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 ז"ל מחקר ע"ש פרופ' יוסי פרשקרמענקי  קרן

מבקשים להקים קרן מלגות  ,יחד עם משפחת פרשקר ,האגודה הישראלית למחקר תחבורה ]איל"ת[

 .יוסימחברי האגודה היו תלמידיו ועמיתיו של רבים מחקר לזכרו של פרופ' יוסי פרשקר ז"ל. 

לתקופה ₪ אלף  30עד  20של  סכוםב למענק מחקר להגיש בקשה המעוניינים בכךאת אנו מזמינים 

 מענקים בשנה. 3הקרן תחלק . שנהעד של 

 .eilat.transport@gmail.com למייל /21204/030ניתן להגיש הצעות עד תאריך 

 נושאי המחקר

תפקודו של עולם התחבורה נקבע תחום התחבורה מתאפיין במעורבות ממשלתית גבוהה מאוד. 

במידה רבה מאוד על ידי היקף ואופן המעורבות הממשלתית. מעורבות ממשלתית יעילה והוגנת 

המחקר לזכרו מקצועי ובלתי תלוי. קרן מענקי  ,רחב "תומך מדיניות" תלויה בקיומו של מערך מחקר

ניתן להגיש הצעות השנה  .מחקרים תומכי מדיניותוהכוונת מכוונת לסייע במימון שקר של יוסי פר

 הבאים: בתחומים

 להגדיל איך ניתן, רפאים-קווי, נהנה מי, כמה, למה - ציבורית לתחבורה הסובסידיות מדיניות .1
 ?עלות באותה התועלת את

 ביזור י"ע יהעלויות הקטנתושיפור הנגישות  - מטרופולינייםבאזורים  התעסוקה ביזור מדיניות .2
 .בירור השפעת ביזור התעסוקה במטרופולין על האגלומרציה .התעסוקה מוקדי

 יוממים הזדמנויות מטריצת, רגולציה דה, תמרוץ מנגנוני - משותפות נסיעות מדיניות תמרוץ .3
 נסיעות משותפות אחרות.ל"צ או חצורך במסופי מעבר לתהאם קיים , משותפות נסיעות לביצוע

 השוואת, שוליות מנסיעות תועלת? מתארכים הפקקים האם - בתשתיות השקעה כדאיות .4
 המודלים האם - גודש בתנאי פרויקטים מגה של כדאיות בחינת, מושרה ביקוש, למציאות תחזיות

 ?מתאימים
 של מדיניות התחבורה.ואקטואלי כל מחקר הנחוץ לצורך בחינה ועדכון של מרכיב מהותי  .5

 מה נדרש להגיש?

  של המגיש/ה מקצועייםקורות חיים. 
  מילים(, כולל: 2000תקציר )עד 

o כותרת, 
o בעיית המדיניות תיאור, 
o )רקע )סקירת ספרות קצרה, 
o  מתודולוגיה מוצעתמדיניותחלופות ,, 
o מתוכנן זמנים ולוח דרך אבני, איסוף הנתונים והניתוח, 
o כל שישנםכ ט מקורות מימון נוספיםפירונדרש,  תקציב. 
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 הזמן מסגרת

 ההצעה, בחירת על ההודעה מסירת מיום חדשים 4-לא יאוחר מ יוגש התקדמות ח"דו 

 מכן לאחר חודשים 4-תוגש לא יאוחר מ מתקדמת טיוטה, 
 ההצעה בחירת על ההודעה מסירת מיום חודשים 12-מ יאוחר לא תוגש הסופית העבודה. 

 והכוונה בקרה

 .למחקר תחבורה הישראלית האגודה ע"י בחרוישי צוות חברי ע"י הערות יוגשוות לדו"ח

 תשלומים

 :כדלקמן פעימות בשלוש יועבר המענק

 מהצגת דו"ח ההתקדמות והטמעת  ימים 30 תוך ישולם - שליש מהסכום - ראשון תשלום
 ההערות לדו"ח,

 והטמעת  המתקדמת מהצגת הטיוטה ימים 30 תוך ישולם -שליש מהסכום  - שני תשלום
 ההערות לטיוטה,

  והטמעת ההערות  מהצגת הדו"ח הסופי ימים 30 תוך ישולם -שליש מהסכום  - שלישיתשלום
 לדו"ח.

 כללי

 ועדת הבחירה רשאית לבקש הבהרות והרחבות להצעת המחקר שתוגש.

 הקרן רשאית שלא לחלק חלק ממענקי המחקר או את כולם.

בכל הקרן את  ואזכריו יל"תאבכנסים וימי עיון של  יציגו את העבודה, אם יתבקשו לכך,הזוכים במענק 

 פרסום.

 .eilat.transport@gmail.com מיילב ,לניצן יוצרבכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות 
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