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 2019-2018ים שנרכישת מושב בכנסים בינלאומיים בישראל לל קבלת הצעותקול קורא ל

  ותשובות שאלות פרוטוקול

קבץ ממוצג להלן [ הקול הקורא –]להלן  2018-2019ים שנרכישת מושב בכנסים בינלאומיים בישראל לל קבלת הצעותל ( לקול הקורא13)-( ו12סעיפים ו' )בהתאם ל

 , ותשובות המשרד אליהן, לפי סדר כרונולוגי של קבלת השאלות במשרדנו.05.06.18במסגרת הקול הקורא עד יום  שאלות בכתב שנשאלו

 פרוטוקול השאלות והתשובות יחייב את כלל המציעים ויהפוך לחלק בלתי נפרד ממסמכי הקול הקורא

ה  ל א ה ש ב ו ש  ת

1.  
 בטופס הבקשה של קול הקורא יש מקום לציין חוקר אחד שבאמצעותו

 יאורגן הכנס ואשר ישמש איש הקשר עם המשרד לעניין הצעה זו .
 רצינו לשאול האם ניתן להוסיף חוקר נוסף?

  ול איש קשר אחד מטעם המוסד המציע.ניתן להוסיף חוקר נוסף אך המשרד יעבוד מ 

 

2.  
מוכרות כגוף הרשאי להגיש  מסוימת חברהמחקר של האם מעבדות 

 הצעות לקול הקורא?

 ומד בתנאים המצוינים במסגרת סעיף ג' בקול הקורא זכאי להגיש הצעה:כל מוסד הע

מוסד מוכר להשכלה גבוהה או  –", משמע מוסד להשכלה גבוהה" .א

מכללה אקדמית בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 

 ;1958-גבוהה, תשי"ח

ושחלק  כמלכ"רמוסד בישראל שהוכר  –", משמע מכון מחקר" .ב

המחקר בחזית הידע העולמי, ברשותו ניכר מפעילותו קידום 
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ה  ל א ה ש ב ו ש  ת

תשתית ציוד לביצוע מחקרים, והחוקרים המועסקים במסגרתו 

עוסקים בין היתר בפרסום מאמרים מטעמו בעיתונות מדעית 

בינלאומית מבוקרת ובהצגת עבודות בכנסים בינלאומיים, כגון: בתי 

 חולים או מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים הנתמכים ע"י המשרד;

()ב( לעיל, שהוא חברה 1" כהגדרתו בסעיף ג)חקרמכון מ" .ג

 ממשלתית או יחידה ממשלתית )משרד ממשלתי או יחידת סמך(;

תאגיד הרשום  –", משמע ארגון מדעי או טכנולוגי ישראלי" .ד

בישראל שהוכר כמלכ"ר ושחלק ניכר מפעילותו קידום המחקר 

 המדעי ו/או הטכנולוגי, והעומד בשיתוף פעולה לשם ארגון הכנס

 עם ארגון מדעי ו/או טכנולוגי בחוץ לארץ;

 .מוסד מוכר על ידי הקרן הלאומית למדע .ה

3.  
קול קורא לקבלת הצעות לרכישת מושב בכנסים בינלאומיים  בטופס 

)נספח א'( האם ישנה הגבלת טקסט  2018-2019בישראל לשנים 

 נות?ובשדות בהן אמור להינתן המענה לשאלות הש

 לגבי הטקסט אין הגבלה

 להגיש את הבקשה במשותף מטעם שני מוסדות? ניתןאם ה  .4
מסגרת העומד בתנאי הסף הקבועים ב מוסד אחדעל הבקשה להיות מוגשת על ידי 

  .קול הקוראסעיף ג' ב

5.  

 -(6לגבי סעיף ה' )

מימון אחר ממשרד ממשלתי לאם המציע זכאי לתמיכה או 

אחר בשנת התקציב שבה מוגשת בקשת התמיכה, יצרף 

 המציע להצעתו:

 העומד במרכז ההצעהעבור הכנס רק יש להצהיר על כל התמיכות שהתקבלו 
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ה  ל א ה ש ב ו ש  ת

 בעדה הוקצה לו הסכום האמור;אשר מפרט הפעילות  .א

רשימת שמות מבחני התמיכה או מכרזים בגינם זכאי  .ב

 לסכום האמור; 

הנטל להוכיח כי הפעילות במקרה כאמור, על המציע 

חופפת  ננהאי נתמכת ע"י גורם ממשלתי אחר,ה

  .קול קורא זהלפעילות המוצעת במסגרת 

האם הכוונה שיש להצהיר על תמיכות שאינן בהכרח עבור כנסים? 

 כגון תמיכות עבור מענקי מחקר?

6.  
האם חוקר ששפת האם שלו היא אנגלית יכול להגיש את ההצעה 

 בשפה אנגלית אלא רק בשפה העבריתאת ההצעה לא ניתן להגיש  ?ים באנגליתלכנס
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