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 קול קורא למלגות רשות המים -חלק ב'
 כללי .1

המים מבקשת לקדם הכשרת כוח אדם מקצועי במשק המים על ידי מתן מלגות רשות 

את היא להגדיל  של רשות המים הכוונה לסטודנטים לתארים גבוהים בכל תחומי מחקר המים.

התקציבים העומדים לרשות החוקרים בתחום המים כדי לאפשר להם להכשיר יותר סטודנטים 

 בתחום המים.

המלגות מיועדות לסטודנטים מצטיינים לתארים שני או שלישי. הבקשות ירוכזו וימוינו על ידי  

ימה של מועמדים למימון רש רשות המיםעביר לי מוסד מחקרמוסדות להשכלה גבוהה. כל ה

, לאחר שבדק ואישר כי הינו מקבל על עצמו לבצע את המחקר המוצע על ידי המלגות

 .הסטודנט ולשאת בעלויות המחקר

 36,000לשנתיים )₪  72,000 עד היקף המלגה לסטודנט לתואר שני )שמגיש עבודת מחקר( הוא

 . לשנה(₪  36,000) ניםלשלוש ש₪  108,000 עד לשנה( ולסטודנט לתואר שלישי הוא₪ 

ועל כן אין  2018ומותנה בקיום תקציב לשנת  יצוין כי סכום המלגות משוער, נתון לשינויים

 משום התחייבות של רשות המים. אמור לעילב

המוצע על ידי הסטודנט המלגה תינתן במידה והמוסד להשכלה גבוהה יסכים לביצוע המחקר 

 . רשות המיםשר ייחתם בינו לבין א 9נספח  -מצורף הבהתאם לאמור בהסכם 

בלבד ורשות המים לא תשתתף במימון כלשהו של המחקר מעבר  היודגש כי המדובר במלג

 לכך. 

 אחראי על ביצוע המחקר ואשר יהאהמלגה תועבר ישירות לידי המוסד להשכלה גבוהה אשר 

 אחראי על העברתו לידי הסטודנט בהתאם לאמור בהסכם המצ"ב. 

 ר בלשון זכר יראה כמופנה גם ללשון נקבה.כל האמו

 

 תחומי המחקר .2

"קול קורא למחקרים", בנושאים המפורטים -תחומי המחקר יהיו בנוסח המחייב המפורט ב

 להלן:

  ניהול במשק המיםותכנון  -

 .וטכנולוגיות התפלה התפלה -

 .וטכנולוגיות לטיפול במים ובשפכים איכות מים -

 .בטחון מים -

 .דרולוגיהיה -

 ומטרהידרומטאורולוגיה , אקלים -
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 חסכון וייעול השימוש במים. -

 כנרת.  -

 הנחיות מנהליות להגשת בקשות למלגה .3

מודפסים  להשכלה גבוהה בשני עותקיםע"י המוסדות יוגשו  בקשות למלגות רשות המים

 , 7בהתאם לנוסח המפורט בנספח בלבד  pdf או wordבפורמט  melagot2018@water.gov.ilלמייל ו

 .24:00-ב 31.5.18-עד לתאריך ה

הפרטים , כולל מוסד להשכלה גבוההתקבל רשימה מרוכזת של מועמדים מכל  רשות המים

בנוסף,  . באמצעות המייליוגשו  הבקשות המלאות והאישורים המתאימים. 7המפורטים בנספח 

בת המכרזים בקומת הכניסה ליד עמדת השוער עד במעטפה שתונח בתי עותק אחדיש להגיש 

אשר לא תוגש עד למועד הנקוב לעיל . הצעה 10בע"מ שמצוין בטבלה  ולא יאוחר מהתאריך

 ". בקשות למלגות - 2018"קול קורא תיפסל. יש לציין על המעטפה  

וגשה יובהר, כי במקרה של סתירה מכל סוג בין ההצעה שהוגשה בתיבת המכרזים לבין ההצעה שה

 יגבר הנוסח שהוגש בתיבת המכרזים. –במייל 

 

 תנאי סף לאישור המלגות .4

 נושא המחקר הוא אחד מהתחומים שצוינו לעיל. .4.1

 הסטודנט מילא את טופס ההצעה בשלמותו. .4.2

המגיש/ה הוא/היא תלמיד/ה מן המניין ולומד/ת לתואר שני במסלול של עבודת  .4.3

 . מחקר או לתואר שלישי במוסד מוכר להשכלה גבוהה

על ידי עקרונית תכנית המחקר של הסטודנט/ית אושרה לבקשה יצורף אישור לפיו  .4.4

 . הגורמים המוסמכים במוסד

הגורמים המוסמכים במוסד שאכן ניתן לסיים את תכנית לבקשה יצורף אישור מטעם  .4.5

 .)תואר שלישי( שלוש שניםשנתיים )תואר שני( ותקופה שלא תעלה על המחקר ב

 (.8פח )נסהתחייבות סטודנט  .4.6

 

 שאלות הבהרה .5

עד לא יאוחר  melagot2018@water.gov.il  -דוא"ל לכל שאלה בנוגע להליך תועבר באמצעות 

לחלק והן תיחשבנה  תשובות לשאלות מהותיות תתפרסמנה באתר הרשות .08.4.2018מיום 

 מחייב של ההליך.
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 תהליך בחירת ההצעות .6

ברשות ע"י ועדת מלגות  כל ההצעות שעברו את תנאי הסף תדורגנה עפ"י הקריטריונים הבאים

קול הקורא אשר מפורטות ב מקצועיותמחקרים ההשיפוט המים. ועדה זו מורכבת מיו"ר ועדות 

 .2סעיף ל מחקרים )חלק א' של מסמך זה( ב

 (.40%) : ציונים, פרסים, המלצות וכו'מודים קודמיםהישגי הסטודנט בלי .א

 (.20%איכות מדעית של המחקר המוצע ) .ב

 (.20%מידת התרומה החדשה של המחקר לפתרון בעיות במשק המים ) .ג

   (.20%תועלת ויישום בטווח המיידי ובטווח הארוך ) .ד

 

 

 

 בחירת הזוכים .7

 ך, עד לניצול התקציב המיועד. ההצעות הזוכות תיבחרנה על פי דירוג הציונים מהגבוה לנמו

מובהר בזאת כי מספר המלגות אשר יבחרו תלוי בתקציב אשר יוקצה לשם כך ועל כן לא ניתן 

 לקבוע מראש את מספרם.  

 

 ותשלום המלגותהתחלת המימון  .8

. המלגות על פי החלטת רשות המיםתאריך התחלת המימון של המלגות הזוכות ייקבע 

 המים רשות .____2021_____לבין __ 2019________התאריכים  ןבי מיועדות עבור מחקר שיבוצע

 .אישור המלגה ע"י רשות המיםמחקרים שהחלו טרם לא תממן 

 עם המוסד בו לומד הסטודנט/יתייחתם  9נספח המצורף בבנוסח למלגות הסכם התקשרות 

יים והוא מהווה תנאי למתן המלגה. רשות המים שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינו

 . ובכלל זה להוסיף או לגרוע תנאים בסעיפי ההסכם לפי הצורך

 .כקבוע בהסכם ההתקשרות בין הצדדיםתהיה  לגהתחילת המ

   .8הצהרה והתחייבות מטעם הסטודנט כאמור בנספח קבלת המלגה מותנה במתן 

 

ל ע רשות המיםאיש הקשר והמפקח מטעם בתום כל שנה יוגש דו"ח התקדמות שאישורו על ידי 

עדת השיפוט תהיה זכות לדרוש פרטים ויהווה תנאי להמשך המימון לשנים הבאות. לו המחקר

 נוספים על המחקר ואף לזמן את הסטודנט להצגת התקדמות המחקר בפניה.
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 ביטול קול קורא למלגות .9

ולרבות מסיבות  , על פי שיקול דעתה הבלעדיומכל סיבה רשות המים רשאית, בכל שלב

מלגות או לפרסם קול קורא חדש תחתיו. הודעה על כך קורא להקול האת , לבטל תקציביות

תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות במסגרת זו. רשות המים לא תהיה חייבת לפצות את 

 המציעים במקרה של ביטול, בכל צורה שהיא. 

 

 .רשות המיםמחקרים בה יחידתהמחקר או ל מוסדותלמידע נוסף ניתן לפנות ל


