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 ט' בחשון התשע"ב
 1122בנובמבר  6

 1122-12212רח. 
 

 
 3099לשנת  המלגות של רשות החברות הממשלתיותתכנית תקנון 

  
 הגדרות .9
 

עבודת           בתחום מחקרים לעידודחברות הממשלתיות ה רשות של המלגות תוכנית       -" התוכנית"   
 הרשות;

 
 ;מהתוכנית מלגה לקבלת בקשה                  -" בקשה"
 
 אשר בקשתו אושרה על ידי הוועדה; חוקר                    -" זכאי"
 

מי מוכר, כמשמעו בחוק המועצה להשכלה מוסד אקדלתואר שני או שלישי בתלמיד              -"חוקר" 
 ; 2592-גבוהה, תשי"ח

 
התשל"ה  ,בחוק החברות הממשלתיות זה מונח כמשמעותרשות החברות הממשלתיות                 -" הרשות"

- 2529; 
 
בהודעה בכתב על ידי מנהל הרשות, שתפקידה לדון ולאשר בקשות  תועדה המתמני          -" עדהוהו"

ה המוגשות במסגרת התכנית והכל בהתאם להוראות תקנון זה. הוועדה לקבלת מלג
למנהל הרשות ויהיו חברים בה חשב המשנה חברים. בראש הוועדה יעמוד  9תכלול 

 של הרשות או נציגו ושני עובדי הרשות; תהמשפטי צתמשרד האוצר או נציגו, היוע
 
מנהל הרשות ואשר יהיה אחראי על  ידי על תלע מעת קבעאשר זהותו תי חבר הוועדה    -" התוכנית מרכז"

 ., בהתאם להחלטות והוראות הוועדהתקנון זהניהול כלל תהליך חלוקת המלגות לפי 
 
 התכנית  מטרות .3

 
בתחום עבודת הרשות, , במחקרים אקדמאיים בנושאים מלגות הענקת של בדרך, ותתמוך תעודד התכנית

 .עבודת הרשותככל שיש בהם, לפי שיקול דעת הוועדה, לתרום ל
 

 הבקשות להגשת הסף דרישות .2
 

 :הבאים התנאים כלייבדקו בקשות למלגה שעמדו ב
 

 ;יבצע את המחקר אשר, החוקר ידי על ותוגש תכתב הבקשה 1.2
 

 החוקר אינו עובד הרשות;     1.1
 

 ;פורסם וטרם הסתיים טרם, המלגה מתבקשת עבורו אשר, המחקר 1.1
 

 , הוא אחד מהבאים:המלגה מתבקשת עבורו אשר, המחקר 1.4
 

תחום הכלכלה, משפטים, ראיית חשבון, ב שלישי תואר או שני תואר לקבלת גמר עבודות 1.4.2
 ;גבוהה להשכלה במוסדותמינהל עסקים, מדיניות ציבורית או מינהל ציבורי 

 
 ,גבוהה להשכלה במוסדות אחרות ממגמות שלישי תואר או שני תואר לקבלת גמר עבודות 1.4.1

 .הרשות עבודת לתחומי הנוגעות
 

 ביחס נתונים ואיסוף ריכוז. המחקר יכלול ניתוח של הליכי הפרטה ברשותבתחום  לעסוק המחקר על 1.9
 הבאים: בחתכיםשבוצעו ברשות  הפרטותכלל הל
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 מועד המכירה 1.9.2

 ההפרטה שיטת 1.9.1

 מכירהשלב  בכל החברה ווייעור וש, ושהמכירה שלבי 1.9.1

 נההמדי של החיוניים ענייניה שמירת 1.9.4

 זהות הרוכש 1.9.9

 שינויי בעלות בחברה ממועד המכירה, אם היו. 1.9.6
 

להלן. במסגרת שיקולי הוועדה לפי  9.1הוועדה תנקד את הבקשות לפי הקריטריונים המפורטים בסעיף  1.6
 אחד מהנושאים הבאים: בלהלן תינתן עדיפות למחקר שיעסוק  9.1סעיף 

 
שוואה לפעילותם של תאגידים בהמופרטות פעילותן של חברות ממשלתיות  –מחקר משווה  1.6.2

 שאינם בבעלות ממשלתית; 
 

 נושאים בתחום הפרטת תאגידים ממשלתיים בארץ ובעולם. 1.6.1
 

בחינה של דרכים להגברה או ריסון התחרות בתחומים בהם יש פעילות דומיננטית של תאגידים  1.6.1
 .ממשלתיים

 
 .אשר נוהלו על ידי הרשות ותניתוח מימוש יעדי ההפרט 1.6.4

 
 הבקשה גשתה .0

 
, בין ותכלול ומפורטת מנומקת תהייה, זה לתקנון' א כנספח המצורף הטופס גבי על תוגש בקשה 4.2

 המחקר של תרומתול באשר הסבר, מתודולוגית המחקר, מחקרה הצעת: הבאים הפרטים את היתר,
, ייחודו של המחקר בהשוואה למחקרים אחרים בתחום זה, אישור המנחה לעריכת הרשות לעבודת
 המחקר.  לביצוע זמנים לוחו המחקר

 
מחקר בנוגע להצעת הלחוקר שאושרו  או המלגות תכלול פירוט של כל בקשות התמיכההבקשה  4.1

, המלגהנוספות בגין הפעילות בגינה מבוקשת  או מלגות וכן בקשות תמיכהשבגינה מוגשת הבקשה 
, לרשויות מקומיות הממשללמשרדי  לגופים כלשהם, ובכלל זה, לגופים פרטיים,שהוגשו או שיוגשו 

 .או לגופים ציבוריים אחרים
 

של הרשות ו/או  אינטרנטאתר הב מראש שיפורסמו כפיהועדה,  להנחיות בהתאם הבקשה תוגש 4.1
 .מחקריםמלגה ל לקבלת בקשות להגשת" קורא קול" במסגרת, יומי בעיתון

 
 . בלבד אחת בקשה להגיש רשאי חוקר כל 4.4

 
 מהמועד שייקבע לכך בהנחיות הוועדה. הבקשה תוגש לא יאוחר  4.9

 
 לתקנון' א נספחף כהמצור טופסטופס הבקשה יוגש לרשות באופן אלקטרוני כמפורט בהנחיות אשר ב 4.6

 או בדרך אחרת שתקבע הוועדה. זה
 

בקשה אשר תוגש באיחור תידחה ללא דיון. אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות דיון בבקשה,  4.2
לאשר דיון של משרד האוצר מוסמך החשב הכללי  –תן התמיכה מבחינה תקציבית ואין מניעה למ

 .בבקשת תמיכה אשר הוגשה באיחור
 

  מסור מידע ומסמכים נוספים, י תנאי להגשת הבקשה, לדיון בה או לקבלת המלגה הוא כי המבקש 4.2
  או מרכז התכנית. רישות הוועדהלדבהתאם 

 
 הבקשות הערכת ליךוה המלגה גובה .6

 
  ש"ח.  21,111יעמוד על  שני תואר לקבלת גמר בודותגובה כל מלגת מחקר ביחס לע 9.2

 



 

  03-6596253 פקס': 03-6039600 טל':  95969הגן הטכנולוגי מלחה,ירושלים  ,8המגדל, קומה  32בניין 

 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.gca.gov.ilכתובתנו באינטרנט:

 

1 

 ש"ח. 11,111שי יעמוד על ילש תואר לקבלת גמר בודותגובה כל מלגת מחקר ביחס לע 9.1
 

 תעריך את הבקשות על פי השיקולים הבאים: תבחן והוועדה   9.1
 

 (29%אקדמאית; ) חדשנות 9.1.2
 

ותרומתו לעבודת הרשות, בין היתר, לאור  השלכותיו, המחקר חשיבותמידת  9.1.1
 (21%; )2529 –תפקידה של הרשות לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 

 
 (29%לעיל; ) 1.6.4עד  1.6.2המחקר הוא באחד מהנושאים המפורטים בסעיף  9.1.1

 
 (29%. )הרשות בעבודת המחקר מסקנות של היישום יכולת 9.1.4

 
 (29%מתודולוגית המחקר המוצע; ) 9.1.9

 
 (29%ציוניו וניסיונו לעריכת המחקר; ), השכלתו, התאמת החוקר, לרבות 9.1.6

 
 (9%) ;האפשרות לסיום המחקר בתוך פרק זמן הקצר משנה 9.1.2

 
 (21%) התרשמות כללית. 9.1.2

 
ק את כל הסכום הועדה רשאית לחל. ₪ 91,111לגות בסך כולל של עד מתן מתוכל לאשר הוועדה  9.4

 לק מלגות מחקר, על פי שיקול דעתה.האמור, חלקו או שלא לח
 

, בכסף או בשווה ות האחרות של מגיש הבקשהדה בחשבון את התמיכבמסגרת החלטתה תביא הווע 9.9
 כסף, ותהיה רשאית לפי שיקול דעתה שלא לאשר מלגה למבקש בהתחשב בכך. 

 
 .הבהרות מתן או/ו פרטים להשלמת בדרישה הבקשה למגיש לפנות רשאית עדהוהו 9.6

 
 . הבקשות הגשת למועד, האפשר ככל, בסמוך החלטותיה את ותיתן בבקשות תדון עדהוהו 9.2

 
 . המלגות למקבלי באשר החלטה עדהוהו קבלת, כאמור ההערכה גיבוש לאחר 9.2

 
 על ידי כל חברי הוועדה.  םבכתב ותיחתהחלטת הוועדה תהיה מנומקת  9.5

 
 בדבר החלטת הוועדה באשר לאישור או דחיית הבקשה תישלח בכתב למבקש.ה הודע 9.21

 
להתנות את בחירתה בבקשה מסוימת בתנאים, לרבות לעניין תיקון הצעת  רשאית תהיה הועדה 9.22

 .המחקר לצורך התאמתה לעבודת הרשות
   

שים אשר בקשתם יפרסם באתר האינטרנט של הרשות, אחת לשנה, את שמות המבק התוכנית מרכז 9.21
 אושרה על ידי הוועדה, וכן את סכומי המלגה אשר אושרו לכל אחד מהם.

 
 

 לזכאים המלגה כספי להעברת הזכאות תנאי .5
 

 קיום כל התנאים הבאים:בכפוף לתשלום המלגה ייעשה 
 

 לעיל. ש 4-9פים כאמור בסעי אחר כל התנאים שדרשה הוועדה, לשביעות רצון הוועדה, מילאהזכאי  6.2
 

 המדויק מילויים אשרקבע על ידי הועדה, ונ, בנוסח שוטפסים נלוויםהתחייבות כתב על  חתםהזכאי  6.1
 . המלגה לקבלת תנאי, נקבע בהחלטת הועדה כבהם הנדרש ובמועד

 
המחקר המלא הוגש לוועדה כשהוא חתום על ידי מנחה המחקר,  -עבודת גמר לתואר שני במקרה של  6.4

 .29 -חר קבלת הציון מהמוסד העולה על ולא לאחר שהוגש למוסד
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ניתן אישור המנחה על הגשת הפרק הרלוונטי או על סיום  -עבודת גמר לתואר שלישי במקרה של  6.9

 עבודת המחקר כולה, לפי העניין. 
 

 ועל שמו. הזכאיאך ורק על ידי זיכוי חשבון הבנק של  הייעשתשלום המלגה  6.6
 

 ביטול המלגה .7
 

 , בהתקיים אחד מהאירועים הבאים:המלגה לזכאי מסויםאת מתן לבטל  תרשאי היההוועדה ת 2.2
 

, או כל התחייבות הזכאי אינו עומד בתנאים שנקבעו בכתב ההתחייבות או בהחלטת הוועדה 2.2.2
 של הזכאי;  אחרת

 
 ;לא יתוקצב מסיבה כלשהי רשותהתכנית המלגות של תקציב במידה ש 2.2.1

 
 ;הזכאי של דיווח לא נכון 2.2.1

 
 ;יש במחקר הפרה של כל דין 2.2.4

 
 .לעיל 6אי קיום התנאים הקבועים בסעיף  2.2.9

 
 כספי המלגה לרשות. אאם הועברו כספי המלגה לזכאי לפני ביטול המלגה, הזכאי ישיב את מלו 2.1

 
 ב, תנומקתינתן בכתהחלטת הוועדה בעניין זה  תתקבל על ידי הוועדה.כל החלטה בעניין ביטול מלגה  2.1

 זכאי.ותחתם על ידי כל חברי הוועדה. הוועדה תעביר את החלטתה ל
 

 המחקר סיום .8
 

מהמועד שצוין על ידי המבקש כמועד המתוכנן לסיום  יאוחר לאם ויוגש לרשות יסתייכל מחקר  2.2
 בטופס הבקשה. 

 
. בכתבת התכני למרכזת להפנו ישלהארכת פרק הזמן לסיום המחקר ולהגשתו לוועדה  בקשות 2.1

 . שיירשמו מיוחדים מטעמיםלעיל  2.2עיף בס הקבוע המועד את להאריך רשאית הוועדה
 
 יוצרים זכויות .9

 
 כפיזכאי, ל או/ו הלימוד למוסדות התכנית יהיו שייכות בתמיכת שיזכו במחקרים היוצרים זכויות 5.2

 . גבוההה להשכלת במוסדו והמוסכם הנהוג
 

 .עבודתה לצורך מחקרב שימוש  עשותל, בכפוף לכל דין, זכאית הרשות 5.1
 

זכה  המחקר: "הבא בנוסח המחקר עבודת בפתיחת הולם במקום)"קרדיט"(  מיזכה תקבל התכנית 5.1
 רשות החברות הממשלתיות". של המלגות תכניתבסיוע כספי מ

 
 שינוי הוראות התקנון .90
 

זה, לרבות קביעת תנאים עד להגשת הבקשות הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתקנון 
 אחרים או נוספים בנוגע לבקשות שיוגשו.

* * *  


