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מעוניין להנציח את זכרו של אל"מ אילן רמון  (,המשרד –)להלן  והחלל הטכנולוגיה ,משרד המדע
הנצחה ממלכתית לטייס החלל  בנושא 1...8202מיום  3534החלטת הממשלה מס' ל תאםבהז"ל 

סטודנטים חלוקת מלגות ל, באמצעות ילן רמון ז"ל)האסטרונאוט( הישראלי הראשון, אל"מ א
מוסדות להשכלה גבוהה כדוגמת החלל ב בתחוםובאוניברסיטאות משתלמים בקורסי הקיץ ה

 2(משתלמים –)להלן  (ISUאוניברסיטת החלל הבינלאומית )
 

מטרת התוכנית הינה סיוע למשתלמים כאמור, אשר באמצעות קורסים אלו יחשפו לתחום החלל 
השאיפה 2 ית החלל הבינלאומיתיברחבי העולם ויכירו את דור העתיד של תעש נושאשים בולחידו

עם שובם לארץ, ימשיכו המשתלמים בפעילותם בתחום החלל ובפעילויות נוספות היא, כי 
 2נושאלהנצחתו של אילן רמון ז"ל, ועל ידי כך ירחיבו ויעצימו את פעילות מדינת ישראל ב

 

אשר ישמשו למימון  בכפוף לזמינות תקציבית, ,₪ 011,111 ה סך שלהמשרד הקצה לקול קורא ז
 .שתלםעבור כל מ₪  00,111 עד המלגות על סך של

 
   

 

 סף:תנאי ה .ב

 תנאי הסף שלהלן: כלמועמדים העונים על לקול הקורא  בקשותרשאים להגיש 

מעמד עולה )כמוגדר במשרד  יאו בעלאו תושבי קבע  י המדינהאזרח םהינ יםהמועמד 82
  2פנים(ה

בעלי תואר ראשון אחר  או חללתחום הלזיקה בעל שהוא או שני  תואר ראשון  יבעל 2.
 –משמעותה  "חללתחום הזיקה ל" 2בעל זיקה ישירה לתחום החלל העוסקים בתחום

 בתחום החלל או בהוראת התחום2 נושאים התורמים למחקר מדעי או יישומי 

במוסד מתקיים שבועות ו 9לפחות הנמשך  ,בתחום החללמועמדות לקורס קיץ  והגיש 32

 (ISU2)הבינלאומית חלל האוניברסיטת להשכלה גבוהה כדוגמת 

 לפחות₪2  ...,.8 לשאת במימון עצמי של הקורס בסכום שלמתחייבים  42

 המפורטים בסעיף ג' להלן2 תנאיםמעוניינים להתחייב לבצע את ה 52

   

  

 תנאי ביצוע:

 הזוכים במלגה יתחייבו:

 קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון
 אוניברסיטאות חלל

 1024 לשנת
 



 

תקופת ההתקשרות הקבועה  מהלךב שעות לפחות ..8 ותית בהיקף שללבצע פעילות התנדב 82
ותינתן עדיפות לפעילות הפעילות ההתנדבותית תתואם בשיתוף עם משרד המדע  בהסכם2

   חינוכית בתחומי החלל2 
 2הגשת בקשה למלגה מהווה התחייבות לקיום תנאי זה

מוענקת על ידי המשרד, בנוסף למלגה העבור השתתפותו בקורס הזוכה רשאי לקבל מלגות  2.
, למעט מימון שידווח למשרדבו הוא עובד או לומד ובתנאי לכללים הנהוגים במוסד בהתאם 

 2ממשרד ממשלתי אחר
 
 

 המסמכים הנדרשים: .ג
 ויצרף אליו את המסמכים הבאים:המצורף כנספח א' המועמד ימלא את טופס ההגשה 

ח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המשתלם אזר 82
 עולה )כמוגדר במשרד הפנים( או בעל מעמד אזרח עולה )כמוגדר במשרד לקליטת עלייה(2

 אישור הגשת מועמדות לקורס הקיץ2 2.

)במידה וטרם נמסרו תשובות בעת מועד הגשת הבקשה  מהמוסדאישור קבלה לקורס הקיץ  32
  2 (84..82.52.יום לניתן להגיש את האישור עד 

 סילבוס הקורס2 42

 מסמך קורות חיים של המועמד2 52

 רשימת פרסומים ועבודות מחקר, ככל שישנם2 02

 העתקי תעודות לתארים אקדמיים וגיליונות ציונים2 72

של או החברתי המחקרי  ,ניסיון המקצועיכוללים התייחסות למכתבי המלצה לפחות ה . 12
ילותו של המועמד בתחום תכנית הלימודים לקידום פע \ולמידת התרומה של הקורס המועמד

 לכל אחד מעותקי הבקשה במעטפה סגורה. יש לצרף את ההמלצות2 החלל

ההגשה על נכונות המועמד לשאת במימון עצמי כמפורט טופס המופיעה בהצהרה חתומה  92
 בתנאי הסף2

 
 
 

 :הגשת הבקשות .ד
לא )הטופס ימולא בהדפסה והמצורף כנספח א' את הבקשות יש להגיש על גבי טופס ההגשה  82

 2עותקים כרוכים, בצירוף המסמכים הנלווים2 הטפסים ימולאו בעברית 0-בכתב יד(, ב

 www.most.gov.il2ניתן להוריד את הטפסים גם מאתר האינטרנט  2.

עד השעה  0102בפברואר  01, י'  באדר א' התשע"ד יום שני, : מועד אחרון להגשה 32
00:11. 

 "קול קורא מלגותות יוגשו במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי, אשר יירשם עליה הבקש 42
אגף תיאום, תכנון ובקרה, משרד ל "84.. אוניברסיטאות חלל – השתלמות ע"ש אילן רמון

קרית הממשלה  –קרית בגין , בכתובת משרדי הממשלה, והחלל המדע הטכנולוגיה
  9849.2וד ירושלים מיק ..498 , בנין ג' ת2ד2(המזרחית)

את הבקשות ניתן להגיש לכתובת שלעיל באופן אישי, וכן באמצעות דואר רשום או באמצעות  52
 2שליח

: הגשה באמצעות דואר רשום עורכת לעיתים זמן רב מהמתוכנן2 המועד לתשומת ליבכם
האחרון להגשה, כפי שהוגדר לעיל, הינו המועד בו נדרש כי הבקשות יהיו במשרד2 בקשות 

למועד האחרון להגשה בסניף הדואר אך לא התקבלו במשרד עד למועד זה, לא  שיוגשו עד
 תתקבלנה2

  שכתובתו: "ללדואבקשה טופס המ עותקלשלוח  חובהבנוסף הגשה אלקטרונית:  02
milgotchalal@most.gov.il  הבאות:עפ"י ההנחיות 

 01עד את שם המוסד המגיש  בעברית לציין ישהדואר האלקטרוני בנושא, בחלון  2א
 2 תווים

 העבודה את טופס הבקשה ותוכנית  המכילים pdf צייש לצרף קוב :צירוף קובץ 2ב
 2, אשר ישמש כעותק עבודהבמלואה

בדואר האלקטרוני על מנת  פעם אחת בלבדלשלוח את טופס הבקשה  נאהערה:  2ג
 אי בהירות בקליטת הבקשות המוגשות. למנוע

 מחייבת2ההגשה האלקטרונית הינה לצרכי עבודה בלבד ואינה  2ד

שתגענה באיחור או שיחסרו בהן פרטים, וכן טפסים שלא מולאו בהתאם להנחיות,  בקשות 72
 2יידחו על הסף

http://www.most.gov.il/


 

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם  12
ייעשו בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת הם חסרי תוקף והמשרד רשאי 

 להתעלם מהם או לפסול את הבקשה2
 
 

  :בקשותוהערכת ההליך בדיקת  .ה
 

 )סעיף ב' לעיל(2 תנאי הסףב העמידתיבדקנה הבקשות לעניין  בשלב הראשון
ההערכה על פי אמות שלב  – לשלב השנירק בקשות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף, יועברו 

 להלן(2 ')סעיף ז המידה
אשר  לשלב השלישייעברו  %01-רק מועמדים אשר קיבלו במסגרת השלב השני ציון הגבוה מ

 2שמות מן המועמד במסגרת הראיוןובסופו יוענק ציון לאור ההתר ראיון אישי עם המועמדיכלול 
ומשקל  %.5באופן הבא: משקל הציון בשלב השני יהיה  עבור כל מועמד ייערךהציון הסופי שקלול 

 אף הוא2 %.5הציון כפי שנקבע לאור הראיון האישי יהיה 
 

חבריה תוקם ועדת שיפוט אשר )שלב ג'( ביצוע הראיונות שלב ההערכה )שלב ב'( ולצורך לצורך 
, נציגי המלגאים בוגרי התוכנית מהשנים אנשי מקצוע מהתעשייה והאקדמיה המשרד, ציגיניהיו 

  2(ועדת השיפוט –)להלן )ע"ר(  רמוןקרן נציגי ו הקודמות
 

 ועדת המכרזיםהמלצות ועדת השיפוט אשר יתקבלו בהתאם להליך ההערכה כאמור, יוצגו בפני 
 ה2אישוריובאו לבמשרד ו

 
 ת:אמות מידה להערכת הבקשו .ו

)בהתאם לטבלת המפ"ל  עפ"י אמות המידה הבאותהבקשות תידונה ותדורגנה השני,  בבמסגרת השל
 :המצורפת כנספח ב'(

 
  %.3 – החללנתוניו האישיים של המועמד זיקתו לתחום  82

     %.4 –פוטנציאל ויכולתו של המועמד לתרום לתחום בעתיד  2.

  85% – ניסיון המועמד בתחום החינוכי והחברתי 32

 85%–מות כללית מהמועמד, לרבות הישגים אישיים ומצוינות מקצועית התרש 42

  
 
 

 :ביצוע התוכנית .ז
 המשרד מעוניין לבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותו2 82

 המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעתו2 2.

 ן עומדות בתנאים שפורטו לעיל2המשרד לא ידון בבקשות אשר יוגשו שלא במועד או שאינ 32

  842..הרבעון הראשון של שנת ההחלטה על חלוקת המלגות תיערך במהלך  42

ואשר הומלץ כזוכה,  נרשם לקורס אולם טרם התקבל,מועמד אשר במועד הגשת הבקשות  52
 יום עד ל אישור על קבלתו והרשמתו לקורס -דרש להעביר למשרד, כתנאי לאישורו כזוכהיי

.82.52..83 2 

 עם הזוכים ייחתם הסכם התקשרות הרצ"ב כנספח ג'2 02

 לפי קול קורא זה, כולן או חלקן.הזוכה אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו  72

 '2גהזוכה יפעל בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות הרצ"ב כנספח  12

   milgotchalal@most.gov.il  :דוא"לב אתי מנקרגב' שאלות ופניות ניתן להפנות אל  .9
למעלה  הדוא"ל, המפורטכתובת באמצעות   בכתב בלבדפניות ושאלות ייעשו לנציג המשרד  8.2

בטלפון:   באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד 842..2.2.. -ה עד לתאריך
 א ייענו2ל –2 פניות ושאלות שיגיעו לאחר תאריך זה ..3-70490.

לפני המועד האחרון להגשת הבקשות ויפורסמו באתר  שבועבכתב בלבד עד מסרו תשובות י 882
2 רק תשובות שיינתנו בכתב יחייבו את www.most.gov.ilהאינטרנט של המשרד בכתובת 

 המשרד2

את המועד האחרון להגשת  המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות 8.2
 בקשות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתו2
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 :זכויות המשרד .ח

על פי קול קורא חדש או חלקים ממנו או לפרסם  הקול הקוראהמשרד רשאי לבטל את  82
 2או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת בקשיםמללא מתן הסברים כלשהם ל והחלטת

או  הבקש, כדי לקבל הבהרות לבקשרשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למ המשרד 2.
 2בקשותבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ה-להסיר אי

המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי הליך בחינת הבקשות, או כל מסמך, או מידע  32
 לשם קבלת החלטה2אחר, הדרושים לדעתו לשם בדיקת הבקשות, או הנחוצים לדעתו 

2 העניין זה אינה מחייבת את המשרד להתקשר עם הזוכבמשרד ב ועדת המכרזיםהחלטת  42
חתימת הזוכה על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים, מהווים תנאי מוקדם לחתימה 

 2משרד המדע, הטכנולוגיה והחללעל הסכם התקשרות מצד 

ר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה לא חתם הזוכה על הסכם ההתקשרות או לא מילא אח 52
רשאי המשרד לבטל את זכייתו בקול הקורא2 במקרה כזה, יהא המשרד רשאי  –בקול הקורא 

 אחר כזוכה2  בקשמלהכריז על 

או  .899 –אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק חובת המכרזים, ה'תשנ"ב  02
 תקנותיו או לפי כל דין אחר2

 
 
 

 :בדואר רשום בקשותהכתובת להגשת 
 , משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

 אגף תיאום, תכנון ובקרה
 ,"אוניברסיטאות חלל -עבור "קול קורא מלגות השתלמות ע"ש אילן רמון 

  ..498 ת2ד2
 .9849 ירושלים

 
 :שליחבאמצעות כתובת להגשת הבקשות 

 ,משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
 אגף תיאום, תכנון ובקרה

 ,"אוניברסיטאות חלל -ל קורא מלגות השתלמות ע"ש אילן רמון עבור "קו
 , ירושלים(המזרחיתקרית  הממשלה ) –קרית בגין 

 )הבניין ממוקם מאחורי המטה הארצי( (3.9 חדר)ליד , 3 בניין ג', קומה
 


