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 משרד המדע והטכנולוגיה

 מדינת ישראל 

 

למגזרים בייצוג נמוך קול קורא למלגות  

   STEM-ה  במקצועותתארים מתקדמים  ב 

 )הנדסה ומדעים מדויקים(

 "אפתש הלימודים  לשנת

 

 כללי: . א

  מתקדמים   לתארים  למלגות  בקשות  לקבלת  קורא  קול  בזאת  מפרסם  והטכנולוגיה  המדע  משרד

 מקבוצות אחת על נמניםה לסטודנטים מדויקים( ומדעים )הנדסה STEM-ה בתחומי

  אתיופיה  יוצאי ,רקסים 'צ או דרוזים  ערבים :אלו בתחומים  ייצוג בתת המצויות האוכלוסייה

   . חרדיםו

 תאריםל להמשיך אלו מגזריםמ מצטיינים וסטודנטים סטודנטיות עידוד היא התכנית מטרת

 ההבנה מתוך ,בישראל בחברה פעריםה לצמצום  בכך תרוםלו STEM-ה בתחומי מתקדמים

 החוסן ולהגברת כלכלית לצמיחה מנוף הווהי אלו בתחומים האנושית התשתית עיבויש

 .בישראל החברתי

)STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

נוחות בלבד. בכל מקום בו הפנייה במסמך מנוסחת מסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי ה

 .בלשון זכר, הכוונה לגברים ולנשים כאחד

 

 סכום המלגה:

 ;שנתייםעד לתקופה של   ,אלף ₪ 50 עד - תואר שניתלמידי ל •

 .שלוש שניםעד לתקופה של   ,אלף ₪ 250עד  - תואר שלישילתלמידי  •

 

   תקציבית. לזמינות כפוף ,₪  מיליון  3.3 עד של סכום המשרד  הקצה זה קורא קוללצורך 
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 ישתמש המשרד .נוספים ₪ מיליון 5 סכום בעד הייעודי התקציב את להגדיל רשאי המשרד)

 במידה  " STEM-ה  במקצועות  מתקדמים  לתארים  לסטודנטיות  קורא  "קול  של  התקציב  ביתרת

 (.זה קורא קול לצורך ,יתרה ותהיה

 

 : (תנאי הסף מי רשאי להגיש בקשה ) .ב

 (, העומדים בכל תנאי הסף שלהלן:יםהמשתלמ –מטעמם )להלן  ים מוסדות ומועמד

אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר במשרד  ואהמשתלם ה .1

 (.הפנים

  :יםהבא ההאוכלוסימשתייך לאחד ממגזרי משתלם ה .2

 ;(ערבי, דרוזי או צ'רקסימיעוטים ) .א

  .באתיופיה נולד  מהוריו אחד או  שהוא מי  :יוצא אתיופיה .ב

 .1: מי שעונה על הקריטריונים שבהערה למטהחרדים .ג

בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה   ד מוכר להשכלה גבוהההמוסד המציע הוא מוס .3

 . 1958-להשכלה גבוהה, תשי"ח

 STEM-הבתחומי ביצוע מחקר דרישה לכוללת  המשתלם הלימודים שלתכנית  .4

 . )הנדסה ומדעים מדויקים(

  – תואר שנילסטודנט  .5

 במסלול  ,STEM-בתחומי ה  לתואר שני  ללימודים במוסדאו מועמד  סטודנט מן המניין  

 . STEM-הבתחומי מחקר  ותכנית הלימודים כוללת .תזה הגשת נדרשתמחקרי בו 

  – לתואר שלישיסטודנט 

משולב   במסלול)ובכלל זה  במוסד    תואר שלישיל  ללימודים  או מועמד  סטודנט מן המניין  

מאושרת   STEM-בתחומי התכנית מחקר לדוקטורט  ובידו    או במסלול ישיר לדוקטורט( 

 .כך במוסדלאו על ידי הגורמים המוסמכים  על ידי המנחה

 
 :לפחות אחד מאלושמתקיים לגביה אישה  1

הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור",  18מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל  .1
 .שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך

 .בעלה למד בישיבה קטנה .2

 .בסמינר חרדילמדה  .3

 :לפחות אחד מאלושמתקיים לגביו גבר 

הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור",  18מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל  .1
 .שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך

 .למד בישיבה קטנה .2

לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם,  6ח סעיף התנדב לשירות אזרחי המופעל מכו .3
 .2002-תשס"ב

היה זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי  .4
כוללים בתעסוקה" )אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים(, מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך 

 .מעת לעת
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 תנאי ביצוע:  .ג

לתנאי  והמשתלם במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה של המוסד הבקש הגשת .1

 לו. הסכם ההתקשרות המצורף 

לפעול בהתאם לקול קורא זה, בהתאם לתנאי המוסדות והמשתלמים הזוכים יתחייבו  .2

הסכם ההתקשרות בין המשרד למוסד המצורף כנספח לקול הקורא וכן בהתאם לנהלי 

 העבודה של המשרד המצורפים כנספח לקול הקורא. 

 עבודה בתקופת ההתקשרות: .3

 בכל עבודה(  50%במשרה חלקית )בהיקף של עד  לעבוד  רשאי    –  שנימשתלם לתואר  

ובסיומו במועד   , ובלבד שהדבר לא יפגע בביצוע המחקרבתקופת ההשתלמות

  ההתקשרות במסגרת המתוכנן

ולא יעבוד    שהוצג בבקשההמשתלם יקדיש את עיקר זמנו למחקר    -לדוקטורט    משתלם

שעות שבועיות, בתפקידי הוראה או  8 עד בעבור תמורה, למעט עבודה בהיקף של

בתחומי   .B.Edהדרכה במוסד להשכלה גבוהה או בעבודה מעשית הנדרשת לתואר 

 למעט מקרים חריגים, בהתאם למפורט בנהלי העבודה המצורפים.  ; המחקר

  ודש בתקופת ביצוע המחקרח  מדי  תשולם  המלגה  :תקופת המחקר  –מלגה  תקופת ה .4

 .תכנית המחקר תימשך בין שנה לשנתיים -למשתלם לתואר שני 

 .שלוש שניםבין שנתיים ל תימשךתכנית המחקר – למשתלם לתואר שלישי

סכום המלגה מחולק לתשלומים חודשיים על פני שנתיים או שלוש שנים, לפי העניין,  

, שתוכנן מראשסיום הלפני מועד יסתיים ביצוע המחקר אם  עד לסיום ביצוע המחקר.

 .שלאחר סיום ביצוע המחקריהיה המשרד רשאי לקזז סכומים ששולמו בגין התקופה 

שעות לפחות במהלך תקופת   100המשתלם יבצע פעילות התנדבותית בהיקף של  .5

 .2המלגה

הבאה בקשת המשך לשנה כן יוגש דו"ח התקדמות ובסיום כל שנה בתקופת המחקר  .6

. המסמכים יוגשו חודשיים לפני תום השנה. הדו"ח המדעי  בצירוף אישור המנחה

)פירוט בעניין דרישות   תקופת המחקרחודשים לאחר תום    3-המסכם יוגש לא יאוחר מ

המשך ההשתלמות לשנה הבאה . ובקובץ הנהלים(בהסכם ההתקשרות  אלה נמצא

 מותנה באישור המשרד לאחר קבלת דו"ח ההתקדמות.

 
  .לחץ כאןרשימת גופים מומלצים לביצוע ההתנדבות, מפורסמת באתר האינטרנט של המשרד, בקישור הבא:  2

 ניתן לפנות לגופים נוספים באופן עצמאי. יפנו אליהם ישירות.  מעונייניםמלגאים 
 

https://www.gov.il/he/Departments/General/most_volunteers
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שהמשתלם תשלום נוסף מלגה או ובכתב על כל  מראשל המוסד להודיע למשרד ע .7

הגורם מעניק פרטי . בטופס הבקשה יש לציין את מקבל בתקופת ביצוע המחקר

 המלגה.

 

 אמות מידה להערכת הבקשות:  .ד

בקשות אשר יימצאו עומדות בתנאי הסף, יועברו לשלב ההערכה על פי אמות המידה 

 הבאות:

  . 30%–   טכנולוגית, חדשנות ומקוריות של המחקר המוצע-מצוינות מדעית מדעית:רמה  .א

 .כהלהיבחר כזו וכלת(, לא 100)מתוך   75  –מ  נמוך  ציוןלבסעיף זה  זכהתשהצעה 

. במסגרת זו תינתן יכולת יישומו של המחקר וסיכויי השגת יעדיו תרומה ויישומיות:   .ב

קיימא, קרי, מחקרים המשפרים את איכות -עדיפות למחקרים העוסקים בפיתוח בר

   .20% –החיים או מחקרים המונעים או מצמצמים את הנזק לדורות הבאים 

 . 40%  -  המלצות(  , מאמרים,בלימודים קודמים )ציונים, פרסים  םהישגי  הישגי המועמד: .ג

 .10%–  בהירות הצגת הנושא, מטרות המחקר והשיטות המוצעות הצגת ההצעה: .ד

 

 : תכניתביצוע ה . ה

אך ללא כל , זוכים עד לגובה התקציב העומד לרשותומספר המשרד מעוניין לבחור  .א

 התחייבות למספר זוכים או להיקף התקציב שיוקדש לתכנית בפועל.

 שיקול דעתו. המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל, לפי  .ב

 תנאים שפורטו לעיל.ל שלא בהתאםיוגשו שלא במועד או שהמשרד לא ידון בבקשות  .ג

האחרון של שנת במהלך הרבעון על פי הצפי, ההחלטה על הזוכים במלגות תיערך  .ד

 . 2021  -ו 2020לשנים בכפוף לזמינות תקציבית  ,2020

לקול קורא הוחלט להעניק מלגה למשתלם, ייחתם הסכם התקשרות המצורף כנספח  .ה

. רק לאחר חתימת ההסכם ומתן הודעה יתבצע המחקרבין המשרד ובין המוסד שבו  זה  

 מוסד רשאי המשתלם להתחיל במחקר.ול בכתב על כך למשתלם

הנדרש להעבירה למשתלם , למוסד"קבלת מלגה" פירושה תשלום סכום המלגה  . ו

 . מהלך תקופת ביצוע המחקר על פי ההסכם והנהליםב

הנדרשים בהתאם והמסמכים  חתימה על הסכם ההתקשרות תותנה בקבלת האישורים   .ז

להעביר או  םרשאי םאינאו המשתלם הזוכה . המוסד בקול קורא זה ובהסכםלמפורט 

 , כולן או חלקן. הםלהמחות את זכויותי

לאחר  בין הצדדיםה, בהתאמה לתחילת ביצוע המחקר, יתואם תאריך הפעלת המלג .ח

 . חתימת ההסכם
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תקציב המדינה טרם אושר יובהר כי נכון למועד פרסום קול קורא זה 

 זה.קול קורא ולכן לא קיים תקציב לביצוע התקשרות נשוא  2020/2021  לשנים

במידה ותקציב  בהגשת הצעה לקול קורא זה מאשר המציע )והמוסד( כי הוא מודע לכך ש

 המדינה לא יאושר עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא יחל הליך הבדיקה שלהן. 

 

 זכויות המשרד:  . ו

המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש ללא  .א

 מתן הסברים כלשהם למבקשים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

האחרון   בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד המשרד רשאי, בכל עת,  .ב

להגשת בקשות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול 

 דעתו

המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למבקש, כדי לקבל הבהרות או  .ג

ם לדעתו לבקש פרטים נוספים או כל מסמך או מידע אחר הדרושי,  בהירויות-להסיר אי

 קבלת החלטה. אולשם בדיקת הבקשות  

במשרד בעניין זה אינה מחייבת את המשרד להתקשר   המחקר  החלטת הנהלת קרנות .ד

 עם המוסד.  

חתימת המוסד על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים, מהווים תנאי מוקדם   .ה

הסכם או לא מילא אחר הלא חתם המוסד על  הסכם מצד המשרד.הלחתימה על 

.  הזכייהרשאי המשרד לבטל את  – דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא 

 במקרה כזה, יהא המשרד רשאי להכריז על בקשה אחרת כזוכה. 

  1992–ין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"בא .ו

 או תקנותיו או לפי כל דין אחר.

 

 שאלות ופניות:  .ז

 לשאלות ובירורים ניתן לפנות לנציגי המשרד כמפורט להלן:

 בתחום המנהלי והכספי:

 גב' מאירה בנימין, ראש ענף סיוע מדעי

 לחץ כאן-לגב' מאירה בנימיןלשליחת דוא"ל , 02-/829/8005411170/173טל': 

 

 בתחום המדעי:

 טכנולוגיה-ד"ר אלה שטראוס, מנהלת תחום כימיה, חומרים, אנרגיה וננו

 לחץ כאן-, לשליחת דוא"ל לד"ר אלה שטראוס5411136-02טל': 

 

mailto:meira@most.gov.il
mailto:Elas@most.gov.il
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באחריות   .26.8.2020 ליום עד  בלבדשאלות יועברו אל נציג המשרד בדואר אלקטרוני 

 לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד.  שולחה

 

שאלות ותשובות אשר רלוונטיות לכלל  התשובות יינתנו בכתב בלבד ויועברו אל המוסד

 .  משרד המדע והטכנולוגיההמציעים, יפורסמו גם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת  

 שיינתנו בכתב יחייבו את המשרד. תשובותרק יובהר, כי 

 

 הגשת הבקשות:  . ח

בקישור שלהלן: "קדמת המדע"  – חדשהעשה באמצעות מערכת מקוונת יההגשה ת .1

https://kf.most.gov.il 

הנחיות למילוי הטופס המקוון והמסמכים הנדרשים לצירוף יופיעו באתר המשרד  .2

 ובמדריך למשתמש במערכת "קדמת המדע".

קמת משתמש על ידי מרכז הפעילות במוסד יש צורך בה הבקשהעל מנת להגיש את  .3

   MostProposalForm@most.gov.il :אלקטרוני בדוארמשרד האו על ידי 

 :בכל בעיה טכנית בהגשה ניתן לפנות .4

  ezral@most.gov.il :עזרא לוזון, דוא"ל

   ronenc@most.gov.il דוא"ל:  ,רונן ציולפאיב

 MostProposalForm@most.gov.ilאו באמצעות 

 

 

 המסמכים הנדרשים:  .ט

את המסמכים הנדרשים, הכול בהתאם להנחיות  ולצרף המקווןאת טופס ההגשה  יש למלא

   בטופס.

 הנחיות כלליות למילוי הטופס:  (1)

 המקוון  את כל המידע יש למלא בעברית ובאנגלית על פי המצוין בטופס ההגשה .1

 . המקוון ומפורט, את כל סעיפי הבקשה בטופסיש למלא, באופן מדויק   .2

 עשויים לסייע בהערכת הבקשה. ה לצרף לבקשה מסמכים נוספים ניתן .3

 

 מידע על הפרטים הנכללים בטופס ההגשה:  (2)

 נושא המחקר

 יש להקליד בשדות המתאימים את נושא המחקר בעברית ובאנגלית.  בטופס ההגשה

 תקציר

 מילים.   200יעלה על  שלאקציר בעברית ובאנגלית יש להגיש ת

http://www.most.gov.il/
https://kf.most.gov.il/
mailto:MostProposalForm@most.gov.il
mailto:ezral@most.gov.il
mailto:ronenc@most.gov.il
mailto:MostProposalForm@most.gov.il
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 בתקציר יש להתייחס לנקודות הבאות:

 הרקע המדעי והטכנולוגי של נושא המחקר .1

 מטרות המחקר .2

 החדשנות בתכנית המחקר .3

 מתודולוגיה ודרכי פעולה .4

 התרומה הצפויה מביצוע המחקר .5

 תכנית המחקר

  באנגלית.תכנית המחקר, על כל חלקיה תכתב 

 תיאור מפורט של תכנית המחקר יכלול:  

 רקע מדעי וטכנולוגי של תכנית המחקר.  .1

 מידת ההתאמה של המחקר לתחומי העדיפויות כפי שפורסמו בקול קורא.   .2

ביחס לנעשה ו רמתוהכיוון החדשני במחקר את  לפרט  יש – פירוט החדשנות במחקר .3

 בעולם.

 יש להציג אפשרויות ליישום תוצאות המחקר.   -ומידת ישימותו    התועלות הצפויות מהמחקר .4

יש להציג תכנית מחקר אשר כוללת מטרות ספציפיות, שיטות   – תכנית עבודה מפורטת  .5

העבודה וכלים לביצוע המחקר. כמו כן, מומלץ לציין ממצאים ראשוניים המראים על הוכחת  

 היתכנות המחקר.

 אבני דרך )לוח זמנים( לביצוע שלבי המחקר השונים.  טבלה מסודרת את יש לציין ב .6

 רשימה ביבליוגרפית לצורך המחקר המוצע.   .7

עמודים לכל היותר )ניתן לצרף   5-ל , ללא ביבליוגרפיה,יש להגביל את אורך תכנית המחקר

 נספח עם גרפים או תמונות(.

 תידחה על הסף. –הצעה אשר תכנית המחקר במסגרתה לא תיכתב בשפה האנגלית 

 

 יש לוודא כי המסמכים הבאים צורפו לבקשה: (3)

 אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל המשתלםהמעיד על היות  צילום תעודת זהות / מסמך .1

 .  מעמד עולה )כמוגדר במשרד הפנים(

יוצא אתיופיה, כהגדרתו לעיל   המשתלםהמעיד על היות  צילום מסמך - ליוצאי אתיופיה .2

 )לדוגמה: צילום תעודת זהות של אחד ההורים בה מצוין מקום הלידה(. 

החרדי, כהגדרתו לעיל. שתייכות המשתלם למגזר המעיד על ה צילום מסמך - לחרדים .3

 המשתלם או של ילדיו, בהתאם למצוין לעיל(. לדוגמה, אישור על מקום הלימוד של )

 . המחקר )או אישור רישום ללימודים(אישור לימודים מהמוסד בו יבצע המשתלם את  .4

 משתלמיםבהר כי וי) אישור תכנית המחקר לתואר שני או לתואר שלישי מטעם המנחים .5

 .(בתכנית זו םכלל גם הילה יםכבר אושרה ע"י המוסד, יכול שלהםאשר תכנית המחקר 
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 מסמך קורות חיים.  .6

 תארים אקדמיים.  לשהעתקי תעודות  .7

מטעם , כאשר אחת מהן יכולה להיות המלצות לפחות שתי) מכתבי המלצה על המשתלם .8

 (. המנחה הישיר של המשתלם

 . גיליונות ציונים קודמים .9

ככל שנמצאים בידי  אישורי ועדות ניסויים )  -במחקר הכולל ניסויים הדורשים אישורי ועדות   .10

 :(במועד הגשת ההצעות לצרף ישהמוסד, 

 אישור וועדת הלסינקי. –ניסויים קליניים בבני אדם  מחקר הכולל •

אישור הוועדה המוסדית המתאימה  –ניסויים בבעלי חיים מחקר הכולל  •

 ניסויים בבעלי חיים. לפיקוח על 

יסויים בצמחים מהונדסים ובמיקרואורגניזמים הקשורים אליהם מחקר הכולל נ •

 אישור הוועדה לצמחים מהונדסים. –

 אישור משרד החינוך.  –ספר -ניסויים הנערכים בבתימחקר הכולל  •

 

 : הבקשות ת מועד אחרון להגש . י

באמצעות המערכת המקוונת  המשתלמיםעל ידי  הבקשותפרק הזמן להגשת  .א

יום אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הוא מיום פרסום הקול הקורא ועד 

לאחר מועד זה . 15:00עד השעה  25.8.2020שלישי, ה באלול תש"פ, 

ולא תהיה בידם האפשרות עוד להגיש  המשתלמיםתיסגר המערכת בפני 

 . בקשות

שלישי, יט' באלול  יום    הוא    המוסדותעל ידי    הבקשותהמועד האחרון להגשת   .ב

(. זהו המועד בו המועד הקובע –)להלן  15:00עד השעה  8.9.2020תש"פ, 

באמצעות המערכת המקוונת באופן   לאשר את הבקשות המוסדותנדרשים 

עד למועד זה במערכת המקוונת על ידי המוסד  תאושראשר לא  בקשה .סופי

 לא תידון.  –

 

פעולה הדורשת זמן ולכן מומלץ להתחיל בהליך   אמילוי הטופס המקוון הילתשומת לבכם,  

טרם המועד הקובע ולא ברגע האחרון, וזאת בשל קשיים ועיכובים   רבההגשה זמן 

קבצים לא תקינים, קבצים כבדים, חתימות ניתוק מהרשת, העשויים להיגרם: מגוונים 

 מורשי החתימה וכד'. 

 

 א יוגשו בהתאם למפורט לעיל, יידחו על הסף.אשר יגיעו באיחור או של בקשות

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

 .להתעלם מהם או לפסול את הבקשה


