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חללההשתלמויות בתחום  – 2018 מלגות רמון

קנוןת

כללי .1

(, מעוניין להנציח את זכרו של אל"מ אילן רמון המשרד –הטכנולוגיה )להלן ומשרד המדע  .א

בנושא הנצחה ממלכתית  1.6.2008מיום  3534 ז"ל בהתאם להחלטת הממשלה מס'

באמצעות  בין היתר ן ז"ל,ולטייס החלל )האסטרונאוט( הישראלי הראשון, אל"מ אילן רמ

 לימודיםתכניות ב לצורך השתתפותהפועלים בתחומי החלל חלוקת מלגות לסטודנטים 

 (.משתלמיםה –בתחום החלל )להלן 

 (.מלגותה – )להלן כמפורט בתקנון זה₪  25,000 מלגות בסך 5בכוונת המשרד לחלק  .ב

 ן:נה המלגותחלוקת מטרות  .ג

ם הפועלים בתחום החלל באמצעות חשיפתלסייע לקידום המקצועי של סטודנטים  .1

  .בזירה העולמיתחזית המחקר והפיתוח בתחום ל

להגדיל את היצע המועמדים לשילוב בתעשיית החלל הישראלית ובמחקר ובפיתוח  .2

 בתחום, ולהעלות את רמתם.

, בישראל דור העתיד של העוסקים בתחום החללבקרב קשרים מקצועיים לפתח  .3

 עתידיים.לשיתופי פעולה כתשתית 

 בישראל. בפעילות החינוכית סטודנטים בתחום החללהמעורבות של  להגביר את .4

קבלת המלגה מותנית בביצוע תכנית מעורבות, אשר תכלול ביצוע פעילות התנדבותית  .ד

שעות לכל הפחות במהלך שנה מיום הזכייה במלגה. תכנית המעורבות  100בהיקף של 

תתבסס על הקצאת שעות ספורדית לפרויקטים  תהיה רציפה ובעלת יעדים מוגדרים, ולא

 שונים.   

, וכל שימוש בלשון זכר הינו מטעמי סטודנטיותלת בשווה לסטודנטים וומיועד המלגות .ה

 נוחות בלבד.

 לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים: .ו

 טופס הגשת מועמדות. – נספח א' .1

 טבלת הערכת האיכות. – נספח ב' .2

 הגשת מועמדותתנאי סף ל .2

תנאי הסף שלהלן: כלרשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה העונים על 
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 אזרחי המדינה או תושבי קבע.  .א

על פי  ,1958 –שהוכרה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח  בעלי השכלה אקדמית .ב

 : הבאותאחת מהדרישות 

 בעלי תואר ראשון  או שני שהוא בעל זיקה לתחום החלל; .1

בעל או אשר עסקו במהלך השנה האחרונה בעיסוק \העוסקים ו כלשהובעלי תואר ראשון  .2

 .זיקה  לתחום החלל

 בעל  זיקה ישירה לתחומי החללסטודנטים ללימודי תואר ראשון בעלי ניסיון תעסוקתי  .3

 שנים לפחות במהלך שש השנים האחרונות.  3במשך 

של עיסוק ה \ מחקרה \ לימודשנושאי ה –" משמעה זיקה לתחום החלל"לעניין סעיף זה: 

זיקה ישירה לתחום תורמים למחקר מדעי או יישומי בתחום החלל או לקידום  התחום. "המועמד 

 מתמקדים בפעילות ציבוריתשל המועמד עיסוק ה \ מחקרה \ לימודהנושאי  ש –" משמעה החלל

 אקדמית בתחום החלל. \ פרטית \

ימי  4-מומורכבת  שבועות 8לפחות  שארכהבתחומי החלל,  תכנית לימודיםהגישו מועמדות ל .ג

. הלימודים בתכנית הלימודים "תכנית הלימודים" –)להלן  בשבוע, לכל הפחות לימודים מלאים

 (."השתלמות" –יכונו 

גם  ,ההשתלמותהנדרש לצורך מימון שכר הלימוד כי ככל שיזכו במלגה ישלימו את מתחייבים  .ד

 מטעם המשרד. הניתן סכום המלגה  במידה והוא עולה על

 להלן. 3התנאים המפורטים בסעיף  לעמוד בכל מתחייבים .ה

 תנאי ביצוע: .3

הזוכים במלגה יתחייבו:

 לבצע את ההשתלמות במלואה, בשקידה ובאופן מוצלח. .א

במידה וההשתלמות נערכת בחו"ל, לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל כמקובל. .ב

.ח סיכום בתום ההשתלמות"להגיש דו .ג

מתום ההשתלמות, תכנית עדכנית ומפורטת לתכנית המעורבות. התכנית להגיש, בתוך חודש  .ד

תכלול את תיאור הפרויקט, מטרותיו, לוחות זמנים וכד'. ביצוע תכנית המעורבות מותנה באישור 

 המשרד לתכנית העדכנית.

 במלואה. מעורבותהתכנית את לבצע  .ה

 לוחות הזמניםלו לדרישות, בהתאם תכנית המעורבותחות התקדמות וביצוע בנוגע ל"להגיש דו .ו

  .שייתן המשרד מעת לעתולהנחיות  אשר יקבעו בתכנית המעורבות שיאשר המשרד
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המוענקת על  מלגהעבר למ תכניתבהשתתפותם עבור  נוספות לקבל מלגות הזוכים יהיו רשאים .ז

 ותבהתאם לכללים הנהוגים במוסדובלבד שמקורה איננו במשרד ממשלתי, וזאת , ידי המשרד

 .כאמור נוספתהזוכים מתחייבים לדווח על כל מלגה . יםאו לומד יםעובד הם הםב

 למלגה מהווה התחייבות מצד המועמד לקיים תנאים אלו. מועמדותהגשת 

 הגשת המועמדותאופן  .4

וצירוף כל המסמכים  נספח א'טופס ההגשה המצורף כ באמצעות מילוייש להגיש  מועמדות .א

 . הנלווים

)אלא אם  בשפה העברית; , למעט חתימת המועמדולא בכתב ידעל גבי מחשב הטופס ימולא  .ב

 אתר האינטרנט של משרד המדעניתן להוריד את הטפסים גם מ .מצוין אחרת(

www.most.gov.il .. 

עד  14.02.2018-ההתשע"ח,  בשבט "טכ רביעייום : ת מועמדות הואאחרון להגשהמועד ה .ג

   12:00השעה 

ובו כלל מסמכי  אחד PDFכקובץ  ISAproject@most.gov.ilכתובת הדוא"ל: להבקשות יוגשו  .ד

וכן את הכותרת  שם המגישכותרת המייל תכלול את  .(7MB)גודל הקובץ לא יעלה על ההגשה 

שיחסרו  ,בקשות שתגענה באיחורהמשרד יהיה רשאי לדחות על הסף ". 2018מלגות רמון  "

 .מולאו בהתאם להנחיותישלא  אובהן פרטים, 

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם ייעשו בתוספת  תקנון זה או בנספחיוכל שינוי שייעשה ב .ה

 למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת הם חסרי תוקף והמשרד רשאי להתעלם מהם או

 לפסול את הבקשה.

http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il/
mailto:ISAproject@most.gov.il
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 :והענקת המלגות אמות המידה, בחירת הזוכים .5

 לעניין עמידה בתנאי סףבידי המשרד הבקשות תיבדקנה  – עמידה בתנאי סףבדיקת  .א

 . הערכת האיכותאי הסף יועברו לשלב לעיל(. רק בקשות שיעמדו בתנ 2)סעיף 

ד ע – המועמדבהתאם למסמכים שיוגשו על ידי תיעשה בידי חבר השופטים  הערכה איכות .ב

 :(נספח ב')מפורטות בטבלת המצורפת לתקנון כ , על פי אמות המידה הבאותנקודות 60

 נק' 10עד   –נתוניו האישיים של המועמד המעידים על זיקתו לתחום החלל  .1

נק'     20עד  –פוטנציאל ויכולתו של המועמד להשתלב בתחום החלל בעתיד  .2

 נק' 5עד  –ניסיון המועמד בתחום החינוכי והחברתי  .3

  נק' 10עד  –תכנית המעורבות שהציג המועמד  .4

 'נק 10עד  –התרשמות כללית מהמועמד, לרבות הישגים אישיים ומצוינות מקצועית  .5

 'נק 5עד  –הגשה ברורה ומסודרת  .6

שזכו לציון הגבוה המועמדים  10או לחלופין  נקודות, 40-ציון הגבוה מל מועמדים אשר יזכו .ג

 40עד  – בפני חבר השופטים ראיון אישייוזמנו ל ביותר, על פי שיקול דעתו של המשרד,

 :(נספח ב')מפורטות בטבלת המצורפת לתקנון כ נקודות, על פי אמות המידה הבאות

התרשמות מכוונותיו של המועמד להמשיך לעסוק בתחום החלל ומהרלוונטיות של  .1

 נק' 15עד   –כוונתו  תכנית הלימודים לקידום

 'נק 8עד  – אוריינות כללית של המועמד בנושא תכנית הלימודים .2

 –בפרט בישראל וידע והיכרות של המועמד על כיווני פיתוח ומגמות בתחום החלל,  .3

'    נק 7עד 

 נק' 10עד  – שליטה בשפה האנגלית .4

. המתוארים לעילבשלבים לו זכה חיבור הניקוד ציון באמצעות עבור כל מועמד יחושב  .ד

המועמדים  5 -. בכוונת המשרד להעניק את המלגה לציון לו זכוהמועמדים ידורגו בהתאם ל

 .בעלי הדירוג הגבוה ביותר

 וסדרי עבודתו חבר השופטיםמינוי  .6

 .עצמאי ושוויוניויפעל באופן  מנכ"ל המשרדה על ידי חבר השופטים ימונ .א

 ואמהתעשייה אחד לכל הפחות מקצוע  אישנציגי המשרד,  2-מיורכב חבר השופטים  .ב

 המלגאים מהשנים הקודמות. נציג אחד לכל הפחות שלוהאקדמיה מ

חבר בחבר השופטים לא יהא נתון בחשש לניגוד עניינים. אם יתעורר חשש כאמור בכל שלב של  .ג

  .היועצת המשפטית של המשרד ו יפעל על פי הנחייתהליך מתן הפרס, יתפטר אותו חבר א
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המשרד יהיה רשאי להעביר חבר מתפקידו, באישור היועצת המשפטית של המשרד, מנכ"ל  .ד

בהתקיים מצב של חשש לניגוד עניינים, בהתקיים נסיבות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן 

אין החבר ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו, או בהתקיים נסיבות כאמור שבהן המשך כהונתו עלול 

 .לפגוע במעמד התחרות

. על מנת לדון ולהעריך הצעות חייבים להיות החלטותיו בהצבעת רובאת חבר השופטים יקבל  .ה

. חבר השופטים יתעד את החלטותיו לכל הפחות חבר אחד נוסףנוכחים שני נציגי המשרד ו

 והנימוקים להן.

 .אחר במקומו על פי תקנון זההמשרד  מנכ"לנבצר משופט למלא את תפקידו ימנה  .ו

 .השופטים, וכן את עבודתם של המשרד תלווה את הליך מינוי חברהלשכה המשפטית  .ז

 .לערער על החלטות חבר השופטים לא ניתן .ח

פחות  למשרד להעניק להמליץ, וכן רשאי מלגות כללחבר השופטים רשאי להמליץ שלא להעניק  .ט

 .אין הצדקה למתן המלגות, אם סבר שמלגות 5-מ

תשלום המלגה: .7

המלצת חבר השופטים תועבר לאישור ועדת התמיכות של המשרד, אשר רשאית לאשר או להימנע   א

 מלאשרם על פי שיקול דעתה. 

באופן הבא:המלגה תשולם   ב

מהמלגה, יועבר לזוכה לאחר שיספק למשרד מסמכים  70%תשלום ראשון, בהיקף של  (1

 500-המעידים על כך ששילם למוסד במסגרתו מתבצעת ההשתלמות סכום שלא יפחת מ

 יורו או את גובה התשלום הראשון כמתחייב על ידי המוסד. 

המעורבות, בכפוף מהמלגה, יועבר למשתלם בסיום תכנית  30%תשלום שני, בהיקף של  (2

 .במועדים שייקבעו בידי המשרד – לעמידה בהתחייבויותיו ולהגשת כל הדו"חות שיידרש

 :נהלים כלליים .8

, לפי שיקול דעתו.במלגה וכן לשנות את מספר הזוכים זוכים כללבהמשרד רשאי שלא לבחור  .א

 .2018במהלך הרבעון הראשון של שנת צפויה להתקבל ההחלטה על חלוקת המלגות  .ב

 הזוכה אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי תקנון זה, כולן או חלקן. .ג
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ראשון ה' יום עד ליום  ISAproject@most.gov.il  דוא"ל:לשאלות ופניות ניתן להפנות  .ד

אתר האינטרנט של יפורסמו בתשובות   .:0012עד השעה  21.01.2018-בשבט התשע"ח, ה

  . . www.most.gov.ilמשרד המדע

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

 בקשות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לחלוקת המלגות על פי שיקול דעתו.

________ 

 ןאזו ץרפ

יללכה להנמה

mailto:ISAproject@most.gov.il
http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il/
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 טופס הגשה – נספח א'

 

 

 קרן המלגות הממשלתית ע"ש אילן רמון ז"ל

 הטכנולוגיה ומשרד המדע 

 מדינת ישראל

 

 טופס להגשת בקשה למלגת השתלמות ע"ש אילן רמון

 2018 - באוניברסיטאות חלל לשנת תכנית לימודיםל

 

  לשני המינים** הנוסח בטופס זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה 

 

 פרטים על המשתלם/ת -חלק א' 

 

   לפחות( 400*400)רזולוציה של  פרופילצרף תמונת 

 

 שם פרטי  שם משפחה 

       בעברית:       בעברית:

       באנגלית:       באנגלית:

 

       שנת לידה       מספר תעודת זהות )כולל ספרת ביקורת(

 יצירת קשר כתובת מגורים

       טלפון בבית:       רחוב:
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אנא כתוב תיאור קצר על 
 מילים(.  100-120עצמך )

 
דוגמאות למבנה והסגנון 

הדרושים ניתן למצוא 
באתר סוכנות החלל 

   .קישור הבאב
 

      

 

 
 

 פרטים על ההשתלמות המבוקשת -חלק ב' 

 

תכנית נושא 

 לימודיםה

 )עברית(

      

 

      תכנית נושא 

       טלפון בעבודה:       מספר בית:

       נייד:       שכונה:

       פקס:       עיר:

       דואר אלקטרוני:       מיקוד:

http://www.space.gov.il/community-projects/1486#field-name-field-year-sort
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 לימודיםה

 )אנגלית(:

 

 

 שם המוסד בו תתבצע ההשתלמות:

 

      

 

 

       תאריך:לעד ו       מתאריך: ההשתלמות תתקיים

 

 

 השכלה וניסיון מקצועי -חלק ג' 

 

 השכלה אקדמית .1

שנת קבלת  תואר שם המוסד

 התואר

 ציון סופי  תחומי התמחות

                         

                         

 

 

                         

 
 

הסבר בנוגע לזיקת תחום 

הלימוד בתואר הראשון  או 

השני )כולל עבודת תזה( 

  לתחום החלל 

      

 

  

 ניסיון מקצועי .2

 התקופה  
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מקום 

 העבודה/העיסוק

פרט בהרחבה על תחום 

  העיסוק  

מיום )ציין 

 חודש ושנה(

עד יום )ציין חודש 

 ושנה ( 

            

 

 

            

            

 

 

            

            

 

 

            

 

 

פרויקט השתתפת ב \ במידה והינך משתתף ניסיון בעיסוק במחקר הקשור בתחום החלל: .3

פרט על הפעילות בהרחבה   (במסגרת עבודתך שלאבפרויקט מחקרי בתחום החלל ) אוחינוכי 

(, משך בשעות שבועיותבתשובתך לחלקך בפרויקט, היקף הפעילות ) להתייחס חובה ככל שניתן;

 (, הישגים ייחודיים וכיוב'.  מחודש ועד חודשהפעילות )

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

בנוגע לתכוניותיך העתידיות לעסוק בתחום החלל;  בהרחבהפרט/י  המשך עיסוק בתחום החלל: .4

 15לרבות השכלה אקדמית, פעילות חינוכית,  התמחות והשתלבות מקצועית בתחום  )עד 

 שורות(. ככל שרלוונטי יש לצרף אסמכתאות.

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 ניסיון נוסף:  .5

בתחום החלל שותף,  \ הינך מעורבציבורית וכיוב' בהן  \קהילתית \ברתיתפרט על פעילות ח

 : ינה בסעיפים קודמיםצואין לציין פעילות שכבר שאינה בתחומי החלל; ו

 התקופה  

תפקידך במסגרת  שם הפרויקט

)פרט  הפרויקט

 בהרחבה( 

 מיום 

 חודש ושנה  ציין 

    עד יום

 ציין חודש ושנה 

             

 

 

            

        

 

 

            

        

 

 

            

 

 תכנית המעורבות : .6

 

 תיאור הפעילות המוצעת 7.1 

 

 

 מטרות  7.2 
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  יעדים 7.3 

 

 

 מוצע לוח זמנים 7.4 

 פירוט שלב מועד

   

   

   

   

   

 

 

 שותפים פוטנציאליים 7.5 

 

 

)גיוס ו/או העמדת המשאבים הדרושים  מוצלח של המעורבותמשאבים דרושים לביצוע  7.6 

 התכנית כפי שהוצעה, הנה באחריות המציע/ה(  למימוש 

 

 

 הערות נוספות 7.7 
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 מימון –חלק ד' 

 

ר לגובה המלגה מטעם , מעבלימודיםהתכנית סכום המימון הנדרש עבור מימון שכר הלימוד ל

 המשרד )בסך 

 ₪._________ הינו: ₪(,  25,000

 

 האם הגשת בקשה לקבלת מענק/מלגה לגורמים נוספים  )נוסף לבקשה הנוכחית(?

 

פירוט אודות  סכום התמיכה שם הקרן/המוסד

הקרן/סוג התמיכה 

 וכו'

האם התקבלה 

 תשובה ? 

      

 

            

 

 

 

                   

 

 צירוף מסמכים –חלק ה' 

 

 יש לצרף את המסמכים הבאים:

 .צילום תעודת זהות 

 לימודיםהתכנית  / השתלמותאישור הגשת מועמדות ל. 

 במידה וטרם ניתן אישור קבלה יהיה ניתן מהמוסד ) לימודיםהתכנית  / השתלמותאישור קבלה ל

להגישו עד למועד בחירת הזוכים בידי המשרד. המשרד יהיה רשאי לפסול את מועמדותו של מי 

 שלא יגיש אישור כאמור עד למועד זה. מועד ההחלטה יימסר למועמדים שיגיעו לשלב הריאיון(.   

  לימודיםהתכנית סילבוס. 

 .קורות חיים 

 ודות מחקר, ככל שישנם.רשימת פרסומים ועב 

 .העתקי תעודות לתארים אקדמיים וגיליונות ציונים 

 2 מכתבי המלצה לפחות הכוללים התייחסות לניסיון המקצועי, המחקרי או החברתי של המועמד 

 ולמידת התרומה של תכנית הלימודים לקידום פעילותו ולעתידו המקצועי בתחום החלל.
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 המשתלםהצהרות והתחייבויות  –חלק ו' 

 

 .התקנון וכי תנאי קבלת המלגה ידועים לי ומקובלים עליהנני מצהיר/ה כי קראתי את  .1
המימון עבור שכר  ואשלים אתתקנון הנני מצהיר/ה כי אם בקשתי תאושר, אעמוד בדרישות ה .2

בסכום המפורט בחלק ד' במסגרת טופס זה )שהינו גובה שכר הלימוד  לימודיםהתכנית הלימוד של 
 מעבר לסכום המלגה מטעם המשרד(.

, לרבות ביצוע תכנית המעורבות. ידוע התקנון הנני מצהיר/ה כי אם בקשתי תאושר אעמוד בכל תנאי .3
 לי כי מדובר בתנאי לקבלת המלגה.

וש ביטוח נסיעות לחו"ל כמקובל, הכולל הנני מצהיר/ה כי במידה וההשתלמות תיערך בחו"ל, ארכ .4
הוצאות פינוי לבית החולים, תשלום הוצאות לבית החולים עבור שירותי אשפוז, לרבות תשלומים 
לרופאים, ניתוחים, טיפול נמרץ, טיפול אמבולטורי, בדיקות, צילומי רנטגן ותרופות בעת האשפוז, 

פא מוסמך קבע כי הן הכרחיות, תשלום הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בבתי חולים, ואשר רו
לרופא מוסמך, בדיקות, צילומי רנטגן ותרופות לפי מרשם רופא או מוסד רפואי מוכר, הוצאות 
רפואיות שאינן במסגרת אשפוז, הוצאות טיפול בשיניים כתוצאה מאירועים תאונתיים וטיפולי חירום, 

ל, מטען אישי, וכיסוי הוצאות נוספות הוצאות החזרת גופת המתמחה מחו"ל לישראל אם נפטר בחו"
 כמקובל בביטוח כזה בגבולות אחריות סבירים.

הנני מצהיר/ה כי אני מבצע את ההשתלמות באופן עצמאי ומרצוני ולא כשלוח המשרד, ועלי בלבד  .5
תחול  האחריות בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם לי ולכל גורם אחר בביצוע ההשתלמות או יתר 

 .ידוע לי כי לא תהיה לי כל זכות של עובד מדינה .י הסכם זההחובות על פ
, לרבות תשלומי כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין מהמלגה את צעלבאחראי  אניהנני מצהיר/ה כי  .6

 .מסים על פי כל דין
הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שהמשרד יהיה רשאי להפסיק את המלגה, לבטלה, להפחיתה או לדרוש  .7

 את המלגה ו/או חלק ממנה על פי שיקול דעתו הבלעדי.ממני להשיב 
 
 

 

זו הינם  אני, הח"מ, _________________, מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי בבקשה

 .מלאים, נכונים ומדויקים

 

 

  _______________________ת: /המועמדחתימת   _____________תאריך: 

 


