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"קול קורא" להענקת מלגה לחוקרים בתחום הביומטריה להשתתפות בקורס קיץ
15th IAPR/Eurasip International Summer School for Advanced
Studies on Biometrics for Secure Authentication:
Assuring Trustworthiness of Biometrics
סרדיניה ,איטליה 11-15/6/2018
א .כללי:
א .1.היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים מציבה כמטרה להביא לכלל מימוש את הערך המוסף הגלום
בקרב המדענים ,החוקרים ,היזמים ואנשי הפיתוח בישראל ולסייע להם במימוש יצירת "מנועי צמיחה"
אשר יקדמו את ישראל למעמד של מדינה מובילה בתחום.
א .2.במסגרת זו ,ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים במערך הסייבר הלאומי במשרד ראש
הממשלה ,מכריז על קול קורא להגשת בקשה למלגה לקורס קיץ בתחום הביומטריה ,שיתקיים בסרדיניה,
איטליה בין התאריכים  11-15ליוני :2018
15th IAPR/Eurasip International Summer School for Advanced Studies on Biometrics for
(.להלן" :הקורס") Secure Authentication: Assuring Trustworthiness of Biometrics
א .3.קורס זה ,המתקיים כבר ארבע עשרה שנה ברציפות ,מאורגן בשיתוף אוניברסיטת  ,Unissאיטליה ,גופים
המקדמים מחקרים וחדשנות בתחומים מדעיים וטכנולוגיים וכן ארגונים אירופאים העוסקים בתחום
היישומים הביומטריים כגון - Horizon 2020 :התוכנית למחקר וחדשנות הגדולה ביותר באיחוד האירופי,
המועצה הביומטרית של מכון  ,IEEEו  - EUROSIPהאיגוד האירופאי לעיבוד אותות.
א .4.הקורס ,עוקב מקרוב אחר ההתקדמות המדעית והטכנולוגית בתחום הביומטריה ומהווה את חוד החנית
בתחום .מטרתו ,להציע העשרה עדכנית ,פורצת דרך ,מקיפה ומרוכזת בתחום הביומטריה .במסגרת
הקורס ,יועברו תכנים תיאורטיים ומדעיים בתחום האימות והזיהוי הביומטרי וכן יישומים בתחומים
מגוונים .יתרה מזאת ,בקורס ישולבו מפגשים מעשיים מתוך הבנה שאלו יאפשרו הבנה טובה יותר של
הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיות הביומטריות הקיימות כיום.
א .5.במסגרת קול קורא זה ,היחידה מציעה שתי מלגות ,כאשר כל מלגה תכלול הוצאות בגין השתתפות
בקורס (הכולל אירוח מלא) והוצאות כרטיס טיסה.
א .6.העברת התשלום תתבצע ע"י היחידה באופן ישיר מול מארגני התכנית וחברת הנסיעות ,בהתאם לתקציב
שהקצתה לכך היחידה ובתנאים כפי שקבעה ,בסך של כ( ₪ 13,500 -סכום סופי יקבע בעת העברת תשלום,
זוהי הערכה כספית משוערת).
ב .דרישות הסף:
ב .1.רשאים להגיש בקשות לקול הקורא מועמדים אשר עומדים בכל תנאי הסף להלן:
כתובת לקבלת דואר :משרד ראש הממשלה ,רח' קפלן  ,3ירושלים
טלפון  ,03-7779222פקס 03-7779219

משרד ראש הממשלה
מערך הסייבר הלאומי
מטה הסייבר  /היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים
-2-

.i
.ii

המועמד חייב להיות תושב מדינת ישראל ,המתגורר בה דרך קבע.
המועמד חייב להיות סטודנט מן המניין לתואר שני מחקרי ומעלה בתחום המדעים המדויקים,
המדעים או ההנדסה ,במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג.

תהליך המיון ואמות המידה המלאות להערכת הבקשות מפורטים להלן בסעיף ו' .3
ג .המסמכים הנדרשים:
הבקשה תכלול:
ג.1.
 .iטופס בקשה (מצורף למסמך זה)
 .iiקורות חיים של המועמד
 .iiiצילום ת"ז
 .ivאישור לימודים מהמוסד האקדמי
 .vגיליון ציונים
 .viבמידה ויש – הצעת מחקר ,מאמרים ופרסומים (בתחום הביומטריה או בתחומים רלוונטיים
אחרים) ו/או פטנטים שהמועמד היה שותף ושמו מצורף אליהם.
ד .הגשת הבקשות:
ד .1.טופס בקשת המועמדות יוצג באתר האינטרנט של היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים בכתובת:
http://bioapp.gov.il/Pages/Home.aspx
ד .2.על המועמד לשלוח את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הדרושים לדוא"לbio_info@pmo.gov.il :
ד .3.כיומיים לאחר שליחת הבקשה על ידי המועמד ,יישלח אליו דוא"ל המאשר את קבלת הבקשה .באם לא
נשלח אישור קבלת הבקשה ,על המועמד ליצור קשר עם היחידה .יודגש כי מייל האישור מעיד על הגעה
טכנית של המייל ,ללא בדיקה של תוכנו.
ד .4.טופס הבקשה יכלול חתימה של המועמד על התחייבותו לעמוד בתנאים מסוימים ,היה ויזכה במלגה (ר'
נספח א' בטופס הבקשה).
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ה .מועד אחרון להגשת המועמדות:
מועד אחרון להגשת הבקשה כפי שתואר בסעיף ד' ,הוא יום חמישי ב' בשבט תשע"ח .18.01.2018 ,בקשות
אשר יגיעו באיחור יידחו על הסף.
ו .מיון והערכת הבקשות :
הבקשות יעברו הליך של מיון ,בדיקה והערכה על ידי היחידה ,כפי שיפורט להלן:
ו .1.בדיקת שלמות ההצעות  -היחידה תהיה רשאית לפסול בקשה שאינה שלמה או לפנות להשלמות נדרשות,
על פי שיקול דעתה.
ו .2.בדיקת עמידה בתנאי סף  -בדיקת הבקשות לעניין עמידה בתנאי הסף (סעיף ב' לעיל) .בקשות שאינן
עומדות בתנאי הסף – יידחו.
ו .3.הערכת הבקשות -
ו.3.א .המועמדים ידורגו באופן המשקף את הוותק האקדמי ,הרלוונטיות של תחום המחקר
והניסיון של המועמד בתחום הביומטריה ,כמפורט להלן (בסדר יורד):

.i
.ii
.iii
.iv
.v

דוקטורנטים בעלי ניסיון רלוונטי בתחום הביומטריה
תלמידי תואר שני מחקרי בעלי ניסיון רלוונטי בתחום הביומטריה ,או דוקטורנטים
ממחלקות מתמטיקה ומדעי המחשב
דוקטורנטים ממחלקות אחרות
תלמידי תואר שני מחקרי ממחלקות מתמטיקה ומדעי המחשב
תלמידי תואר שני מחקרי ממחלקות אחרות

ו.3.ב .בתוך כל קבוצה ידורגו המועמדים בהתחשב באמות המידה הבאות:
 .iרלוונטיות של תחום המחקר לתחום הביומטריה
 .iiכישורי המועמד  -בהתבסס על גיליון הציונים ,הצעת המחקר והפרסומים
 .iiiהתרשמות מהתאמת המועמד למסגרת הקורס כולל נכונותו להציג מצגת/פוסטר רלוונטיים
(ר' פירוט בסעיף ז') 4
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ו .4.ועדת שיפוט  -המועמדים המתאימים ביותר בהתאם לאמות מידה שפורטו בסעיף הקודם יזומנו לוועדת
השיפוט לראיון אישי (כ 4-6 -מועמדים) .הוועדה תבחן את המועמדים בהתאם לאמות המידה.
בתום הוועדה תתקבל החלטה על  2מועמדים זוכים ,וכן מועמדים כשירים נוספים ,במידה וימצאו
מתאימים.
הוועדה תהיה רשאית לא לבחור באף מועמד כזוכה ,באם תמצא שאין מועמדים מתאימים לכך.
ז .ביצוע התכנית:
ז .1.על פי הצפי ,ההודעה על הבקשות הזוכות כמו כן גם לכלל המועמדים ,תעשה במהלך חודש פברואר .2018
ז .2.לאחר בחירת הזוכה ,היחידה תרשום את המועמדים הנבחרים לקורס.
ז .3.בשבועות לקראת מועד הקורס ,נציג היחידה יצור קשר עם המועמדים הנבחרים לצורך תיאום והזמנה
של כרטיסי טיסה.
ז .4.מומלץ כי במהלך הקורס ,כל זוכה ייתן הרצאה בעל פה על מחקר בתחום הביומטריה (מצגת קצרה –
שישה שקפים לכל היותר) ,ו/או יציג פוסטר על מחקר בתחום הביומטריה/מחקר בתחום רלוונטי אחר.
ז .5.בתוך חודשיים מסיום הקורס ,כל זוכה מחויב להגיע למשרד היחידה להצגת מצגת .לפגישה זו יתכן
ויוזמנו בעלי ענין נוספים מיחידות אחרות .בנוסף ,על המועמד לשלוח את המצגת הכתובה כקובץ דיגיטלי
ליחידה וליחידה ולאשר כי המצגת תועמד לשימוש היחידה.
ח .הוראות שונות :
ח .1.היחידה מעוניינת לבחור שני מועמדים עד לגובה התקציב העומד לרשותה ,בכפוף להחלטות אשר יתקבלו
במסגרת הליך זה .עם זאת ,היחידה רשאית לבחור מועמד אחד או שלא לבחור מועמדים כלל ,לפי שיקול
דעתה.
ח .2.היחידה רשאית ,בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,לשנות את המועד האחרון להגשת הבקשות וכן לשנות
מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתה.
ח .3.השינוי או התיקון ,ככל שייערך ,יעשה בכתב ויפורסם באופן בו פורסם הקול הקורא ,ובכל מקרה – הודעה
היחידה
בכתובת
היחידה
של
האינטרנט
באתר
תפורסם
בעניין
http://bioapp.gov.il/Pages/Home.aspx
ח .4.יש לציין כי ,בקשת המועמדות מותנית בקבלת המסמכים הנדרשים .היחידה רשאית לפנות במהלך
הבדיקה וההערכה למועמד לשם השלמת פרטים או כדי לקבל הבהרות או להסיר אי-בהירויות ,העלולות
להתעורר בעת בדיקת הבקשות .עם זאת ,היחידה אינה מתחייבת לעשות כן ושומרת לעצמה את הזכות
לפסול על הסף בקשות שיחסרו בהן פרטים ,בהתאם לשיקול דעתה.
ח .5.היחידה שומרת לעצמה את הזכות לפסול בכל שלב מועמד אשר התגלה כי כלל בבקשתו מידע שקרי או
מטעה.
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ט .שאלות ופניות:
ט .1.לשאלות ובירורים ניתן לפנות לצוות היחידה:
bio_info@pmo.gov.il
 – 03-7779212גב' צופית יסובסקי

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .בכל מקום בו הפנייה במסמך מנוסחת בלשון זכר,
הכוונה לגברים ולנשים כאחד
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טופס בקשה
לקבלת מלגה לקורס קיץ/תכנית קיץ בסרדיניה ,איטליה11-15/06/2018 ,
מטעם היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים
15th IAPR/Eurasip International Summer School
for Advanced Studies on Biometrics for
Secure Authentication:
Assuring Trustworthiness of Biometrics
א .פרטים אישיים
תואר :בחר

שם פרטי ושם משפחה:

רחוב ומספר:

סלולארי:

ישוב:

נקבה [ ]
זכר [ ]

תאריך לידה:
מיקוד:

מספר תעודת זהות:
טלפון:

דואר אלקטרוני:

ב .תארים ותחומי מחקר
תואר אקדמי:

בחר

מוסד אקדמי:

מחלקה:

התמחות/תחום מחקר:

פירוט ניסיון בתחום
הביומטריה (במידה ויש):
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פרסומים (במידה ויש):

פטנטים (במידה ויש):

נימוקים לבקשה:
(מדוע הנך מעונין להשתתף
בקורס?)

האם תהיה נכון להציג בכנס
מצגת ? להעמיד פוסטר?
במידה וכן ,פירוט התכנים:
האם השתתפת בעבר בקורס
זה או בקורסים דומים?
במידה וכן ,פרט
יש לצרף:
קורות חיים ,צילום תעודת זהות ,אישור לימודים מהמוסד האקדמי ,גיליון ציונים ,טופס הצהרת
והתחייבות המועמד (נספח א').
בנוסף ,ניתן לצרף הצעת מחקר/מאמרים/פרסומים /פטנטים במידה ויש.
פרק הזמן להגשת הבקשה עד ליום חמישי ב' בשבט תשע"ח 18.01.2018 ,יש לשלוח בקשה זו בצירוף
האישורים שפורטו לעיל לדוא"ל bio_info@pmo.gov.il
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגב' צופית יסובסקי03-7779212 , bio_info@pmo.gov.il :
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נספח א' -הצהרת והתחייבות המועמד
אני הח"מ __________ ,מס' ת.ז ,___________ .מצהיר ומתחייב/ת כדלקמן:
 .1הצהרותיי והתחייבויותיי כמפורט להלן מתייחסות להגשת בקשתי ליחידה להזדהות וליישומים
ביומטריים במערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה (להלן" :המשרד"" ,היחידה") ,לקבלת
מלגה להשתתפותי בקורס קיץ בתחום הביומטריה בסרדיניה ,איטליה ,בתאריכים 11-15/6/2018
(להלן":קורס קיץ") ומהווים חלק בלתי נפרד מהבקשה.
 .2באם ועדת השיפוט שתבחן את בקשתי תמצא אותי מתאים ואזכה במלגה ,אני מחויב בביצוע תהליך
ההרשמה לתכנית בהתאם להוראות שפורטו ב"קול קורא" ולהנחיות היחידה ,מיד בסמוך לקבלת
ההודעה על הזכייה אצלי.
 .3ידוע לי כי משמעות הזכייה היא העברת תשלום ישירות למארגני תכנית הלימודים של קורס הקיץ,
לכיסוי עלות השתתפות ,אירוח מלא וכן העברת תשלום ישירות לחברת "ענבל" לשם רכישת כרטיסי
טיסה עבורי ,הכל בהתאם לתקציב שהקצתה לכך היחידה ובתנאים כפי שקבעה ,בסך של כ13,500 -
( ₪סכום סופי יקבע בעת העברת תשלום ,זוהי הערכה כספית משוערת).
 .4בהגשת הבקשה כאמור אני מתחייב כי באם אזכה במלגה זו ,אסע לסרדיניה איטליה בתאריכים
האמורים ואשתתף בתכנית הלימודים של קורס הקיץ באופן מלא .כמו כן ,באם בקשתי כללה הצעה
להצגת פוסטר או מצגת ,אפעל למימוש הצעה זו ,בהתאם להנחיות היחידה.
 .5אני מתחייב כי בתוך חודשיים מסיום הקורס ,אגיע למשרד היחידה להצגת מצגת מסכמת .ידוע לי
כי לפגישה זו יתכן ויוזמנו בעלי ענין נוספים מיחידות אחרות ויהיה עליי לשלוח את המצגת הכתובה
ליחידה.
 .6ידוע לי כי לא אוכל לבטל את השתתפותי בקורס הקיץ ,או להיעדר ממנו כולו או חלקו ,אלא
מטעמים חריגים שלא היה ניתן לצפות אותם מראש ,ובמועד המוקדם ביותר האפשרי ,וכי ביטול
כאמור עשוי לחייב אותי בהשבת סכום המלגה ליחידה ,אשר שולמה ישירות עבור השתתפותי
לגורמים האמורים בסעיף  3לעיל.
 .7ידוע לי כי סכום המלגה אינו כולל כיסוי ביטוחי ,וכי כל נזק אשר עשוי להיגרם לי בעקבות או בקשר
עם הנסיעה וההשתתפות בקורס הקיץ ,לרבות נזק גוף או רכוש ,יחול על כתפיי ,ולא אוכל לתבוע או
לדרוש מהמשרד השתתפות/החזר כספי/שיפוי/פיצוי בשל קרות נזק כלשהו .כמו כן ,אני מתחייב
לדאוג בעצמי ועל חשבוני לרכישת פוליסת ביטוח מתאימה אשר תבטח אותי לצורך הנסיעה
וההשתתפות בקורס הקיץ.
 .8אין באמור בטופס זה כדי לגרוע מאפשרות המשרד לפנות לסעדים נוספים העומדים לרשותו ע"פ
דין ,באם לא אעמוד בהתחייבויות המנויות בטופס זה.
חתימה:

תאריך:

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .בכל מקום בו הפנייה במסמך מנוסחת בלשון זכר,
הכוונה לגברים ולנשים כאחד
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