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 קול קורא 

 2022למחקרים לחיזוק החקלאות ולפיתוח חדשנות בחקלאות במועצה אזורית אשכול לשנת 

 

מועצה אזורית אשכול מובילה בתחום החקלאות ומוגדרת כ"אסם התבואה" של ישראל כאשר בשטחה   •

מהשטח החקלאי המניב בישראל ונמצא במגמת   17%אלף דונם שטחי חקלאות המהווים כ    350  - כ

 גדילה כל העת. 

 מועצה אזורית אשכול רואה בחקלאות ערך גבוה וככזה חשוב לסייע ולקדם את תחום החקלאות. •

, הציב  של המועצה  ועדה החקלאית הסטטוטורית ובשיתוף ה  של המועצה אזורית אשכול  תחום חקלאות  •

על פרסום  בזאת  מודיעה  המועצה  ועל כן  מחקר ופיתוח  ביצוע  בכספית  תמיכה  ל  2022יעד לשנת עבודה  

ל קורא  ל קול  הצעות  במועצה  קבלת  בחקלאות  חדשנות  ולפיתוח  החקלאות  לחיזוק  אזורית  מחקרים 

 . , בסוגיות של טיפול בגזם חקלאי וגידולי שדה, כמפורט להלן2022אשכול לשנת 

במועצה תחום החקלאות  מקצועית מטעם    של ועדה  יתקיים דיון  2022ברבעון האחרון לשנת עבודה   •

וקביעת   2023  -2022לשנת  שיוגשו לק"ק הנ"ל,  בהצעות  של המועצה,  ועדה החקלאית  והבשיתוף  

 ים לשנ"ע אלו. יעדיפויות למימון תוכניות מחקר וניסוסדרי 

₪ וזאת בכפוף לקיומו   200,000היקף התקציב הכולל המשוער למימון מחקרים מכוח קול קורא זה הינו   •

 של תקציב מתאים. 

למבצעי המחקר  למועצה ו/או    תוצאות המחקרשל נתוני המחקר ו/או  קניין רוחני  מובהר, כי לא יהיה   •

 המחקר תפורסמנה לכל חקלאי אשכול, ללא עלות. ותוצאות 
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 ול הקורא יעסוק בנושאים הבאים:הק •

 גידולי שדה  ▪

ה קיים  במסגרת  בחקלאות  האתגרים   צורךרפורמה  עם  להתמודד  מענה  לתת  שיוכלו  בכלים 

הענפים השונים בגידולי  עמידה ביעדי  ההפריון ואת    ת והעלת ובמטרה להעומדים בפתחי החקלאו

 : הבאים ם בתחומים י, נדרש לבצע מחקר וניסוי2022-2023לשנת  השדה

איכות  שיפור  ובחו"ל,  בארץ  הלקוחות  לדרישות  בהתאם  היבול  איכות  התאמת  הצומח,  הגנת 

הרווחיות ם,  זרעיה והעלאת  תחליפים ממשק  איתור  ביולוגית/  הדברה  הדברה/  והזנה,  דישון   ,

 . להדברה כימית 

 טיפול בגזם החקלאי ▪

, וההבנה כי הפסולת החקלאית היא משאב שנדרש ורצוי לנצלבמסגרת הטיפול בפסולת החקלאית  

הפיכת הגזם היה  ,  שהוצעועל כל סוגיו. אחד הפתרונות    החקלאילגזם    פתרוןלמצוא  עלה הצורך  

והחזרתו   לקומפוסט  הגזם  מהפיכת  כתוצאה  משני  נזק  ייגרם  שלא  לוודא  מנת  על  לקומפוסט. 

לקרקע, קול קורא בתחום זה מבקש הצעות מחקר חדשניות ופורצות דרך לטיפול בגזם החקלאי 

 . רט ולחקלאי ישראל והעולם בכללהמועצה בפ והפיכתו לקומפוסט בעל ערך לקרקע ולחקלאי 

 זכאות להגשת בקשות להצעות המחקר והנחיות נוספות •

 הגורמים הבאים: כל אחד מלמחקר רשאים להגיש הצעה 

 שרשומים ופועלים במועצה אזורית אשכול תאגיד של יישובים  .1

 מו"פים שבתחום המועצה האזורית אשכול אשר מנהלות מו"פ .2

 אשכולמ.א  עילות שלו במרכז הפאשר אשכול מ.א חקלאי תושב  .3

, כאשר חלקה של המועצה בנושא יהיה תמיכה  את המחקר ינהל מגיש ההצעה, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו

המחקר ילווה על ידי מוסד מחקר אקדמי המוכר על . מובהר, כי  בביצוע המחקר, כמפורט בקול קורא זהכספית  
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או מכון    1958ידי המועצה להשכלה גבוהה או מוסד שקיבל היתר או רישיון לפי חוק להשכלה גבוהה תשי"ח  

 מחקר ממשלתי.

 שנים.  3הצעת המחקר תיבנה במסגרת שנתית, לתקופה שלא תעלה על 

רשאית לקצר את תקופת המחקר מהתקופה המבוקשת בהצעת  ,  של המועצה  ועדה החקלאית והמקרה,    בכל

 וזאת על בסיס שיקולים מקצועיים בכפוף לאישור ועדת המכרזים.  המחקר, 

 

 הגשת הבקשות ובחינתן:

 הצעות למחקר יש להגיש על גבי הטפסים הרצ"ב, באופן הבא:  •

שעה    2208.08.ליום    וזאת עד  morm@erc.org.ilמור מרודי  ל  במייל    הצעת מחקר מלאה )נספח א'(

10:00 . 

ע"ילמחקר  ההצעות   המועצה  תיבחנה  של  החקלאית  הוועדה  מטעם  המקצועית  כאשר  הוועדה   ,

ועל   מקצועי  באופן  תיעשנה  בבקשות  ההחלטות  של  בלעדי  דעת  שיקול  מטעמה  מועצהפי  מי  .  ו/או 

שיקול דעת בלעדי אם לקבל הצעה למחקר אם לאו, והיא גם    ,מובהר בזאת, כי למועצה ו/או מי מטעמה

 .ות בכללרשאית לא לקבל הצע

 שיפוט ההגשה:  •

  :על פי הקריטריונים הבאים  ,צוות השיפוט המקצועי ידרג את הצעות המחקר

 הניקוד  הקריטריון  

 20 התאמה ליעדי התחומים שאושרו לכל מו"פ  .1

 20 איכות תוכנית המחקר .2

על  .3 ההשפעה  מידת  ו/או  טכנולוגית  חדשנות 

 התחום

20 
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 20 סיכויי הצלחה, רמת יישימות .4

המחקר   .5 לתכנית  המחקר  צוות  התאמת 

  המוצעת 

10 

 10 של יותר ממו"פ אחד  מחקרים שיוגשו בשת"פ .6

 התמיכה: היקף  •

אך סכום  של הצעת מחקר שהתקבלה,  מהוצאות המחקר    50%תמיכה בשיעור של עד  המועצה תספק  

 במשך שנתיים.  ,שקל לשנה  50,000התמיכה השנתי המירבי להצעת מחקר לא יעלה על 

 . של הגוף המגיש ולא להוצאות שוטפות  בלבד  ישירות  התמיכה היא לצורכי הוצאות מחקר 

 דרישת תשלום: •

 מבקש התמיכה מתחייב לעמוד בכל התנאים המופיעים בקול הקורא.  -

של   - הכספית  ההשתתפות  את  לדרוש  המגיש  באחריות  המקצועית,  מהוועדה  אישור  קבלת  לאחר 

 המועצה כפי שסוכם, בהתאם לכללים המחייבים. 

ואחרים בהקשר להצעה המוצעת  - דיווחים כספיים  המועצה רשאית לדרוש ממבקש התמיכה להגיש 

 ורשאית לשלוח מבקר או מפקח מטעמו .

 לוחות זמנים:  •

 11/8/22 הקול הקוראמועד פרסום  -

 10:00 עד השעה 08/9/22 מועד אחרון להגשת הצעות -

 20/9/22 מועד אחרון להתכנסות הוועדה המקצועית לבחינת ההגשות -

 6/10/22  מועד אחרון להודעה על אישור ו/או דחייה של ההצעות -

 

 בברכה,

 

 אוהד בן גיגי     דודי אלון 

 תחום חקלאות מנהל   יו"ר ועדה חקלאית וסגן ראש המועצה  
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 הצעת מחקר ובקשת תקציב   -נספח א'

 

 קוד זיהוי )למילוי על ידי המשרד(

        

    

  . שם המחקר: 1

  

  

    פרטי החוקר הראשי:  .2

  שם המוסד:  שם החוקר:

  מספר טלפון:   דוא"ל: 

    

    . חוקרים נוספים: 5

  :שם המוסד  :שם החוקר

  :שם המוסד  :שם החוקר

  :שם המוסד  :שם החוקר

  :שם המוסד  :שם החוקר

     

 . אתרי הניסוי: 8 :הנוכחית. תקציב מבוקש לשנת המחקר 6

   סכום באלפי ש"ח:  ההוצאה:סוג 

    עובדים: 

    חומרים וציוד מתכלה:

    ציוד קבוע: 

    שונות:

    תקורה:

    סך הסכום המבוקש: 

     

 . תקופת המחקר: 9  . מקורות מימון נוספים למחקר זה:7
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בלבד!  עמודים  שלושה  ועד  בתמציתיות  הבאים  הסעיפים  על  לענות   יש 

  )נקודות 12של  אותיות ובגודל 1.5ברווח  דויד, בפונט (

 

 מביצועו: הצפויה  והתועלת המחקר מטרת ,הבעיה  ותיאור מבוא .10

 

 בקול הקורא:  המופיעיםהמחקר ליעדי הגידולים  של ההתאמה  מידת .11

 

 תמצית תוצאות מקדימות )אם ישנן(: .12

)הצעות בנושאי מחקר נמשכות או בנושאים הקרובים לנושא המחקר אשר בוצעו בעבר,  צריכות להיות מלוות 

 בדו"ח מפורט של התוצאות שהושגו עד כה, שיוגש בנפרד( 

 

 וניסויים:  שיטות כולל  המחקר תוכנית תמצית .13

 

 במחקר:  המשתתפים של הפעולה  שטח .14

 

 הערכה כלכלית:   .15

)התייחסות לפרמטרים הבאים: תוספת יבול, תוספת מחיר ליבול, חיסכון בכח אדם, חיסכון במים, חיסכון בהון  

)הקטנת הוצאות גידול(, הגדלה או הקטנה של השקעות, היקף השטח שיאמץ את תוצאות תוכנית המחקר, 

 או כל פרמטר רלוונטי אחר( 

 

 הצורך(: תקציב )במידתה  לסעיפי הסבר .16

 

 סיום התחלה  סכום באלפי ש"ח:  שם מקור המימון: 

 חודש  שנה חודש  שנה   

       

   סה"כ שנים:    סך המקורות הנוספים: 
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גם   הוגשה  לה  דומה  זאת או  תוכנית האם  לו, וכן דומה  או  זה  לנושא  לחוקרים אחר שיש פירוט לגבי מימון  .17

 אחר:  מימון  למקור

 

 רשימת ספרות )אם יש צורך(: .18

 

 

 

 

מטעם   החתימה  מורשי  הח"מ,  אנו  ההוראות    הגוףאני/  כל  את  לקיים  בזאת  מתחייב/ים  התמיכה,  מבקש 

 וההנחיות המפורטות בכתב בקשה והתחייבות זה ולראיה באתי/ באנו על החתום: 

 

 חתימה: _________________   תפקיד:____________________    שם: ______________  

 ___________חתימה: _____  תפקיד:____________________    שם: ______________  
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