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 תשע"חבשנה"ל ה לימודי מדעיםלהשתתפות בתכנית חונכות  11-2017 ול קוראק

 :כללי .1

( רואה חשיבות רבה בקידום החינוך המדעי בקרב בני המשרד –הטכנולוגיה )להלן ומשרד המדע 

חונכות לימודי מדעים  פרויקטאת "מבקש המשרד להפעיל קידום מדיניות זו  לשםהנוער בישראל. 

תוך שימת דגש על קידום  ימודי המדעים לכל בני הנוער בארץהנגשת ל היא פרויקט". מטרת ה2018

 אקונומי נמוך. -בפריפריה ובקרב אוכלוסייה המשתייכת למעמד סוציו לימודי המדעים

לקבל הצעות ממוסדות להשכלה גבוהה לביצוע וניהול פרויקט  במסגרת קול קורא זה מבקש המשרד

(. במסגרת הפרויקט שיפעיל המוסד יוענקו הפרויקט –)להלן  ותחונכות ללימודי מדעים במוסד

, בהתאם (החונכים –)להלן  בלימודי המדעים חניכיםאשר ישתתפו בחניכת  סטודנטיםמלגות ל

 .להלן המפורטיםלתנאים ולדרישות 

 :הפרויקטתיאור  .2

הזקוקים לסיוע במקצועות  תלמידיםללימודי מדעים לבין סטודנטים מקשר בין החונכות פרויקט 

י"ב המבצעים עבודות -, תלמידי כיתות י"אט'–כיתות ח'תלמידי נוער בני מיועד להפרויקט  .המדעים

המשתייכים למעמד  י מכינות קדם אקדמיותתלמידלכן ו חקר במדעים מדויקים וטכנולוגיה

 (.החניכים –סוציואקונומי נמוך )להלן 

 ישמשומתאימים במוסדות להשכלה גבוהה אשר  סטודנטיםלהפרויקט יכלול הענקת מלגות 

 .חניכיםכחונכים ל

–להלן ) 31.8.2018יום  עד 15.10.2017מיום תשע"ח השנת הלמודים  תהיה יישום הפרויקטתקופת 

 .(הפרויקט תקופת

כימיה, פיזיקה, מדעי המחשב,  הבאים: המדעים במקצועותבלימודי  החניכיםיחנכו את  החונכים

באישור מראש של אך,  ליך החונכות יהיה קבוצתיתהמתמטיקה, ביולוגיה, אנגלית ומדעי הטבע. 

 תתאפשר גם חונכות פרטנית.  ,המשרד

; הכשרת חונכים: איתור הצעות להפעלת הפרויקט על ידי מוסד יכללו את המרכיבים הבאים

וכן ניהול  חונכים; הענקת מלגות לחניכיםל החונכים; התאמת חניכיםלחניכה; איתור  החונכים

אשר יאותרו ) חניכיםיחנכו  החונכיםהסטודנטים  בתקופת הפרויקט. פרויקטפיקוח ובקרה על ה

 .הזקוקים לסיוע במקצועות מדעיים ועשויים להתקשות במימונו (בהתאם לקריטריונים שלהלן

 מיליון ש"ח בכפוף לזמינות תקציבית. 14 -הסכום המוקצה לקול קורא זה הינו כ
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, תנאי הביצוע, הגבלות, דרישות פרויקטלהלן יפורטו תנאי הסף להגשת הצעות ולהשתתפות ב

 .וולוחות הזמנים להפעלת ביצועהפרויקט, אופן המשרד ופרטים נוספים בדבר היקף ה

 :תנאי הסף .3

 רשאים להגיש הצעות לקול הקורא גופים העומדים בכל תנאי הסף שלהלן:

-בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח וכמשמעותהמציע הוא מוסד מוכר להשכלה גבוהה  .3.1

 (.המוסד –)להלן  1958

 .גבוהה שראל על ידי המועצה להשכלהתארים המוכרים בירשאי להעניק המוסד  .3.2

חלוקת מלגות של  ויישום בארגון במצטבר לפחותשנתיים ניסיון של בעל מוסד ה .3.3

 חונכיםמיון איתור ולמען הקהילה,  חונכיםפעילות התנדבותית של ארגון  ,לסטודנטים

 .פיקוח ובקרה מערך הפעלתתוך  חניכיםו

 בהתאם לתקנון מוסדר. חונכיםהמוסד מעניק מלגות ל .3.4

לביצוע הפרויקט, ובכלל זה התשתית  ציוד וידע הדרושיםשתית כוח אדם, למוסד ת .3.3

והפעלת פיקוח  החניכים איתור ומיוןהמתאימים,  החונכיםהמנהלתית הנדרשת לשם גיוס 

 ובקרה על ביצוע הפרויקט.

המלגות  מספרמ לפחות 10%מספר מלגות בשיעור של  ממקורותיו עניקהמוסד מתחייב לה .3.3

 המשרד. המבוקש מ

 .עומד בתנאי הסף, הצעתו תדחה על הסף ולא תיבדק כלל ואשר אינמציע 

 :הפרויקט .4

 :הבאות את ביצוע הפעולות תכלולהפרויקט הצעה לביצוע 

 :החונכיםאיתור  .4.1

זכאים  דנטיםוסטבמוסד.  הסטודנטיםבקרב את הפרויקט המוסד יפעל לפרסום  .1.1.1

 עומדים בתנאים המצטברים הבאים:ה אלויהיו  להשתתפות כחונכים בפרויקט

 ;בהתאם לתקנון המוסד חזכאי למלגה לשנת הלימודים התשע" .1.1.1.1

 ;חתשע"הרשום לשנת הלימודים ב' ג' או ד' במהלך שנת הלימודים  .1.1.1.2

כימיה, פיזיקה, מדעי הלומדים לתארים בתחומי  משנה ב' והלאה סטודנטים .1.1.1.3

 .המדעיםהמחשב, מתמטיקה, ביולוגיה, אנגלית, מדעי הטבע או הוראת 

סטודנטים משנה ב' והלאה הלומדים לתארים בתחומים אחרים, ובלבד  ,לחלופין

יח"ל באחד ממקצועות המדעים המצוינים  5או  1שניגשו למבחני בגרות ברמת 

לפחות במבחני הבגרות האמורים )או שהשיגו  85לעיל וכן באנגלית והשיגו ציון של 

גרת באנגלית במסלפחות באחד ממקצועות המדעים המצוינים לעיל וכן  85ציון של 

 לימודי "מכינה קדם אקדמית"(.

 ראיון אישי. סטודנטיידרשו למלא שאלונים ויערך עם כל  סטודנטיםה .1.1.2
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 העונים על התנאים הבאים: סטודנטיםהמוסד יעדיף  .1.1.3

בעלי ניסיון בהוראה או הדרכה )כגון: פר"ח, הדרכה בצה"ל או מסגרת  סטודנטים .1.1.3.1

  .אחרת(

 המתגוררים ביישובים הכלולים בפרויקט שיקום שכונות )ניתן לעיין סטודנטים .1.1.3.2

 .(/http://www.moch.gov.il/mochבאתר משרד השיכון שכתובתו:  ברשימה

המתגוררים ביישובים המוגדרים כאזורי עדיפות לאומית כהגדרתם  סטודנטים .1.1.3.3

מיום  631מס'  , החלטת ממשלה01.08.2013מיום  667מס'  ממשלה תבהחלט

)ניתן לעיין בהחלטות  15.05.2016מיום  1153והחלטת ממשלה מס'  01.11.2015

 הממשלה באתר משרד ראש הממשלה שכתובתו: 

etary/GovDecisions/Pages/default.aspxhttp://www.pmo.gov.il/Secr). 

משרד עשוי לדרוש בפרוטוקולים סדורים. ה והמיון מוסד יתעד את הליך האיתורה .1.1.1

 .במידת הצורךעתקים מהפרוטוקולים ה

 

 :החונכיםהכשרת  .4.2

יכלול העברת סדנת הכשרה בהקניית כלים פדגוגיים להוראת  החונכיםתהליך הכשרת 

הנדרשות ך סה"כ שעות החונכות מתו .המוסדע"י וחניכה פרטנית קבוצות למידה קטנות 

 שעות סה"כ. 8 , יוקצו עבור ביצוע הסדנא עד.4.5.2  ףבסעי כמפורט

 

 :החניכיםאיתור  .4.3

המוסד בשיתוף הרשות המקומית הרלוונטית יפעל לפרסום הפרויקט בקרב אוכלוסיית  .1.3.1

 היעד בתחומי אחריותו. 

ידי מחלקת -המתאימים להשתתפות בפרויקט אשר הומלצו על חניכיםיאתר  המוסד .1.3.2

ייצוג הולם לכל מגדר ולכל המגזרים  ת או ביה"ס, תוך ניסיון לשמור עלהרווחה המקומי

 בחברה הישראלית. 

 :לחניכה, על פי סדר הקדימות הבאמתאימים ה החניכיםלהלן  .1.3.3

 ; ט'-ח'כיתות  תלמידי .1.3.3.1

 ;יקים וטכנולוגיהחקר במדעים מדו ב המבצעים עבודותי"וי"א  כיתות תלמידי .1.3.3.2

 מכינות קדם אקדמיות המופעלות במוסד.מקצועות המדעים ב תלמידי .1.3.3.3

המתגוררים כאלה או  מורכבאקונומי -בעלי רקע סוציו חניכיםתינתן עדיפות ל .1.3.1

בסעיף  בהחלטות הממשלה כמפורטאו ביישובים בעלי עדיפות לאומית  בפריפריה

 .לעיל 4.1.3.3 

http://www.most.gov.il/
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המוסד שתימסר לו ע"י  חניכיםאו  חונכיםלמשרד תהיה הזכות לבחון כל רשימה של  .1.3.5

המוסד ולפסול את אלה שאינם עומדים בתנאים שפורטו לעיל. במקרה כזה,  הזוכה

לפי העניין, המתאימים לפרויקט.  אחרים, חניכיםאו  חונכיםהזוכה יהיה אחראי לאתר 

-נפסלו על חניכיםאו  חונכיםבו  במקרהלהציג מועמדים חלופיים יידרש הזוכה )המוסד 

 .(ידי המשרד או לא הסכימו להשתתף או לא השתתפו בפרויקט בהתאם לתנאיו

 

 :הענקת המלגות .4.4

 .4.6.1 מלגה בשיעורים המפורטים בסעיף חונכיםלהמוסד יעניק  .1.1.1

 בביצוע החונכות בהתאם לתנאיה. חונךההמוסד הזוכה יוודא עמידת  .1.1.2

 

 :ביצוע החונכות .4.3

בתחומי  (חניכים 1 )עד חניכיםיחנוך קבוצה של  חונךתיעשה בקבוצות, כל  ונכותהח .1.5.1

 באישור מראש של המשרד תתאפשר גם חניכה פרטנית.. המדעים

שעות  120סך כולל של  יעמוד על במסגרת תקופת הפרויקט מפגשי החונכותהיקף  .1.5.2

, (4.2 הכשרה, סעיף כולל תהליך ה) 2018במהלך סמסטרים חורף, אביב וקיץ  מלאות

 .שעות שבועיות 3 לכל הפחותו

הספר, המתנ"ס העירוני, המוסד המציע -יהיה בית החונכות מפגשייתקיימו קום בו המ .1.5.3

, ובלבד שלא במקום מגורי מתאים אשר יוקצה עבור הפעילותמקום ציבורי כל או 

 .חונךה

 חונכות.סטודנטיות ות תתבצע רק באמצעות כחניחניכת  .1.5.1

 חניךפוטנציאל להעשיר את עולמו של ה תברמה מדעית גבוהה בעל לימודי החונכות יהיו .1.5.5

 להישגים. אותולהוביל ולסייע לו בלימודיו  ,טכנולוגיההמדע וה בתחומי

 

 :סכום המלגה .4.3

אשר ייכלל בפרויקט ויבצע את  חונךעבור כל ₪,  9,000 סך של המלגה תעמוד על .1.6.1

 .חונךאת הוצאות הנסיעה של ה כולל סכוםהחונכות באופן מלא, ה

לא יהא זכאי  הפרויקט תקופת מהלךבחונכות ת שעו 90לפחות  שלא ישלים חונך .1.6.2

( יהא זכאי למלגה 90-מפחות א שעות חונכות )אך ל 120-חונך אשר יבצע פחות מ למלגה.

  הביצוע.שעות פי בסכום יחסי ל

, לצורך דמי תקורה 7%על ידי המשרד למוסד הזוכה יתווספו  קצהשיועל סכום המלגות  .1.6.3

 .של המוסד על הפרויקטבקרה ופיקוח 
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 :תנאי ביצוע .3

 :להלןד ( יתחייבו לביצוע הפרויקט בהתאם לתנאיםהזוכים –המוסדות הזוכים )להלן 

 . לעיל( 3.6 סעיף ראו בהצעתו )שהתחייב מלגות המספר את  ממקורותיו יעניקהזוכה המוסד  .3.1

לא  אלומלגות  .יהיו זהות בסכומן ובתנאיהן למלגות שמטעם המשרד זוכהההמלגות מטעם  .3.2

 ימומנו או ייתמכו ע"י משרד ממשלתי אחר.

הסכם יתחייב לבצע את הפרויקט ולפעול בהתאם לקול קורא זה ובהתאם לתנאי מוסד ה .3.3

 לקול הקורא. 'בכנספח המצורף  ,ההתקשרות בין המשרד למוסד

 אשר ירכז את הטיפול בכל שלבי הפרויקט. מוסדהפרויקט ינוהל על ידי מנהל מטעם ה .3.4

ויפעיל מנגנון לבדיקת איכות החונכות  הפרויקטיבצע הליך פיקוח ובקרה על ביצוע  מוסדה .3.3

 ותוצאותיה, אשר יכלול:

בהתאם לדרישות הקול הקורא ולמטרות הפרויקט  חונךע"י ה בקרה על ביצוע החונכות .5.5.1

המצורף  אשר תבוצע, בין היתר, באמצעות טופס מעקב דיווח ביצוע)ובאופן משביע רצון 

 .(טופס ההגשה -לנספח א' 

לפני  החניכיםהשוואה בין ציוני  תהכולל דיקה השוואתית של תוצאות החונכותב .5.5.2

 צע, בין היתר, באמצעות הפקת דו"חאשר תבו) ובסופויקט החונכות, במחצית זמן הפרו

 .(טופס ההגשה -השוואה המצורף לנספח א' 

וכן טקס להשקת החונכות לא יאוחר מחודש לאחר מועד תחילת הפרויקט  פיקיהזוכה  .3.3

של ה תחושבמהלך תהליך החונכות, כחלק מליווי הפעילות ויצירת  יקיים כנס לחונכים

 ייערך במימון הזוכה.והכנס טקס ההשקה  .חונכיםקבוצת משימה משותפת ל

 

יובהר כי מימון ביצוע פרויקט החונכות על ידי המוסד הזוכה לא ימומן על ידי כספי תמיכות מגורם 

 .ממשלתי אחר מלבד המשרד

 :המסמכים הנדרשים .3

 ויצרף אליו את פרטי התוכנית המוצעת לביצוע הפרויקט )נספח א'( טופס ההגשה המציע ימלא את

 :ואת המסמכים והפרטים הבאים

 .2017אישור ניהול ספרים לשנת  .3.1

 .2017אישור ניהול תקין לשנת  –למציע שהוא עמותה  .3.2

 מספר המלגות המבוקשות מהמשרד. .3.3

המציע לממן ממקורותיו, נוסף על המלגות המבוקשות  חייבמתמספר המלגות אותן  .3.4

 מהמשרד, במידה והצעתו תזכה.

 פירוט אודות: כוללהעבודה המוצעת לפרויקט  תכניתפירוט מלא של  .3.3

 .החונכיםהליך איתור  .6.5.1

 .החניכיםהליך איתור  .6.5.2
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 .החונכיםהליך הכשרת  .6.5.3

 .אופן ביצוע החונכות, כולל התכנים אשר יועברו במסגרתה, היקפה ומיקומה המתוכנן .6.5.1

  .ציע לשם ביצוע הפרויקטהאמצעים והעזרים אשר עומדים לרשות המ .6.5.5

 .הליך הפיקוח והבקרה על ביצוע החונכות .6.5.6

 לבדיקה השוואתית אשר תעיד על איכות החונכות ותוצאותיה. תכניתהצגת  .6.5.7

בביצוע הפרויקט )יש לצרף מסמכי קורות  יטפלפירוט מלא של כוח האדם המקצועי אשר  .3.3

 חיים ותעודות המעידות על השכלה(.

 .לחונכות חניכיםו חונכיםמיון בארגון סיון המוסד יפירוט נ .3.7

 חונכיםבתחום הפעלת  וסדהמשנים האחרונות על ידי חמש רשימת פרויקטים שבוצעו ב .3.6

 לפעילות התנדבותית למען הקהילה.

 

 :הגשת ההצעות .7

 ההצעות יוגשו למשרד על ידי המציעים בהגשה ידנית, כמפורט להלן:

אמצעות ב בשפה העברית ערךהטופס י - ('אנספח ) צעות יש להגיש על גבי טופס ההגשהאת הה .7.1

כרוכים, בצירוף עותקים  שנייש להגיש , למעט פסקאות החתימה( יד לא בכתב) קלדהה

 המסמכים הנלווים.

 .12:00בשעה  14.9.2017התשע"ז,  ליום חמישי, כ"ג באלולעד  ההצעות יוגשו .7.2

להשתתפות בתכנית  11-2017קול קורא "ההצעות יוגשו במעטפה סגורה, אשר יירשם עליה  .7.3

 ".תשע"חות לימודי מדעים בשנה"ל החונכ

הטכנולוגיה, רחוב ו זים של המשרד הנמצאת במשרד המדעההצעות יוגשו לתיבת המכר .7.4

 . 302קלרמון גאנו, הקריה המזרחית, ירושלים, קומה ג', ליד חדר 

בהתאם להנחיות, הצעות שתגענה באיחור או שיחסרו בהן פרטים, וכן טפסים שלא מולאו  .7.3

 יידחו על הסף.

ובדיקת תעודות קפדניים רי אבטחה ודיבכניסה לקריה ולבניין מתקיימים ס ציעים:לתשומת לב המ

עלולים  גורמים אלו ואחרים .הפרעות כלליות בתנועה בעירו קיימת בעיית חנייה בסביבהוכן  אישיות

 .לבניין במועד כניסההגעה וב יםלגרום לעיכוב

 להבטיח הגעה בזמן לתיבת המכרזים. ולהיערך בהתאם על מנת להתחשב באמור ציעיםעל המ

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין  .7.3

אם ייעשו בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת הם חסרי תוקף והמשרד 

 .הצעההרשאי להתעלם מהם או לפסול את 

 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות בקול הקורא. 120תהא בתוקף  ההצעה .7.7

הגשת הצעות במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי הסכם ההתקשרות  .7.6

 .'בנספח המצורף כ
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המשרד רשאי לעדכן את עיקרי תנאי הסכם ההתקשרות כדי לכלול בו פרטים רלוונטיים  .7.9

רז. שינויים כאמור ייהפכו לחלק בלתי נפרד מתנאי מתוך הצעתו של המציע אשר יזכה במכ

עמידה בכל סעיף או תנאי אחר -עמידה בהם דינה יהא כדין אי-ההסכם ההתקשרות, ואי

 בהסכם.

 

 :אמות המידה להערכת ההצעות .6

 רק. לעיל( 3 סעיף כמפורט בועדת המכרזים של המשרד תבדוק בשלב הראשון עמידה בדרישות הסף )

פי אמות המידה שיפורטו -ה עלתתבצע הערכ בושלב השני ל יעברו הסף בתנאי העומדות הצעות

  להלן:

על פי אמות ערך יישבדירוג  מיקום ההצעהפי -קביעת הזכאות להקצאת מלגות תיעשה על .6.1

 המידה.

 : באופן הבא לאחר דירוג ההצעות בהתאם לאמות המידה שלהלן, תתבצע הקצאה אזורית .6.2

 )ניתן לעייןהצפון חיפה ו מחוזותבהנמצאים מהמלגות יוקצו למוסדות  10%עד  .8.2.1.1

  :ושכתובת הפניםבאתר משרד ה ברשימ

p://www.moin.gov.il/NationalSupervision/Documents/rasotmekomit.xlshtt.) 

 יתרת המלגות תחולק לשאר אזורי הארץ . .8.2.1.2

, רשאי רטתהמפושיוגשו מטעם המוסדות לא ימצו את ההקצאה האזורית  הצעותוהבמידה  .6.3

 בהתאם לביקוש. לשאר אזורי הארץהמשרד להקצות את יתרת המלגות 

בהתאם לטבלת פי אמות המידה הבאות )-על יקבלו ציון איכות משוקלל שייקבעההצעות  .6.4

 '(:גל המצורפת כנספח "המפ

 .13% – מעבר למינימום הנדרש החניכיםומיון  החונכיםהתרשמות מניסיון מיון  .8.1.1

ובקרה על ביצוע הפרויקט, לרבות הצגת תכנית לבדיקה השוואתית איכות מנגנון פיקוח  .8.1.2

 .13% –אשר תעיד על איכות החונכות ותוצאותיה 

המלגות אשר המציע מתחייב לממן במסגרת הפרויקט ביחס למס' המלגות  אחוז .8.1.3

 .20% –המבוקש מהמשרד 

 מדעי המחשב, מתמטיקה, ביולוגיה כימיה, פיזיקה,אחוז החונכים מתחומי המדעים  .8.1.1

)מתוך  מקרב מבצעי החונכות המוצעים על ידי המוסד או הוראת המדעים מדעי הטבעו

 .30% –לעיל(  4.1.1.3 ראה סעיף  –כלל הסטודנטים החונכים 

)כמפורט בהחלטות הממשלה  פות הלאומיתהמוסד המציע נמצא ברשימת אזורי העדי .8.1.5

 .3% –לעיל(  4.1.3.3 בסעיף 

בשלמותו וצירוף כל  )נספח א'( הגשה מסודרת וברורה, הכוללת מילוי טופס ההגשה .8.1.6

 .13% –המסמכים הנדרשים 

עם  יוכלו להיבחר כזוכים. 60-על פי אמות המידה הנ"ל בציון הגבוה מ הצעות שינוקדורק  .6.3

שלא לפסול הצעות שציון  ,הבלעדי הלפי שיקול דעת ת ועדת המכרזים לקבוע,רשאי זאת,

  .60 -האיכות המשוקלל שלהן נמוך מ
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לאחר קבלת רשימת ההצעות המדורגות לפי ציון האיכות המשוקלל, יוקצו מלגות לאזורים,  .6.3

 . ההקצאה לאזורים תתבצע על פי דירוג ציוני האיכות של ההצעות.לעיל 8.2כמפורט בסעיף 

 

 :פרויקטביצוע ה .9

המשרד מעוניין לבחור זוכים בכל האזורים המובאים לעיל לביצוע הפרויקט. מספר המלגות  .9.1

ו על פי אמות הצעת דירוגשיקול דעת המשרד ובהתאם לשיקבל כל זוכה באזורו, ייקבע לפי 

 המידה, ולא יותר ממספר המלגות אותן ביקש הזוכה לקבל במסגרת הצעתו.

 יחד עם זאת, המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעתו.  .9.2

 רטו לעיל. או שאינן עונות על התנאים שפו באיחורהמשרד לא ידון בהצעות אשר יוגשו  .9.3

( אשר יקבע את התנאים לביצוע הפרויקט 'בנספח עם הזוכים ייחתם הסכם התקשרות ) .9.4

ידי המשרד ואת הדיווחים -בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה, את אופן ביצוע התשלום על

 אשר יידרשו ממבצע הפרויקט.

לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או חלקן,  הזוכה אינו רשאי להעביר או להמחות  .9.3

 את ביצוע התוכנית, כולה או חלקה, ללא הסכמת המשרד מראש בכתב ובתנאים שיקבע.או 

העסקת קבלני משנה תאושר על ידי המשרד בתנאי שהספק יהיה אחראי באופן מלא כלפי  .9.3

 המשרד לעבודת קבלני המשנה.

שתימסר לו ע"י הזוכים ולפסול  חניכיםאו  חונכיםשל  למשרד תהיה הזכות לבחון כל רשימה .9.7

או  חונכיםאת אלה אשר אינם עומדים בתנאי הקול הקורא. במקרה כזה, על הזוכה לאתר 

אחרים, לפי העניין, המתאימים לפרויקט. על הזוכה להציג מועמדים חלופיים אם  חניכים

שתתף או לא השתתפו ידי המשרד או לא הסכימו לה-נפסלו על החניכיםאו  החונכים

 בפרויקט בהתאם לתנאיו.

המשרד יקיים פיקוח על ביצוע הפרויקט, והזוכים יתחייבו לשתף פעולה באופן מלא עם  .9.6

 המפקחים מטעם המשרד.

 

 :נציג המשרד .10

, או מדע וקהילה, מר נתנאל מזא"ה בכיר נציג המשרד לעניין שאלות ופניות יהיה ראש אגף .10.1

דוא"ל הכתובת המשרד ייעשו בכתב באמצעות  לנציגפניות ושאלות  .מי מטעמו

mentoring@most.gov.il בשעה  8.201721.התשע"ז,  אבב כ"ט, ליום שניעד , ויתקבלו

בטלפון מס' )באחריות הפונה לוודא  .לא ייענו –זה  מועד. פניות ושאלות שיגיעו לאחר 12:00

 כי השאלות אכן התקבלו בפועל בידי נציג המשרד.( 02-5111852

התשובות לשאלות ולפניות ירוכזו בפרוטוקול שיקבץ את כלל השאלות ללא זהות הפונים,  .10.2

ולצדן תשובות המשרד, והן יפורסמו כקובץ אחד באתר האינטרנט של המשרד בכתובת 

www.most.gov.il ימים לפני המועד האחרון להגשה.  7-לא יאוחר מ 

http://www.most.gov.il/
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יחייב את כלל המוסדות ויהפוך לחלק בלתי נפרד שיפורסם פרוטוקול השאלות והתשובות  .10.3

 רק תשובות שיפורסמו באתר כאמור יחייבו את המשרד. ממסמכי הקול הקורא.

 

 :זכויות המשרד .11

 100%, בגובה של עד של ההתקשרות והרחבההמשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע הארכה  .11.1

במקרה  של שנת לימודים מלאה כל אחת.לשלוש תקופות נוספות  מההתקשרות הראשונית,

של הארכה או הרחבת התקשרות כאמור, ההתקשרות הנוספת תתבסס על "תכנית חונכות" 

זה בעלת תמהיל סטודנטים מתחומי המדעים שלא יפחת מהצעתה הראשונית )וראה לעניין 

 לעיל(. 4.1.1.3לעיל וכן סעיף  8.4.4 סעיף 

המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי  .11.2

 החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

או לדחות את המועד האחרון להגשת  המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים .11.3

 פי שיקול דעתו.-הצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על

המשרד רשאי להגדיל או להקטין את התקציב אשר הוקצה לצורך קול קורא זה בהתאם  .11.4

 לתקציב העומד לרשותו.

הצעות או המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע, כדי לקבל הבהרות ל .11.3

 בהירויות העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות.-להסיר אי

המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל מסמך או מידע  .11.3

אחר, הדרושים לדעתו לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו או 

עצמו את הזכות להזמין את המציעים הנחוצים לדעתו לשם קבלת החלטה. המשרד שומר ל

 להציג בפניו את ניסיונם, עיקרי ההצעה ופרטיה.

ידם  המשרד שומר לעצמו את הזכות לסייר במשרדי המציעים ובכל מקום אחר המוצע על .11.7

 למתן השירותים.

 תבקשיעובדיו לראיון והמציע או  מנהליו, המשרד יהיה רשאי, לעניין זה, לזמן את המציע .11.6

 לגרום להופעת מנהליו ועובדיו. להופיע ו/או

החלטת וועדת המכרזים של המשרד אינה מחייבת את המשרד להתקשר עם הזוכה. חתימת  .11.9

תנאי מוקדם לחתימה על  המהווהזוכה על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים 

 הסכם התקשרות מצד המשרד.

או לא מילא  כייה,שבועיים מיום קבלת הודעת הזלא חתם הזוכה על הסכם ההתקשרות עד  .11.10

רשאי המשרד לבטל את זכייתו.  –קול הקוראבאחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה 

או לפצל את הזכייה במקומו במקרה כזה, יהא המשרד רשאי להכריז על מציע אחר כזוכה 

 . המשרד , לפי שיקול דעתאחרים במקומו או לשלב בין מספר זוכים

או  1993 –אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב  .11.11

 תקנותיו או לפי כל דין אחר.
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