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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה
להנחיות מלגאים – המכון הווטרינרי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים הווטרינריים מבקשים להתקשר עם מוסדות להשכלה גבוהה 
]להלן - "מוסדות"[ אשר במסגרתם סטודנטים לתואר ראשון ו/או שני ו/או שלישי ו/או בתר דוקטור 

)פוסט דוק( ]להלן - "המלגאים"[  העוסקים במחקר בסיסי או יישומו. 

מטרת ההתקשרות הנה לאפשר למלגאים מהמוסדות הנ"ל לבצע את עבודות המחקר במסגרת לימודיהם 
האקדמאיים בשנת הלימודים הנוכחית במכון הווטרינרי בהנחיית חוקרי המכון. 

בחירת המלגאי אופן מימונו וגובה המימון יבוצעו עפ"י נוהל העבודה אשר מפורסם באתר משרד החקלאות 
 .www.moag.gov.il :ופיתוח הכפר שכתובתו

ככל שמדובר בתלמידיי תואר ראשון  קיימת אפשרות להנחיה ללא מלגה. 

תנאי סף:
הפנייה הנה אך ורק למוסדות להשכלה גבוהה  כמשמעם בחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח,  א. 

1958 לרבות מכללות אשר הוכרו כמוסד  מוכר על פי החוק. 

ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו, 1976. כל מוסד  ב. 
אשר  מעוניין להיכלל  במאגר המשרד יחתום על הסכם התקשרות הניתן אף הוא לעיון והורדה 

מאתר המשרד. 

מנהלה:
המועד האחרון להיענות לקול קורא זה הנו ביום ראשון , 6 באוקטובר 2013 בשעה  12:00. הצעה  א. 

שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף.

tenders@moag.gov.il :את החומר יש להגיש באמצעות  הודעת דואר אלקטרוני לכתובת ב. 

באחריות המוסד לדאוג כי הצעתו תגיע ליעד האמור ותירשם. מומלץ לוודא הגעת ההצעה )בשלמותה(  ג. 
במספר הטלפון / דוא"ל הנ"ל 03-9485405/7 , שכן המשרד אינו נושא באחריות להצעות שלא נמסרו 

ליעד האמור ולא נתקבל אישור בכתב לרשימתן.  

ד.  הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרון להגשה ו/או הצעה כשתגיע כשהיא חסרה 
אחד המסמכים הרלבנטיים - לא תילקח בחשבון. 

מוסד להשכלה גבוהה  המבקש/ים לקבל הבהרות בקשר לפנייה זו, רשאי לפנות בטלפון 03-9485405/7  ה. 
tenders@moag.gov.il וזאת לא יאוחר מיום 15/9/2013. הבהרות שיעלו כתוצאה  או בדוא"ל 
מפניות כאמור שהמשרד סבור שיש להן השפעה על כלל הציבור הרלבנטי לקול קורא זה יפורסמו 

באתר המשרד. יש לעקוב אפוא אחר הפרסומים בנושא זה. 

על ההצעה לכלול את הפריטים הבאים: ו. 
אישור הכרה כמוסד להשכלה גבוהה  

אישורים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976.  
חוזה חתום בצירוף הנוהל חתום כנספח.  

תעריפי וגובה המלגה שמשולמים על ידי האוניברסיטה.  


