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 הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע
 מדינת ישראל

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :כללי .א
 

ממשיך אף בשנה זו ומרחיב את תכנית ( המשרד –להלן ) הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע

תואר שלישי במוסדות ים לרקסים הלומד'דרוזים וצ, ערביםים תלמידהמלגות המיועדת ל

החוקרים והמדענים מקרב אזרחי להגדיל את מספר אשר מטרתה , להשכלה גבוהה בישראל

 .שנבחרו על ידי המשרדבתחומי המחקר רקסים 'הדרוזים והצ, ישראל הערבים

 
ייסד וערך כתבי עת , בין היתר, במסגרתן)צבי ינאי עסק בתחום המדע במשך שנים רבות 

בתפקידו (. 1991-1997)שנים  2ל משרד המדע במשך "ואף כיהן כמנכ( שעסקו במדע
פעל רבות לקידום שילובם של אזרחי ישראל שאינם יהודים וקבלתם  ,ל המשרד"כמנכ

 .לעבודה במסגרת הממשלתית
 

לשנת  לקבל בקשות של מועמדים למלגות ,זהבמסגרת קול קורא , המשרדלצורך כך מבקש 

בהתאם לתנאים אשר  ,במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שלישי לתלמידי תואר ה"תשע

 .יפורטו להלן

 
של  העדיפות מילהלן תחו .עת לעת את תחומי העדיפות במדע וטכנולוגיהמ קובע משרדה

 :במסגרת קול קורא זה המשרד
 

 רפואה אישית 

  והמדעים המדויקים ההנדסהמדעי 

 מדעי המח 

 
פוטנציאל יישומי וכלכלי לשפר תינתן העדפה לתלמידים אשר יש בתוכניות המחקר שלהם 

בחזית המדע והטכנולוגיה  מצב את ישראלוכן ל את יכולתה התחרותית של מדינת ישראל
 .בעולם

 
 4102-4102לשנים התקציב אשר הוקצה על ידי המשרד לקול קורא זה לתלמידי שלישי 

 .בכפוף לזמינות תקציבית, ₪מיליון   0עד הינו 
 

 ש צבי ינאי"ע למלגותקול קורא 
 רקסים 'דרוזים וצ, חי ישראל ערביםלאזר

 ה"תשעלשנת הלימודים 
 (4102-4102) 

 שלישי לתלמידי תואר



 
 7מתוך  4עמוד 

C:\Users\mburg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\9KXPX5WJ\ קול קורא
 doc.4112-4112מלגות מיעוטים 

 
 

 ;שלוש שניםלתקופה של ₪ אלף  421 סך של עד יעמוד עלגובה המלגה 
 

או לא  מחקרדהיינו לא יינתן מימון לאותו , משרדלא יהיה כפל מימון באמצעות ה :הערה
 .במסגרת אחרת של המשרדתינתן מלגה נוספת לאותו משתלם 

  

  :סףה תנאי. ב
( המשתלמים –להלן )רשאים להגיש בקשות לקול הקורא מוסדות ומועמדים מטעמם 

 :העומדים בכל תנאי הסף שלהלן
ותו בחוק המועצה כמשמע, בישראל ד מוכר להשכלה גבוהההמוסד הינו מוס .1

 (.המוסד –להלן ) 1921-ח"תשי, להשכלה גבוהה

אשר הינו , רקסי'דרוזי או צ, ערבי, המשתלם הינו אזרח ישראל או תושב קבע .4

שלישי  או רשום ללימודי תוארבמוסד  שלישי  הלומד לקראת תוארסטודנט מן המניין 

ה סטודנט יהיההתקשרות עם המשרד ובתנאי שבמועד החתימה על הסכם , במוסד

 .שלישי במוסדמן המניין לתואר 

או תכנית אשר הוגשה לאישור  תכנית מחקר מאושרת לדוקטורטמשתלם ה ברשות .1
בתנאי שתאושר עד למועד , הגורמים המוסמכים במוסד ואשר עדיין ממתינה לאישור

 .ההתקשרות עם המשרד החתימה על הסכם
גרת הבקשה ואושרה התחום בו עוסקת תכנית המחקר של המשתלם המוצגת במס .2

להלן )לעיל ' אחד מן התחומים אשר צוינו בסעיף אלעיל הינו  2-ו 1כאמור בסעיפים 
 (.המחקר –

 להלן' המוסד והמשתלם מעוניינים להתחייב לבצע את התנאים המפורטים בסעיף ג .2
 

 :תנאי ביצוע. ג
 התחייבות המשתלמים תעשה)המוסדות והמשתלמים הזוכים במלגה מטעמם יתחייבו 

 (:באמצעות המוסד
בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות בין המשרד , בהתאם לקבוע בקול קורא זה לפעול .1

וכן בהתאם לנהלי העבודה של המשרד , לקול הקורא' למוסד המצורף כנספח ג
 .לקול הקורא' המצורפים כנספח א

עבוד ולא י, אושר לו במסגרת הקול הקוראעיקר זמנו למחקר שהמשתלם יקדיש את  .4
עבודה בשכר בהיקף שלא יעלה , למעט, תמורה כספית או תמורה בשווי כסף בעבור

כמו . הוא לומדבמוסד בו או הדרכה שעות שבועיות בסמסטר בתפקידי הוראה  1על 
ובהתאם  (תעודת הוראה) בתחום המדעים B.Edלצורך שילוב לימודים לתואר , כן

ת ההתקשרות במהלך תקופהמשתלם יבצע  למפורט בנהלי העבודה המצורפים
 :בהיקף כמצוין להלן לפחות פעילות התנדבותיתהקבועה בהסכם 

שעות לפחות במהלך תקופת  111יבצע פעילות התנדבותית בהיקף של  משתלםה .1
הגשת בקשה למלגה מהווה התחייבות לקיום תנאי  .ההתקשרות הקבועה בהסכם

 .זה
תר בא מפורסמת לבצע את ההתנדבות ישנה אפשרות גופים בהם רשימת 

שילוב משתלמים < - מידע וכלים< - מידע< - בית (האינטרנט של המשרד בכתובת
מלגאים אשר יהיו מעוניינים לבחור בביצוע ההתנדבות באחד (. בפעילות התנדבותית

כי אין חובה לפנות לגופים , יודגש. מה יפנו אליהם ישירותמהגופים המופיעים ברשי
 .העניין נתון לשיקול דעתם של המוסדות והמלגאים וכי, המופיעים ברשימה

על שלוש שנים עד למועד  כנית המחקר צפויה להתפרס על פני תקופה שלא תעלהת .2
 צרהקאשר תקופת המחקר הצפויה במסגרתה בכל מקרה לא תאושר מלגה  .סיומה

 .(להלן( 14)וראה סעיף )מהמועד הצפוי להפעלת המלגה  חודשים 42-מ

http://most.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://most.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://most.gov.il/Information/Pages/Subjects.aspx
http://most.gov.il/Information/professionalInformation/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/Information/professionalInformation/volunteers/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/Information/professionalInformation/volunteers/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/Information/professionalInformation/volunteers/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/Information/professionalInformation/volunteers/Pages/default.aspx
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ושלישית  ח התקדמות ובקשת המשך לשנה שנייה"דו ויוגש, ההתקשרותבמסגרת  .2
ההתקשרות  הסכםהכול כמפורט ב, חודשיים לפני תום השנה הראשונה (בהתאם)

 .בין הצדדים
 .קשרותח ולבקשה שיוגשו יהווה תנאי להמשך ההת"אישור המשרד לדו

בצירוף אישור המנחים כי , המחקר המתבצעת תכניתח יכיל פירוט אודות "הדו
 .העבודה תכניתהעבודה מתבצעת על פי 

 .יבקש את אישור המשרד, רצופים חודשים 1משתלם היוצא לחופשה העולה על  .6
לפני מועד סיום ביוזמתו או ביוזמת המנחה ההשתלמות יסיים את  והמשתלםבמידה  .7

בהתאם  הסכםהמשרד יהיה רשאי לקצר את תקופת ה, ההתקשרותהסכם תקופת 
בפועל ומועד סיום  ההשתלמותולקזז סכומים ששולמו בגין התקופה שבין מועד סיום 

 .המתוכנן ההשתלמות
למעט מקור )רשאי לקבל מלגות נוספות או פרסי הצטיינות מכל מקור המשתלם  .1

על , בכל מקרה. וי במוסדעד לתקרה הנהוגה במוסד בהתאם לתקנון המצ( ממשלתי
 .המוסד להודיע למשרד מראש ובכתב על כל תשלום נוסף מגורמים אחרים

, המוסד יתחייב להעביר למשתלם את כל סכום המלגה המוענק לו מטעם המשרד .9
 .או יקזז ממנו סכום כלשהו המגיע לו מהמשתלם/ולא ינכה ו

 
 

 :המסמכים הנדרשים .ד
 : ויצרף אליו את המסמכים הבאים' בנספח המוסד ימלא את טופס ההגשה המצורף כ

תושב קבע או , המעיד על היות המשתלם אזרח ישראלי מסמך/ צילום תעודת זהות  .1
 (.כמוגדר במשרד הפנים)בעל מעמד עולה 

מהמוסד בו מבצע המשתלם את ( או אישור רישום ללימודים)אישור לימודים  .4
 .ההשתלמות

 .מסמך קורות חיים של המשתלם .1
 .םשישנככל , מים ועבודות מחקר של המשתלםרשימת פרסו .2
 .העתקי תעודות לתארים אקדמיים של המשתלם .2
כאשר ניתן כי אחת מהן , המלצות 4נדרשות מינימום )מכתבי המלצה על המשתלם  .6

לכל אחד  יש לצרף את מכתבי ההמלצה. (תהיה מטעם המנחה הישיר של המשתלם
 . מעותקי הבקשה

 .הגשת התכניתעל ו אישור אישור תכנית המחקר לדוקטורט א .7
 .הכוללים אף את ציון עבודת הגמר, שני ושלישי, ראשוןלתואר גיליונות ציונים  .1

ליונות ציונים לתואר ראשון ייצרפו ג –לתואר שלישי  משולב/משתלמים במסלול ישיר
 .ושני

 
 

 :שאלות ופניות .ה

הם ם יש להפנות את כל השאלות והבירורי הםואלי, המשרד לקול קורא זה ינציג .1
 :כמפורט להלן

 
 :בתחום המנהלי והכספי

 
  ,תכנון ובקרה, ל תיאום"סמנכ ,אבי ענתימר 
 avi@most.gov.il  ,112117/2211171-14/: 'טל

 

mailto:avi@most.gov.il
mailto:avi@most.gov.il
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   :בתחום המדעי
 

 

שאלות יועברו אל נציג המשרד בכתב או בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך   .4
 .המשרד באחריות המוסד לוודא כי השאלות הגיעו לנציג 41028.20.

שאלות ותשובות אשר רלוונטיות . התשובות יינתנו בכתב בלבד ויועברו אל המוסד .1
יפורסמו גם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת , לכלל המציעים

www.most.gov.il .רק תשובות שיינתנו בכתב יחייבו את המשרד. 
 
 
 :הגשת הבקשות .ו

ותהיינה חתומות , באמצעות הרשות המוסמכת של המוסד למשרד הבקשות יוגשו .1
 .בצירוף חותמת המוסד, על ידי מורשי החתימה של המוסד ועל ידי המשתלם

הגשת בקשות במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה של המוסד המבקש לתנאי  .4
הסכם המשרד רשאי לעדכן את עיקרי תנאי ; 'גהסכם ההתקשרות המצורף כנספח 

ההתקשרות כדי לכלול בו פרטים רלוונטיים מתוך בקשת המחקר של המוסד אשר 
-ואי, שינויים כאמור ייהפכו לחלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם .יזכה בקול הקורא

 .עמידה בכל סעיף או תנאי אחר בהסכם-עמידה בהם דינה יהא כדין אי
פס ימולא הטו)' את הבקשות יש להגיש על גבי טופס ההגשה המצורף כנספח ב .1

 . כולל ההמלצות בצירוף המסמכים הנלווים, (בהדפסה ולא בכתב יד
 .על הטופס להיות משודך בסיכה

. ל"על מנת לאפשר קבלת חוות דעת מסוקרים מחו, באנגליתתכנית המחקר תוגש  .2
 .ובאנגלית בעברית יש לצרף תקציר

 .www.most.gov.ilמאתר האינטרנט של המשרד את טפסי ההגשה גם ניתן להוריד  .2
' לידי הגב לרשות ללימודים מתקדמיםהעתקים קשיחים  2-בהבקשות תוגשנה  .6

 בבא ח"י, מיום חמישילא יאוחר  כול מגדל אש 4218חדר  42סופי חלבי קומה 
  04:11עד השעה  410202.8., ד"תשע'ה

בקשות שתגענה באיחור או שיחסרו בהן פרטים חיוניים או טפסים שלא מולאו  .7
 .יידחו על הסף, פ ההנחיות"ע

 ,אליהם ביחס הסתייגות כל או בנספחיהם או הקורא הקול במסמכי שייעשה שינוי כל .1
 תוקף חסרי הם ,אחרת דרך בכל או נלווה במכתב ,סמכיםלמ בתוספת ייעשו אם הן

 .הבקשה את לפסול או מהם להתעלם רשאי והמשרד
 

 דואר אלקטרוני פוןטל תיאור תפקיד שם

מנהל מדעי של תחום  טארק אבו חאמד' דר

 סה ומדע יישומיהנד

14-2211164  tareqa@most.gov.il  

 פדיל סאלח ' דר

תחום מדעי של מנהל 

פיזיקה ומתמטיקה 

 שימושית

14-2211116 Fadils@most.gov.il   

ם תחו מנהל מדעי של קאליפא  יוסי ' דר

 במדעי החיים מחקרים 

14-2211146/11 yossik@most.gov.il  

תחום מדעית של מנהלת  שוימר חגית' דר

 מדעי הרפואה

14-2211141/11 Hagits@most.gov.il 

http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il)/
mailto:tareqa@most.gov.il
mailto:Fadils@most.gov.il
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 כפל ינתן לא כי קובע מתקדמים ללימודים הרשות של המלגות שתקנון כיוון ,לידיעתכם
 , מתקדמים ללימודים הרשות מטעם ההצטיינות מלגת את תחליף זו מלגה, מלגות
 . בה והסטודנט זכה במידה

 

 :אמות מידה להערכת הבקשות .ז
 .על פי המפורט להלן, בדיקה והערכה על ידי המשרד, ה הליך של מיוןהבקשות תעבורנ .1
בקשות  (.לעיל' סעיף ב)תיבדקנה הבקשות לעניין עמידה בתנאי הסף  בשלב הראשון .4

 .תדחנה –אשר אינן עומדות בתנאי הסף 
שלב ההערכה  – לשלב השנייועברו , רק בקשות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף

  :ותעל פי אמות המידה הבא
 – חדשנות ומקוריות של המחקר המוצע, טכנולוגית-מצוינות מדעית :רמה מדעית .א

 011מתוך ) 52 –נמוך מ הציון שיינתן עבורן בגין סעיף זה יהיה הצעות ש .%21
 .תוכלנה להיבחר כזוכותלא , (לסעיף זה אפשריים

ו תינתן במסגרת ז. יכולת יישומו של המחקר וסיכויי השגת יעדיו :תרומה ויישומיות .ב
מחקרים המשפרים את איכות  –קרי , קיימא-עדיפות למחקרים העוסקים בפיתוח בר

 .42% –החיים או מחקרים המונעים או מצמצמים את הנזק לדורות הבאים 
 ,מאמרים, פרסים, ציונים)ת בלימודים קודמים /הישגי המועמד :הישגי המועמד .ג

 .42% – ('המלצות וכו
 .11% – מטרות המחקר והשיטות המוצעות, ושאבהירות הצגת הנ :הצגת ההצעה .ד
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 :תכניתביצוע ה .ח
 .המשרד מעוניין לבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותו .1
 .לפי שיקול דעתו, המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל .4
 .בזמינות תקציביתביצוע ההתקשרות בהתאם לקול קורא זה מותנה  .1
בבקשות אשר יוגשו שלא במועד או שאינן עומדות בתנאים שפורטו המשרד לא ידון  .2

 .לעיל
משתלם אשר לא היה סטודנט מן המניין במועד הגשת הבקשה יעביר למשרד אישור  .2

לחתימה על הסכם העברת האישור כאמור מהווה תנאי . על היותו סטודנט מן המניין
 . ההתקשרות עם המוסד

מחקר מאושרת לדוקטורט  תכניתרשותו אשר לא הייתה בלתואר שלישי משתלם  .6
אישור העברת . המחקר תכניתיעביר למשרד את אישור , במועד הגשת הבקשה

 .חתימה על הסכם ההתקשרות עם המוסדמהווה תנאי לכאמור  תכניתה
 .4102תחילת שנת  / 4102נת עד סוף שתיערך מלגות ההחלטה על חלוקת ה .7
בין ' גהמצורף כנספח תקשרות ייחתם הסכם ה, הוחלט להעניק מלגה למשתלם .1

רק לאחר חתימת ההסכם ומתן ; בגין המלגה המשתלםהמשרד ובין המוסד שבו לומד 
לעניין קול . להתחיל במחקר המשתלםרשאי  ,המוסד/למשתלםהודעה בכתב על כך 

מבצע תשלום סכום המלגה למוסד שבו  הפירוש" קבלת מלגה"קורא זה מודגש ש
 .המשתלם את ההשתלמות

מסכום התמורה המשולם על  2%תימה על ההסכם יפקיד המוסד ערבות בסך עם הח .9
כביטחון למילוי התחייבויות , (כתב קיזוז –ובמוסדות להשכלה גבוהה )ידי המשרד 

ם לעניין ערבויות ולדרישות "להוראות התכ 7.7.1הכול בהתאם להוראה , המוסד
ובמוסדות ) בותהמצאת הער. 'המופיעות לעניין זה בהסכם ההתקשרות נספח ב

הינה תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של הסכם  (כתב קיזוז –להשכלה גבוהה 
 .ההתקשרות

משרד ממשלתי או יחידת )יחידה ממשלתית סעיף זה לא יחול במקרה בו המוסד הינו 
 (.סמך

כולן או , המוסד אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה .11
 .חלקן

 .'גב כנספח "ל בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות המצהמוסד יפע .11
המועד הצפוי . תאריך הפעלת המלגות שיזכו למימון ייקבע בהסכמה בין הצדדים .14

 .4102תחילת שנת /  4102סוף שנת  :להפעלת המלגה
האחרון  להקדים או לדחות את המועד, בהודעה שתפורסם, בכל עת, המשרד רשאי .11

ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול וכן לשנות מועדים , להגשת בקשות
 .דעתו

 
 

 :זכויות המשרד .ט

המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי  .1
 .החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם למבקשים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת

י לקבל הבהרות לבקשה או כד, המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למבקש .4
 .העלולות להתעורר בעת בדיקת הבקשות, בהירויות-להסיר אי

או , או כל מסמך, תוך כדי הליך בחינת הבקשות, המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים .1
או הנחוצים לדעתו לשם קבלת , הדרושים לדעתו לשם בדיקת הבקשות, מידע אחר

 .החלטה
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ה אינה מחייבת את המשרד להתקשר עם החלטת הנהלת הקרנות במשרד בעניין ז .2
מהווים תנאי , על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים מוסדחתימת ה. מוסדה

 .הטכנולוגיה והחלל, משרד המדעמוקדם לחתימה על הסכם התקשרות מצד 

על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות  מוסדלא חתם ה .2
יהא , במקרה כזה. המשרד לבטל את זכייתו בקול הקורארשאי  – מהזכייה בקול הקורא

 . כהבקשה אחרת כזוהמשרד רשאי להכריז על 

 1994 –ב "תשנ'ה, אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק חובת המכרזים .6
 .או תקנותיו או לפי כל דין אחר

 

 
 
 

ה בכל מקום בו הפניי. ות בלבדמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחמס
 הכוונה לגברים ולנשים כאחד, במסמך מנוסחת בלשון זכר

 


