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 משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
 מדינת ישראל

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :כללי .א
 

בשנה זו את תכנית המלגות  גםממשיך ( המשרד –)להלן  משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
תואר שלישי במוסדות להשכלה ים לערבים, דרוזים וצ'רקסים הלומדים תלמידהמיועדת ל

להגדיל את מספר החוקרים  התכנית היא מטרת ., ואף מרחיב אותהגבוהה בישראל
 .והמדענים מקרב אזרחי ישראל הערבים, הדרוזים והצ'רקסים

 
צבי ינאי עסק בתחום המדע במשך שנים רבות )במסגרתן, בין היתר, ייסד וערך כתבי עת 

(. בתפקידו 1993-1997שנים ) 4שעסקו במדע( ואף כיהן כמנכ"ל משרד המדע במשך 
ילובם של אזרחי ישראל שאינם יהודים וקבלתם כמנכ"ל המשרד, פעל רבות לקידום ש

המלגות למיעוטים על  תכניתלפיכך בחר המשרד לקרוא את  לעבודה במסגרת הממשלתית.
 שמו.

 

לשנת  לקבל בקשות של מועמדים למלגות זה,המשרד, במסגרת קול קורא מבקש  לאור זאת,

בהתאם  ישראל,במוסדות להשכלה גבוהה ב שלישי לתלמידי תואר( 2015-2016) ותשע"

 לתנאים אשר יפורטו להלן.

 
 .כל התחומיםתלמידי מחקר בהקול קורא פתוח ל

 .תכנות יישומיתיהמחקר צריכה לכלול מחקר מדעי בעל ה תכנית

המחקר שלהם  תכניתבמסגרת זו, תינתן עדיפות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים ש
הנתמכים ע"י משרד המדע,  מתבצעת בשיתוף פעולה עם חוקרים ממרכזי המחקר והפיתוח,

 הטכנולוגיה והחלל )ראה אמות מידה(.
 

 2015ת לשנשלישי תואר התקציב אשר הוקצה על ידי המשרד לקול קורא זה לתלמידי 
 .2015לשנת  לזמינות תקציביתלאישור תקציב המדינה ובכפוף ₪, מיליון   2.5עד הינו 

 
 .שלוש שניםל לתקופה ש₪ אלף  250 סך של עד יעמוד עלגובה המלגה 

 

 ע"ש צבי ינאי למלגותקול קורא 
 לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים 

 2015 תשע"ו לשנת

 שלישי לתלמידי תואר
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או  מחקרלא יינתן מימון לאותו  – כפל מימון באמצעות המשרד, דהיינו יתאפשרלא  הערה:
 במסגרת אחרת של המשרד.לא תינתן מלגה נוספת לאותו משתלם 

  

 :סףה תנאי. ב

 
( המשתלמים –רשאים להגיש בקשות לקול הקורא מוסדות ומועמדים מטעמם )להלן 

 לן:העומדים בכל תנאי הסף שלה
בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה  ד מוכר להשכלה גבוהההמוסד הינו מוס .1

 (. המוסד –)להלן  1958-להשכלה גבוהה, תשי"ח

על  הגורמים המוסמכיםברשות המשתלם תכנית מחקר מאושרת לדוקטורט על ידי  .2

 כך במוסד האקדמי. 

רד המשתלם הינו אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר במש .3
 הפנים(.

כוללת תכנית  ,תכנית המחקר אשר תבוצע במסגרת ההשתלמות של המשתלם .4
בתחומים שצוינו בסעיף א' לביצוע מחקר בעל היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי 

 לעיל.
 ' להלן.גהמוסד והמשתלם מעוניינים להתחייב לבצע את התנאים המפורטים בסעיף  .5

 
 

 תנאי ביצוע: .ב

 
יתחייבו )התחייבות המשתלמים תעשה  ,וכים במלגה מטעמםהמוסדות והמשתלמים הז

 באמצעות המוסד(:
לפעול בהתאם לקול קורא זה, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות בין המשרד למוסד  .1

המצורף כנספח ג' לקול הקורא, וכן בהתאם לנהלי העבודה של המשרד המצורפים 
 כנספח א' לקול הקורא.

ולא יעבוד  ההסכםשאושר לו במסגרת המשתלם יקדיש את עיקר זמנו למחקר  .2
עבודה בשכר בהיקף שלא יעלה בעבור תמורה כספית או תמורה בשווי כסף, למעט 

, או הוא לומדבמוסד בו  או הדרכה ,שעות שבועיות בסמסטר בתפקידי הוראה 8על 
בתחום  .B.Edשילוב לימודים לתואר שעות שבועיות לצורך  8עבודה בהיקף של 

  .ראה(, ובהתאם למפורט בנהלי העבודה המצורפים)תעודת הו המדעים
שעות לפחות  100יבצע פעילות התנדבותית בהיקף של לתואר שלישי המשתלם  .3

 במהלך תקופת ההתקשרות הקבועה בהסכם.
 הגשת בקשה למלגה מהווה התחייבות לקיום תנאי זה.

 ,דבאתר האינטרנט של המשרמפורסמת  ,ע ההתנדבותוצילבמומלצים גופים רשימת 
 בקישור הבא:

  
http://most.gov.il/Information/professionalInformation/volunteers/Pages
/default.aspx  

 
הגופים המופיעים ן ד ממלגאים אשר יהיו מעוניינים לבחור בביצוע ההתנדבות באח

 ניתן לפנות לגופים נוספים באופן עצמאי. יודגש, כי יפנו אליהם ישירות.  ,ברשימה
 תקופת ההשתלמות: .4

כנית המחקר צפויה להתפרס על פני תקופה שלא תעלה על שלוש שנים עד למועד ת
 צרהקאשר תקופת המחקר הצפויה במסגרתה בכל מקרה לא תאושר מלגה  סיומה.

 .מהמועד הצפוי להפעלת המלגה שיםחוד 24-מ

http://most.gov.il/Information/professionalInformation/volunteers/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/Information/professionalInformation/volunteers/Pages/default.aspx
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או שלישית  יוגשו דו"ח התקדמות ובקשת המשך לשנה שנייהבמסגרת ההתקשרות,  .5
חודשיים לפני תום השנה יוגשו  המסמכיםלכך. על גבי הטופס המיועד  )בהתאם(
ח המסכם יוגש לא יאוחר מחודשיים לאחר תום "והשנייה בהתאמה. הדו הראשונה

  מפורט בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.השנה השלישית. הכול כ
בצירוף אישור המנחים כי  ,המחקר המתבצעת תכניתהדו"ח יכיל פירוט אודות 
ת ההמשך אישור המשרד לדו"ח ולבקש העבודה. תכניתהעבודה מתבצעת על פי 

 יהווה תנאי להמשך ההתקשרות.
 ד., יבקש את אישור המשררצופים חודשים 3משתלם היוצא לחופשה העולה על  .6
לפני לימודיו לתואר שלישי ביוזמתו או ביוזמת המנחה יסיים את  והמשתלםבמידה  .7

 הסכםהמשרד רשאי לקצר את תקופת היהיה ההתקשרות, הסכם מועד סיום תקופת 
בפועל  ההשתלמותולקזז סכומים ששולמו בגין התקופה שבין מועד סיום  ,בהתאם

 המתוכנן. ההשתלמותומועד סיום 
מלגות נוספות או פרסי הצטיינות מכל מקור )למעט מקור  רשאי לקבל המשתלם .8

בהתאם לתקנון המצוי במוסד. בכל מקרה, על  ,ממשלתי( עד לתקרה הנהוגה במוסד
 .המוסד להודיע למשרד מראש ובכתב על כל תשלום נוסף מגורמים אחרים

המוסד יתחייב להעביר למשתלם את כל סכום המלגה המוענק לו מטעם המשרד,  .9
 ה ו/או יקזז ממנו סכום כלשהו המגיע לו מהמשתלם.ולא ינכ

 
 

 ד. המסמכים הנדרשים:
 

  .'בימלאו את טופס ההגשה המצורף כנספח  והמשתלםהמוסד 
 

  :למילוי הטופסכלליות הנחיות  (1)
 

 בטופס. את כל סעיפי הבקשהבאופן מדויק ומפורט יש למלא  .1
ים לסייע בהערכת לצרף לבקשה מסמכים נוספים, אשר לדעת המשתלם עשוי מומלץ .2

 הבקשה. 
 ב..4.ההמופיע בסעיף  ל פי, ע7MB :כולל צרופות ,להגשת הבקשה נפח מקסימלי .3

. במקרה שגודל הקבצים (ע"י המשרד אוטומטית )בקשה בנפח גדול יותר תחסם
עולה על נפח זה, ניתן לחלק את המסמכים לשני מיילים או יותר, כך שהנפח הכללי 

 לא יעבור את המצוין לעיל.
מרווח שורות מינימלי:  .Times New Roman 11אנגלית:  ,Ariel 11עברית:  :גופן .4

1.5. 
 

  מידע על הפרטים הנכללים בטופס ההגשה: (2)
 

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

 ובאנגלית. 

 
 תקציר

אשר יתאר מילים  200א יעלה על תקציר ליש להגיש תקציר בעברית ובאנגלית. ה
 .מחקרה תכניתאת 

 
 :נקודות הבאותלהתייחס ל ישבתקציר 

 הרקע המדעי והטכנולוגי של נושא המחקר. 1  
 . מטרות המחקר2  
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 החדשנות בתכנית המחקר. 3  
 ודרכי פעולה מתודולוגיה. 4  
 . התרומה הצפויה מביצוע המחקר5  
 

 תכנית המחקר
 . באנגליתתכנית המחקר, על כל חלקיה תכתב 

 
 כלול: יתיאור מפורט של תכנית המחקר 

 
 הרקע המדעי והטכנולוגי של תכנית המחקר.  .1
 מידת ההתאמה של המחקר לתחומי העדיפויות כפי שפורסמו בקול קורא.  .2
 State of the Art-המשתלם מתבקש לציין את ה. פירוט החדשנות במחקר .3

 בעולם.
 אפשרויות ליישום תוצאות המחקר. . יש להציג התועלות הצפויות מהמחקר .4
מחקר אשר  תכניתלהגיש  באחריותו של המשתלם. מפורטת עבודה תכנית .5

( לוח זמניםאבני דרך ), ושיטות העבודהכוללת את המטרות הספציפיות, 
  לביצוע שלבי המחקר השונים.

 רשימה ביבליוגרפית לצורך המחקר המוצע.  .6
מאמרים שנשלחו לפרסום או שנמצאים כולל  פרסומים של המועמד,רשימת  .7

 בדפוס וטרם פורסמו. 
 

היותר לכל  עמודים 5-ל ,להלן 1-5גביל את אורך תכנית המחקר סעיפים יש לה
 .ת()ניתן לצרף נספח עם גרפים או תמונו

   
 :לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים (3)

 
המעיד על היות המשתלם אזרח ישראלי, תושב קבע  צילום תעודת זהות / מסמך .1

 .או בעל מעמד עולה )כמוגדר במשרד הפנים(
מהמוסד בו מבצע המשתלם את )או אישור רישום ללימודים( מודים אישור לי .2

 .ההשתלמות
 אישור תכנית המחקר לדוקטורט. .3
 .מסמך קורות חיים של המשתלם .4
 .תארים אקדמיים של המשתלם לשהעתקי תעודות  .5
, כאשר אחת מהן יכולה המלצות לפחות שתימכתבי המלצה על המשתלם ) .6

גם . יש לצרף את מכתבי ההמלצה מטעם המנחה הישיר של המשתלם(להיות 
עד ניתן לשלוח המלצות המוגשים באופן "קשיח".  לכל אחד מעותקי הבקשה

  . .gov.iladt@mostלכתובת: הרשמי למועד ההגשה
 יש לצרף אישורים לפי הצורך: .7

אישור פנייה לוועדת  – לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים קליניים בבני אדם א.   
 הלסינקי )המענק יינתן רק במתן אישור סופי של וועדת הלסינקי(.

טופס הבקשה המפורט  –לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים בבעלי חיים  ב.   
שהוגש ע"י החוקרים לוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים )המענק יינתן רק 

 פיקוח על ניסויים בבעלי חיים(.בקבלת אישור הוועדה המוסדית המתאימה ל

לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים בצמחים מהונדסים ובמיקרואורגניזמים  ג.   
טופס הבקשה המפורט שהוגש ע"י החוקרים לוועדה  –הקשורים אליהם 

לצמחים מהונדסים )המענק יינתן רק בקבלת אישור הוועדה לצמחים 
 מהונדסים(.

mailto:adt@most.gov.il
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אישור משרד  –ספר -ות בניסויים הנערכים בבתילתוכניות מחקר הכרוכ ד.   
 החינוך.

לתואר ראשון, שני ושלישי )ככל שישנם(, הכוללים את ציון עבודת גיליונות ציונים  .8
הגמר. משתלמים במסלול ישיר/משולב לתואר שלישי יצרפו גיליונות ציונים 

 לתואר ראשון ושני.
 
 

 הגשת הבקשות: .ה

 
יו חתומות על ידי מורשה החתימה של המוסד , ויההמוסד על ידיהבקשות יוגשו  .1

 בצירוף חותמת המוסד, וכן על ידי המשתלם.
הגשת בקשות במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה של המוסד המבקש לתנאי  .2

הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'; המשרד רשאי לעדכן את עיקרי תנאי הסכם 
ההתקשרות כדי לכלול בו פרטים רלוונטיים מתוך בקשת המחקר של המוסד אשר 

-ההסכם, ואישינויים כאמור ייהפכו לחלק בלתי נפרד מתנאי  יזכה בקול הקורא.
 עמידה בכל סעיף או תנאי אחר בהסכם.-עמידה בהם דינה יהא כדין אי

 ההגשה תעשה בשני שלבים: .3

 א. באמצעות הדואר האלקטרוני )המועד הקובע להגשה(.

 ב. הגשה בשלושה העתקים קשיחים.

את ניתן להוריד על גבי טופס הבקשה המצורף כנספח ב' ) את הבקשות יש להגיש
הן באמצעות , (www.most.gov.ilמאתר האינטרנט של המשרד טפסי ההגשה גם 

בקשות שתגענה באיחור או שיחסרו  .העתקים קשיחים 3-והן ב הדואר האלקטרוני
 פי ההנחיות יידחו על הסף.-עלאו הוגשו בהן פרטים או טפסים שלא מולאו 

 המועד הקובע( –להלן הגשה באמצעות הדואר האלקטרוני ) .4
  , אשוןר מיוםלא יאוחר הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני,            
  ..gov.iladt@most :כתובתל 0015:עד השעה  31.5.2015, ההתשע" י"ג בסיוון          

 להלן הנחיות להגשה:        

)ללא תואר(, שם המוסד  משתלם: שם הבעבריתבקיצור  לציין ישנושא, הבחלון  .א
 50-לעד  – : אוני' ת"א, הטכניון( וכן נושא המחקר במקוצרלדוגמאבמקוצר )

 . תווים

 : 7MB-קבצים(, עד ל 6קבצים )סה"כ צירוף  .ב

 ., בעותק סרוקמוסדעל ידי המשתלם וה החתום טופס ההגשה :1קובץ  .1

 .)לא סרוק( pdf או wordבפורמט  : טופס ההגשה2קובץ  .2

, על מנת לאפשר קבלת חוות דעת באנגלית) : תכנית המחקר3קובץ  .3
 .)לא סרוק( pdf או wordבפורמט  (מסוקרים מחו"ל

)לא  pdf או  wordכקובץ  )בעברית ובאנגלית( תקציר המחקר :4קובץ  .4
 .סרוק(

ורטים בסעיף ד יצורפו כקובץ סרוק. יש לכלול המסמכים המפ :5קובץ  .5
 לפי הסדר על פי סעיף ד לעיל את כל המסמכים הנדרשים בקובץ זה

 .המלצות למעט

 .pdf המלצות יצורפו כקובץ אחד סרוק או כקובץ ה :6קובץ  .6

אי  למנועעל מנת  ,פעם אחת בלבדהבקשה בדואר האלקטרוני לשלוח את  נא .ג
 ות.בהירות בקליטת הבקשות המוגש

 

http://www.most.gov.il/
mailto:adt@most.gov.il
mailto:adt@most.gov.il
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 הגשה בהעתקים קשיחים .5

, יש להגיש את טופס הבקשה להגשה באמצעות הדואר האלקטרוני בנוסףכאמור, 
 לעותקהעתקים קשיחים. הטופס והמסמכים הנלווים חייבים להיות זהים  שלושהב

יודגש כי אם העתקי הבקשה , ומשודכים בסיכה. בדואר האלקטרונישנשלח 
, הבקשה הקובעימי עבודה ממועד ההגשה  3הקשיחים לא יתקבלו במשרד בתוך 

 תפסל על הסף. 
את ההעתקים הקשיחים ניתן להגיש באמצעות שליח או בדואר )לא ניתן להגיש 

, , הטכנולוגיה והחללמשרד המדע :אשר יירשם עליה בדואר רשום( במעטפה סגורה
 ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראלת ומלג קול קורא"עבור , אגף תיאום, תכנון ובקרה
בניין , ירושליםרח' קלרמון גאנו, הקריה המזרחית, , "2015ערבים, דרוזים וצ'רקסים 

 .(של המשטרה )הבניין ממוקם מאחורי המטה הארצי 309, חדר 3ג', קומה 

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם או כל הסתייגות ביחס אליהם,  .6
כל דרך אחרת, הם חסרי תוקף למסמכים, במכתב נלווה או ב אם ייעשו בתוספת

 והמשרד רשאי להתעלם מהם או לפסול את הבקשה.
 
 

 :אמות מידה להערכת הבקשות .ו
 

 הבקשות תעבורנה הליך של מיון, בדיקה והערכה על ידי המשרד. .1
 בשלב הראשון תיבדקנה הבקשות לעניין עמידה בתנאי הסף )סעיף ב' לעיל(. .2
שלב ההערכה על  –לשלב השני  נהועברתעומדות בתנאי הסף,  תמצאנהרק בקשות אשר  .3

 פי אמות המידה הבאות:
 – טכנולוגית, חדשנות ומקוריות של המחקר המוצע-מצוינות מדעית רמה מדעית: .א

)מתוך  75 –נמוך מ יהיה  הרמה המדעיתהציון שיינתן עבורן בגין הצעות ש .%30
 .תוכלנה להיבחר כזוכותלא (, 100

. במסגרת זו תינתן של המחקר וסיכויי השגת יעדיויכולת יישומו  תרומה ויישומיות: .ב
מחקרים המשפרים את איכות , קיימא, קרי-למחקרים העוסקים בפיתוח ברעדיפות 

  .20% –החיים או מחקרים המונעים או מצמצמים את הנזק לדורות הבאים 
המלצות  , מאמרים,הישגי המועמד בלימודים קודמים )ציונים, פרסים הישגי המועמד: .ג

 .30% – (וכו'
 .10% – בהירות הצגת הנושא, מטרות המחקר והשיטות המוצעות הצגת ההצעה: .ד
 .10% –ביצוע המחקר באחד ממרכזי המו"פ האזוריים שבחסות המשרד  .ה

 
 

 :תכניתביצוע ה .ז
 

 עד לגובה התקציב העומד לרשותו. מספר זוכיםהמשרד מעוניין לבחור  .1
 כלל, לפי שיקול דעתו. המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים .2
 .בזמינות תקציביתביצוע ההתקשרות בהתאם לקול קורא זה מותנה  .3
המשרד לא ידון בבקשות אשר יוגשו שלא במועד או שאינן עומדות בתנאים שפורטו  .4

 לעיל.
בכפוף לאישור  2015ברבעון האחרון של שנת תיערך מלגות הזוכים בההחלטה על  .5

 תקציב המדינה ולזמינות תקציבית.
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בין ' גהמצורף כנספח הוחלט להעניק מלגה למשתלם, ייחתם הסכם התקשרות  .6

רק לאחר חתימת ההסכם ומתן . בגין המלגה המשתלםהמשרד ובין המוסד שבו לומד 
להתחיל במחקר. לעניין קול  המשתלםרשאי  ,/המוסדלמשתלםהודעה בכתב על כך 

למוסד שבו לומד תשלום סכום המלגה  הקורא זה מודגש ש"קבלת מלגה" פירוש
 .המשתלם

מסכום  5%על סכום המהווה  ,כתב קיזוזעם החתימה על ההסכם יפקיד המוסד  .7
כביטחון למילוי התחייבויות המוסד, הכול בהתאם  ,התמורה המשולם על ידי המשרד

לעניין ערבויות ולדרישות המופיעות לעניין זה  להוראות התכ"ם 7.4.16להוראה 
הינה תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף  הגשת כתב הקיזוזבהסכם ההתקשרות נספח ג'. 

  של הסכם ההתקשרות.
יחידה ממשלתית )משרד ממשלתי או יחידת סעיף זה לא יחול במקרה בו המוסד הינו 

 סמך(.
לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או  להמחותהמוסד אינו רשאי להעביר או  .8

 חלקן.
 '.גשרות המצ"ב כנספח המוסד יפעל בהתאם לתנאי הסכם ההתק .9

. המועד הצפוי תאריך הפעלת המלגות שיזכו למימון ייקבע בהסכמה בין הצדדים  .10
תקציב  בכפוף לאישור ,2015עון האחרון של שנת הרבהוא להפעלת המלגה 

 המדינה ולזמינות תקציבית.
האחרון  בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד המשרד רשאי .11

ת וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול להגשת בקשו
 דעתו.

 
 

 זכויות המשרד:  .ח
 

המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי  .1
 החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם למבקשים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

יקה וההערכה למבקש, כדי לקבל הבהרות לבקשה או המשרד רשאי לפנות במהלך הבד .2
 בהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת הבקשות.-להסיר אי

או  י הליך בחינת הבקשות, או כל מסמךהמשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כד .3
מידע אחר, הדרושים לדעתו לשם בדיקת הבקשות, או הנחוצים לדעתו לשם קבלת 

 החלטה.

קרנות במשרד בעניין זה אינה מחייבת את המשרד להתקשר עם החלטת הנהלת ה .4
על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים, מהווים תנאי  מוסד. חתימת המוסדה

 והחלל. הטכנולוגיה, על הסכם התקשרות מצד משרד המדע מוקדם לחתימה

על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות  מוסדלא חתם ה .5
רשאי המשרד לבטל את זכייתו בקול הקורא. במקרה כזה, יהא  – ה בקול הקוראמהזכיי

 כה. בקשה אחרת כזוהמשרד רשאי להכריז על 

 1992 –תשנ"ב ת המשרד לפי חוק חובת המכרזים, האין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויו .6
 או תקנותיו או לפי כל דין אחר.
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 שאלות ופניות:  .ט

 לנציגי המשרד כמפורט להלן:לשאלות ובירורים ניתן לפנות 

 
 בתחום המנהלי והכספי:

 ; 02-5411170/173/800טל':  ,, סמנכ"ל תיאום, תכנון ובקרהמר אבי ענתי
     avi@most.gov.il דואר אלקטרוני:

   בתחום המדעי:

  ;02-5411862 מדעי של תחום מדעי הנדסה, טל':מנהל ד"ר טארק אבו חאמד, 

 tareqa@most.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

  ;02-5411816 , טל':מתמטיקהמדעי של תחום הפיזיקה והמנהל ד"ר פדיל סלאח, 

  fadils@most.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

  ;02-5411126 מדעי של תחום מדעי החיים, טל':מנהל ד"ר יוסי קאליפא, 

 yossik@most.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

  ;02-5411128 מדעית של תחום מדעי הרפואה, טל': תמנהלד"ר חגית שוימר, 

 ost.gov.ilhagits@mדואר אלקטרוני: 

 

כימיה, חומרים וננוטכנולוגיה, אנרגיה, של תחומי  תמדעי תמנהלד"ר אלה שטראוס, 

 elas@most.gov.ilדואר אלקטרוני:  ;5411136-02 טל':

 

 בשאלות הקשורות לתחומים נוספים, ניתן לפנות לד"ר טארק אבו חאמד.

 
נציג המשרד בכתב או בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך  שאלות יועברו אל  .1

 השאלות הגיעו לנציג המשרד.שבאחריות המוסד לוודא  17.5.2015
התשובות יינתנו בכתב בלבד ויועברו אל המוסד. שאלות ותשובות אשר רלוונטיות לכלל  .2

. רק www.most.gov.ilהמציעים, יפורסמו גם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת 
 תשובות שיינתנו בכתב יחייבו את המשרד.

 

 
 
 

ות בלבד. בכל מקום בו הפנייה מך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחמס
 במסמך מנוסחת בלשון זכר, הכוונה לגברים ולנשים כאחד

 

mailto:avi@most.gov.il
mailto:tareqa@most.gov.il
mailto:fadils@most.gov.il
mailto:yossik@most.gov.il
mailto:hagits@most.gov.il
mailto:elas@most.gov.il
http://www.most.gov.il/
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 המוסד והמשתלם ימלאו את טופס ההגשה הנ"ל 
 

 הנחיות כלליות למילוי הטופס:  (1)
 

 על פי המצוין בטופס ההגשה. בעברית ובאנגליתאת כל המידע יש למלא 
 יש למלא, באופן מדויק ומפורט, את כל סעיפי הבקשה בטופס. .1
לסייע בהערכת מומלץ לצרף לבקשה מסמכים נוספים, אשר לדעת המשתלם עשויים  .2

 הבקשה. 
.ב. בקול 4, על פי המופיע בסעיף ה.7MBנפח מקסימלי להגשת הבקשה, כולל צרופות:  .3

הקורא )בקשה בנפח גדול יותר תחסם אוטומטית ע"י המשרד(. במקרה שגודל הקבצים 
עולה על נפח זה, ניתן לחלק את המסמכים לשני מיילים או יותר כך, שהנפח הכללי לא 

 ין לעיל.יעבור את המצו
 .1.5. מרווח שורות מינימלי: Times New Roman 11, אנגלית: Ariel 11עברית: גופן:  .4
 
 

 מידע על הפרטים הנכללים בטופס ההגשה:  (2)
 

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

 
 תקציר

יש להגיש תקציר בעברית ובאנגלית אשר יתאר את תכנית המחקר. התקציר לא יעלה על 
 מילים.  200

 
 בתקציר יש להתייחס לנקודות הבאות:

 . הרקע המדעי והטכנולוגי של נושא המחקר1  
 . מטרות המחקר2  
 . החדשנות בתכנית המחקר3  
 . מתודולוגיה ודרכי פעולה4  
 . התרומה הצפויה מביצוע המחקר5  
 

 תכנית המחקר
 . באנגליתתכנית המחקר, על כל חלקיה תכתב 

 
 קר יכלול: תיאור מפורט של תכנית המח

 
 הרקע המדעי והטכנולוגי של תכנית המחקר.  .1
 מידת ההתאמה של המחקר לתחומי העדיפויות כפי שפורסמו בקול קורא.  .2
 בעולם. State of the Art-פירוט החדשנות במחקר. המשתלם מתבקש לציין את ה .3
 התועלות הצפויות מהמחקר. יש להציג אפשרויות ליישום תוצאות המחקר.  .4

STATE OF ISRAEL 
MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND SPACE 

 

The Application Form for  

Graduate (Ph.D.)  

 

 טופס הגשה
ע"ש צבי ינאי קול קורא למלגות  

 לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים 

לתלמידי תואר שלישי וצ'רקסים  

חובה למלא את הטופס בעברית 

 ובאנגלית בהתאם למופיע להלן.
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ה מפורטת. באחריותו של המשתלם להגיש תכנית מחקר אשר כוללת את תכנית עבוד .5
המטרות הספציפיות, שיטות העבודה ואבני דרך )לוח זמנים( לביצוע שלבי המחקר 

 השונים. 
 רשימה ביבליוגרפית לצורך המחקר המוצע.  .6
רשימת פרסומים של המועמד, כולל מאמרים שנשלחו לפרסום או שנמצאים בדפוס וטרם  .7

 . פורסמו
 

עמודים לכל היותר )ניתן  5-להלן ל 1-5יש להגביל את אורך תכנית המחקר סעיפים 
  לצרף נספח עם גרפים או תמונות.

   
 יש לבדוק שהמסמכים הבאים צורפו לבקשה: (3)

 
צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המשתלם אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל  .א

 מעמד עולה )כמוגדר במשרד הפנים(
 שור לימודים )או אישור רישום ללימודים( מהמוסד בו מבצע המשתלם את ההשתלמותאי .ב
 ר לדוקטורט אישור תכנית המחק .ג
 מסמך קורות חיים של המשתלם .ד
 העתקי תעודות של תארים אקדמיים של המשתלם .ה
מכתבי המלצה על המשתלם )לפחות שתי המלצות, כאשר אחת מהן יכולה להיות מטעם  .ו

לם(. יש לצרף את מכתבי ההמלצה גם לכל אחד מעותקי המנחה הישיר של המשת
 עד למועד ההגשה הרשמיהבקשה המוגשים באופן "קשיח". ניתן לשלוח המלצות 

 .gov.iladt@mostלכתובת: 
 יש לצרף אישורים לפי הצורך: .ז

אישור פנייה לוועדת  –ם לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים קליניים בבני אד א.   
 הלסינקי )המענק יינתן רק במתן אישור סופי של וועדת הלסינקי(.

טופס הבקשה המפורט שהוגש  –לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים בבעלי חיים  ב.   
ע"י החוקרים לוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים )המענק יינתן רק בקבלת 

 לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים(.אישור הוועדה המוסדית המתאימה 

לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים בצמחים מהונדסים ובמיקרואורגניזמים  ג.   
טופס הבקשה המפורט שהוגש ע"י החוקרים לוועדה לצמחים  –הקשורים אליהם 

 מהונדסים )המענק יינתן רק בקבלת אישור הוועדה לצמחים מהונדסים(.

 אישור משרד החינוך. –ספר -כות בניסויים הנערכים בבתילתוכניות מחקר הכרו ד.   

גיליונות ציונים לתואר ראשון, שני ושלישי )ככל שישנם(, הכוללים את ציון עבודת הגמר.  .ח
 משתלמים במסלול ישיר/משולב לתואר שלישי יצרפו גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני.

mailto:adt@most.gov.il
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 פרטים אישיים .א

   

A. Personal details 
 

 English עברית

 :First Name             שם המשתלם: 

 :Last Name             שם משפחה:

 :Address             כתובת: 

  :e-mail       דואר אלקטרוני:

עודת זהות )כולל ספרת מספר ת
 ביקורת(:

      ID Number: 

 :Cell Phone       מספר טלפון נייד:

 :Additional Pone Number       מספר טלפון נוסף:

 :Birth Date       תאריך לידה:

 :Year of Immigration (if applicable)       תאריך עליה )אם קיים(:

 :Male   /Female Gender (Delete the unnecessary)  )יש למחוק את המיותר(:מגדר 

תושבות )עפ"י משרד הפנים/ כמוגדר 
  :במשרד לקליטת עלייה(
 )יש למחוק את המיותר(

Israeli Citizen / Permanent 
resident 

Residency Status (defined by 
Ministry of Interior Ministry of 
Immigrant Absorption) :  
(Delete the unnecessary) 

 המבוקשת                 ב. מידע אודות המלגה     
 

B. Information regarding  requested scholarship 
 

נושא המחקר 
 בעברית: 

 
             

Research 
Title: 

מקום ביצוע 
 ההשתלמות:

            
Location of 
proposed 
research: 

שם המוסד 
המעניק את 

התואר             
 )אם שונה(:

            

Institution 
awarding 
Degree              
(If different): 

 לתואר: משתלם
 

Graduate (Ph.D.) Scholarship requested for:  

 האם ההשתלמות החלה?
 )יש למחוק את המיותר(

Yes / No 
Has the internship begun? 
(Delete the unnecessary)   

 תאריך התחלת הלימודים
 : לתואר

      
Starting date for graduate 
studies: 

STATE OF ISRAEL 
MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND SPACE 

 

The Application Form for  

Graduate (Ph.D.)  

 

 טופס הגשה
ע"ש צבי ינאי קול קורא למלגות  

 לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים 
לתלמידי תואר שלישי וצ'רקסים  

 

חובה למלא את הטופס בעברית 

 ובאנגלית בהתאם למופיע להלן.
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 סטטוס תכנית מחקר:
 

Approved  Status of research program: 

 :Date of approval       מועד אישור תכנית המחקר:

 

שמות 
המנחה/ 

 מנחים:

מחלקתו של 
 המנחה/מנחים:

מוסד המחקר של 
 המנחה/מנחים:

דואר אלקטרוני 
של 

 המנחה/מנחים:
Mentor/s  
e-mail: 

Mentor/s 
Institute: 

Mentor/s 
Department: 

Mentor/s: 

                                          

                                          

                                          

 משך ההשתלמות המבוקשת
 :)יש לציין מועד מדויק מבוקש(

From: DD/MM/YY        To: DD/MM/YY 

Requested period for 
scholarship (Please note the 
exact time wanted): 

 

 ג. ניסיון מקצועי
 

  

C. Professional experience 

     
 Academic experience (research and teaching)   .1                                  . ניסיון באקדמיה )מחקר והדרכה(  1

Institute and address  Expertise 
Period 

To From 

                  

                  

                  

 Industrial experience .2                                                                                                   . ניסיון בתעשייה     2

Industry and address  Expertise 
Period 

To From 

                  

                  

                  

 Add pages if needed (*) )*( ניתן להוסיף שורות
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                            ד. השכלה

   

D.  Education 

     

 תואר
Grades 

Average – 
 ממוצע ציונים

Institute - מוסד Degree 

 Undergraduate  .1             תואר ראשון

 Master (or equivalent) .2             תואר שני

 Ph.D. (or equivalent) .3             ר שלישיתוא

 
 ה. מימון נוסף

 
   

 
E. Additional funding 
 

נא ציין את הסכום והמקור: -מלגות נוספות לרבות מקורות ממשלתיים  
.בתכניות השונות בנוסף, בסעיף זה יש לציין האם הוגשו בקשות נוספות למשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל  

 

 סכום מקור המלגה

            

            

            

 
 ו. פעילויות נוספות    

   

F. Other activities 

           

 
 ז. פרסומים    

   

G. Publications 

 יש לציין את שם המועמד באותיות מודגשות
 

  

 
 

 Number of 
Publications 

Authors, Title, Journal name  

            1.      Peer reviewed journals 

              
2.      Conference Abstracts 

and  proceedings 

              
3.      Oral presentations at                                           

scientific meetings 

              
4.      Poster presentations at                

scientific meeting 

            5.      Prizes and Awards 
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 . תכנית המחקרח

   

H. The research program 

        

 

 . מסמכים מצורפיםט

   

I. Attachments 

 
 יש לבדוק שהמסמכים הבאים צורפו לבקשה:

 

   מעיד על היות המשתלם אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד צילום תעודת זהות / מסמך ה
 עולה )כמוגדר במשרד הפנים(

   אישור לימודים )או אישור רישום ללימודים( מהמוסד בו מבצע המשתלם את ההשתלמות 

    אישור תכנית המחקר לדוקטורט 

   מסמך קורות חיים של המשתלם 

   העתקי תעודות של תארים אקדמיים של המשתלם 

    מכתבי המלצה על המשתלם )לפחות שתי המלצות, כאשר אחת מהן יכולה להיות מטעם המנחה
הישיר של המשתלם(. יש לצרף את מכתבי ההמלצה גם לכל אחד מעותקי הבקשה המוגשים באופן 

 @gov.ilmost.adtלכתובת:  עד למועד ההגשה הרשמי"קשיח". ניתן לשלוח המלצות 

 :יש לצרף אישורים לפי הצורך 

אישור פנייה לוועדת  –לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים קליניים בבני אדם  . 1  
 הלסינקי )המענק יינתן רק במתן אישור סופי של וועדת הלסינקי(.

טופס הבקשה המפורט שהוגש  –לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים בבעלי חיים  . 2  
קרים לוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים )המענק יינתן רק בקבלת ע"י החו

 אישור הוועדה המוסדית המתאימה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים(.

לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים בצמחים מהונדסים ובמיקרואורגניזמים  . 3  
מחים טופס הבקשה המפורט שהוגש ע"י החוקרים לוועדה לצ –הקשורים אליהם 

 מהונדסים )המענק יינתן רק בקבלת אישור הוועדה לצמחים מהונדסים(.

 אישור משרד החינוך. –ספר -לתוכניות מחקר הכרוכות בניסויים הנערכים בבתי . 4  

   גיליונות ציונים לתואר ראשון, שני ושלישי )ככל שישנם(, הכוללים את ציון עבודת הגמר. משתלמים
 ר שלישי יצרפו גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני.במסלול ישיר/משולב לתוא

 
 

mailto:adt@most.gov.il
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 הנני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זו מלאים, נכונים ומדויקים.
 כמו כן הנני מתחייב להודיע על כל שינוי שיחול בפרטים שנרשמו.

 
 

 

      

 

_________ 

 חתימת המשתלם תאריך

 
 
 
 

 מגיש הבקשה:  –של המוסד, בצירוף חותמת המוסדהחתימה  החתימה + חותמת של מורש
 
 
 
 

 

      

 

      

 

      

 

_________ 

 

_________ 

 

      

חתימה +  תעודת זהות תפקיד שם

 חותמת

 תאריך חותמת המוסד

 
 


