.1

 נטיעות בגדות הנחל והגדלת המגוון הביולוגי בנחל או באגןהשפעת  .7.2.2

 ושטחים פתוחים אגני היקוותמיטבי של לניהול שיטות חדשניות  .7.2.3

 כות החורף של קק"ליבבר תהליכים ביוגיאוכימיים ואקולוגיים .7.2.4

 .בגופי מים ולוגילשימור והגדלת המגוון הביחדשניות גישות  .7.2.5

  –מים וגופי מיםמאגרי  .7.3

 מים דרכים לייעול השימוש במאגרי .7.3.1

 מתחדשתלייצור אנרגיה  י מיםניצול מאגרגישות יישומיות ל .7.3.2

 בחינת האפשרות לשימוש במאגרי מים כאתרי צפרות .7.3.3

 בריכות חורף כאמצעי להגדלת המגוון הביולוגי ביער .7.3.4
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 מחקרי צפרות יישומיים .7.4

 בשטחי חקלאות ומיםגישות מתקדמות לניהול ממשק עגורים אופטימלי  .7.4.1

על המערכות הטבעיות, החקלאיות בישראל העגורים חריפת  השפעת .7.4.2

 עליית מספר העגורים החורפים בישראלבהקשר של  והתיירותיות

 והתחזית להמשך העלייה בעשור הקרוב

 שטחים פתוחיםבניטור אוטומטי של ציפורים ביערות ו .7.4.3

בתחומים )ניטור המתבצע על ידי הציבור( מדע אזרחי ניתוח תוצאות  .7.4.4

 הקשורים לציפורים
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 בחירת המחקרים שיזכו לתמיכת קק"לבחינת ואופן  .ד

 בחינת עמידת המבקשים בתנאי הסף: -שלב ראשון  .8

 יעמדו אשר מבקשים. הסף בתנאי המבקשים עמידת את"ל קק תיבחן ראשון בשלב .8.1

 . הבקשות דירוג לשלב יעברו הסף בתנאי

 דירוג הבקשות -שלב שני  .9

קק"ל תדרג את כל הבקשות למתן תמיכה במחקרים שיוגשו לה במסגרת קול קורא  .9.1

 קול קורא זה.ב ותהמפורטזה בהתאם לאמות המידה 

 הכי גבוה מבין כל יעד מחקר ג, תבחר קק"ל את המבקש שדורבקשותלאחר דירוג ה .9.2

ולאחריהם את יתר המדרגים שדורגו בניקוד נמוך מבין כל יעד מחקר עד למיצוי 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בדבר התקציב שהקצתה קק"ל לקול קורא ו/או 

או כל שיקול דעת אחר של הגורמים המקצועים  מיצוי התקציב לאותו קול קורא

 .בקק"ל

 אמות מידה  .ה

 אמות מידה לדירוג הבקשות .10

 במסגרת קול קורא זה שיוגשו למתן תמיכה במחקרים את הבקשותקק"ל תבחן  .10.1

בהתאם ו בהתאם לתקציבים שיועמדו לרשותה ,בין היתר ,ותכריע בבקשות אלה

 .למכלול המחקרים שיוגשו במסגרת הקול קורא

 :ןאו חלק ןשלהלן, כולאמות המידה  לדירוג הבקשות תבחן קק"ל את, כמו כן .10.2

 10עד   – ביחס לנעשה בארץ ובעולם של המחקר מידת המקוריות - מידת החדשנות .10.3

 נק'.

יעדי מחקר ברורים, איכותיים וברי השגה. נגיעה בתחומי  - המצוינות המדעיתמידת  .10.4

 .נק' 15עד  –מדע שונים ושילובם במחקר.

 נק' 15עד  – מידת היישומיות של המחקר, על סמך תכנית העבודה .10.5

 'נק 15עד  –היחס בין גובה תקציב המחקר לתועלתו  .10.6

, כלכלית, סביבתית וחברתית-המחקר מבחינה טכנותוצאות השפעה צפויה של  .10.7

 נק'. 15עד  – לטווח קצר וארוך

 .נק' 20עד  – מידת ההתאמה לנושאי הקול הקורא של המדען הראשי, כפי שפורסמו .10.8
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 נק'. 10עד  – העסקת סטודנטים .10.9

 

 מסמכים נדרשים אותם יש לצרף לבקשה .ו

 המקוונת יוגשו המסמכים הבאיםבאמצעות המערכת  .10.10

 הצעת המחקר .10.10.1

 .מופיע באתר האינטרנט  -   טופס גילוי נאות .10.10.2

 מסמכים בהתאם לסוג הגוף מגיש הבקשה. .10.10.3

  .מופיע באתר האיטרנט– חתום חוזה התקשרות .10.10.4

  על החוזה כחלק ממסמכי )רצופות לחתום  המבקש  עלבשלב הגשת הבקשה

תזכה לתמיכת קק"ל,  המבקשהצעת המחקר של הצעת ככל ש .הקול הקורא(

יושלמו הפרטים החסרים בהסכם בהתאם להחלטת קק"ל וישלח למבקש 

 נוסח חוזה עם פרטים מלאים לחתימה.

 

 הוראות כלליות .ז

 .מבקש המחקרכשהיא חתומה על ידי  צעת המחקר תוגשה .10.11

 קק"ל אינה מתחייבת להעניק תמיכה למחקר כלשהו.  .10.12

מודגש כי על אף שבכוונתה של קק"ל לפרסם את החלטותיה בנוגע לבקשות למתן  .10.13

תמיכה עד למועד המפורט בטבלת המועדים, ככל שמפורט מועד בטבלת המועדים, 

 היא אינה מתחייבת לעשות כן. 

קק"ל רשאית לאפשר למבקשים להשלים מסמכים חסרים או נתונים חסרים  .10.14

 ידה. בבקשתם, וזאת עד למועד שייקבע על

קק"ל רשאית לבטל בכל שלב את הקול הקורא ולמבקשים לא תהיה זכות לדרוש את  .10.15

 קיומו. 

המבקשים יהיו רשאים להודיע לקק"ל על חזרה מבקשת התמיכה במחקר בכל שלב  .10.16

 הקודם לחתימה על חוזה התקשרות.

לא ניתן לערער על החלטות קק"ל בבקשה למתן תמיכה למחקר. הועדה הממליצה  .10.17

 ותיה ואלו כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של קק"ל.תנמק החלט
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משמעה הסכמה בלתי  תמיכה למחקר ע"פ קול קורא זה,הגשה של בקשה למתן  .10.18

 .ולחוזה ההתקשרות לתנאי הקול הקוראמותנית  חוזרת ובלתי

 

  -מסמך ה ףסו - 

 


