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 כללי .א

פועלת, ( המשרד –)להלן  המדע והטכנולוגיהמשרד ( בהסוכנות –סוכנות החלל הישראלית )להלן 

ולטפח את דור העתיד של חקר החלל ותעשיית  בתחום החלל את המחקרלקדם בין היתר, על מנת 

חתמה הסוכנות על הסכם עם מנהל האווירונאוטיקה והחלל הלאומי  2016. בשנת החלל בישראל

( לפיו הסוכנות רשאית להציע לנאס"א מועמדים ישראליים לתכנית נאס"א –בארה"ב )להלן 

. המשתתפים ההתמחות –" שמפעילה נאס"א לסטודנטים )להלן I^2ההתמחות הבין לאומית "

 זה. תקנוןל Aנספח מצורף כנ"ל ההסכם הבי(. מתמחים –בתכנית יכונו 

תכנית ההתמחות מתקיימת במהלך שלושה סמסטרים לאורך השנה: קיץ, סתיו ואביב )כל 

שבועות(. על פי רוב, תתקיים ההתמחות במרכז המחקר איימס של  10-16-התמחות אורכת כ

במסגרת  (, הממוקם במדינת קליפורניה בארה"ב.NASA AMES research centerנאס"א )

תמחות המתמחים לוקחים חלק בפעילות מחקר יישומית המתבצעת בנאס"א, צוברים ניסיון הה

מעשי בתחומי מחקר מתקדמים ופורצי דרך, ומפתחים קשרים מקצועיים עם עמיתים במרכזי 

 המחקר המובילים של נאס"א. 

הרואים עצמם כמועמדים לתכנית  מתאימים לקבל הצעות של סטודנטיםמעוניין המשרד 

בחירת אותם לנאס"א.  כזוכים, ולהציע ההתמחות, אשר מתוכם בכוונתו לבחור במספר מועמדים

אשר יוצעו  מהזוכיםבמידה ומי  נעשית בידי נאס"א.ושיבוצם לפרויקטים  המתמחים הסופית

ולשלם סכום  בידי המשרד ייבחר בידי נאס"א לתכנית ההתמחות, בכוונת המשרד להתקשר עמו

( בתנאים מלגה –)להלן  שנועד לכסות את הוצאות הטיסה, השהות והמחייה במהלך ההתמחות

, בין היתר, לבצע תכנית מעורבות המתמחים יידרשובמסגרת ההתקשרות  זה. תקנוןהמפורטים ב

 .עם שובם לארץ בסיום ההתמחות ,לטובת קידום תחום החלל בישראל

זה מיועד לנשים ולגברים בשווה וכל שימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות  תקנוןלמען הסר ספק 

 בלבד.

 ,₪ 325,000 סךהינו ב לטובת מלגות ההתמחות בנאס"אהמשרד התקציב אשר הוקצה על ידי 

₪  00070,-ל עד ך שלהמלגה אשר ישלם המשרד לכל מתמחה תהיה בס .בכפוף לזמינות תקציבית

 10-כעבור סמסטר קיץ )₪  45,000-לשבועות(, ועד  16-כ) סתיו / אביב – עבור סמסטר מלא

 .מועמדים כזוכים 5-, כאשר בכוונת המשרד לבחור בשבועות(

 תקנוןרשימת נספחים ל .ב

 זה מצורפים הנספחים הבאים: תקנוןל

 טופס הגשת הצעה. – נספח א' .1

 .התמחותפרויקטים להרשימת  – נספח ב' .2
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 גיליון אלקטרוני. –מסמך פנימי להערכה )מפ"ל(  – נספח ג' .3

הסכם שנחתם בין סוכנות החלל הישראלית לבין נאס"א, בנושא תכנית  – Aנספח  .4

 ".I^2ההתמחות הבין לאומית "

 סףתנאי ה  .ג

 תנאי הסף שלהלן: כלמועמדים העונים על הצעות רשאים להגיש 

 .מעמד עולה )כמוגדר במשרד הפנים( יקבע או בעל י, תושבםישראלי יםאזרח .1

דרישות המפורטות ה כלעל  יםהעונ במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, יםתלמיד .2

 :להלן

I. בתחומי ;ללימודםהשלישית החל מהשנה  תואר ראשוןללתואר שני או  יםתלמיד 

 .המתמטיקהאו ההנדסה  ,המדעים

II. ההצעהבמועד הגשת  הנלמדבמסגרת התואר  לכל הפחות 80ממוצע ציונים של  יבעל. 

III. את כל דרישות  מושהשלי אופטור מלימודי אנגלית לצורך לימודים אקדמיים  יבעל

 .אקדמיהתואר הלימודי האנגלית במסגרת 

 זיקה לתחומי החלל במשך שנתיים לפחות מחקרי שהינו בעלאו  ניסיון תעסוקתי בעלי .3

" משמעותה זיקה לתחום החלל" .(2018 – 2012) במהלך חמש השנים האחרונות במצטבר,

בתחום  תאו יישומי תמדעי לפעילות תורמים לימודם, מחקרם או עיסוקםנושאי ש –

 .החלל בישראל תחום והעמקת ההיכרות עם לקידוםאו  ,החלל

. השיבוץ אחד לפחות מלאבסמסטר בהתמחות להשתתפות  ניםזמילהיות  מתחייבים .4

תוך התחשבות בעדיפויות  ,לסמסטר ההתמחות יתבצע על ידי סוכנות החלל הישראלית

 .יםהמועמד ושימלא

טופס  –לתקנון זה  ח א' פובנס בסעיף ג' להלן המפורטים בתנאיםלעמוד  יםמתחייב .5

 .ההגשה

אזרחי ארה"ב רשאים להגיש מועמדות, אולם נאס"א עשויה לפסול  גםמועמדים שהם 

אותם על בסיס זה, בהתאם לנסיבות העניין. מועמדים אלו מתבקשים לציין בקורות 

מועד קבלת אזרחות ארה"ב, מקום מגורים לאורך  –חייהם את הפרטים הרלוונטיים 

 השנים וכד'.
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 תנאי ביצוע .ד

יבצע את הפעולות להיות מתמחה כי במידה וייבחר עמד מוהגשת ההצעות מהווה התחייבות של ה

 :הבאות

הצהרות והתחייבויות  –לטופס ההגשה ' חלק זירכוש ביטוח רפואי כנדרש לפי  .1

 .ת/מהמשתל

 עדיהיה ברשותו דרכון ישראלי בתוקף   -עד תום הליך שיפוט המועמדים ידאג לכך ש .2

זוכה אשר לא יהיה ברשותו דרכון לפחות.  המבוקשת תקופת ההתמחותחצי שנה מתום 

 בתוקף במועד ההודעה על זכייתו, עשויה זכייתו להשלל ממנו. 

 (ויזהאשרת כניסה ) ם לקבלתבתהליכי יתחילבחירתו מיד עם קבלת האישור על  .3

ולפי  נאס"אעם הויזה תעשה בתיאום קבלת  .לופי סטודנטיםלחימתאימה ה לארה"ב,

יובהר כי קבלת אשרת כניסה מתאימה הינה תנאי למתן . הנחיות שיועברו למתמחה

 .המלגה

 לבצע את ההשתלמות במלואה, בשקידה ובאופן מוצלח. .4

 להגיש דו"ח סיכום בתום ההשתלמות. .5

 תכנית –)להלן מההתמחות  החזרהשנה מיום  מהלךבפעילות התנדבותית בצע ל .6

    .להלן' ובהתאם להנחיות סעיף  ,(המעורבות

 

 תכנית המעורבות .ה

בתום  לפחותשעות  120לבצע פעילות התנדבות בהיקף של מועמד אשר ייבחר, מתחייב  .1

 .תקופת התמחותו

התנדבות המועמד יציג הצעה ל ,נספח א' ,וכמפורט בטופס ההגשה המועמדות עם הגשת .2

קהילתית או בפעילות מקצועית ייחודית -בפעילות חינוכית ,שעות לפחות 120בהיקף של 

 פעילותהתיאור במסגרת הצעתו יכלול המציע לטובת קידום תחום החלל בישראל. 

, שותפים פוטנציאליים, ומשאבים , לוחות זמנים מוצעיםה, יעדיה, מטרתהמוצעת

 דרושים לביצוע מוצלח של המעורבות.

ובעלת יעדים מוגדרים, ולא תתבסס על הקצאת שעות תכנית המעורבות תהיה רציפה  .3

 ספורדית לפרויקטים מרובים שאין ביניהם קשר.

, יחד עם המתמחהסוכנות העל ידי של המתמחה לארץ לאחר ההתמחות תיבחן שובו עם  .4

  נצברו בהתמחות.לאור הניסיון והידע שתשופר ובמידת הצורך 

המועמד יגיש דו"חות התקדמות וביצוע בנוגע לתכנית המעורבות, בהתאם לדרישות  .5

וללוחות הזמנים אשר יקבעו בתכנית המעורבות שיאשר המשרד ולהנחיות שייתן המשרד 

 מעת לעת. 
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מלבד תכנית המעורבות, עם שובו יקיים המתמחה מפגש עם סטודנטים מאוניברסיטת  .6

אותם למלגת ההתמחות ולפעילות בה היה שותף , על מנת לחשוף האם בה הוא לומד

 במרכז המחקר בנאס"א. 

i.  סטודנטים מהפקולטה בה לומד הסטודנט, אך יהיה פתוח יהיה מיועד להמפגש

 לכלל הסטודנטים במוסד האקדמי.

ii.  יום לפני קיומו, ויזמין  21המתמחה יעביר לסוכנות מידע מלא על האירוע לפחות

 נציג מטעמה לשאת דברים.

 המסמכים הנדרשים .ו

 הצעת המועמד תכלול את המסמכים הבאים:

כאשר הוא מלא וחתום, כולל בקשה לשיבוץ  נספח א'כ תקנוןל טופס ההגשה המצורף .1

 .תקנוןל לפרויקט התמחות מסוים, מתוך אלה המוצעים בנספח ב'

 צילום תעודת זהות. .2

 .דרכון בתוקףצילום  .3

 וגיליונות ציונים )בעברית ובאנגלית(.העתקי תעודות לתארים אקדמיים  .4

אישור מוסד אקדמי על פטור מלימודי אנגלית או על השלמת לימודי האנגלית הדרושים  .5

 לתואר.

 .)בעברית ובאנגלית( מסמך קורות חיים של המועמד .6

 רשימת פרסומים ועבודות מחקר, ככל שישנם. .7

 הישגים ייחודיים של המועמד.מסמכים נוספים המעידים על פעילות ייחודית ו/או  .8

מסמך המענה לשאלות ההבהרה כפי שיתפרסם באתר האינטרנט של המשרד לפני  .9

 ההגשה, חתום בידי המועמד בראשי תיבות.

או המחקרי  ,ניסיון המקצועיכוללים התייחסות לה (אנגליתב) מכתבי המלצה לפחות 2 .10

ם לקידום פעילותו של תכנית הלימודי\ולמידת התרומה של הקורס של המועמדהחברתי 

ישירות לתיבת  הממליציםמכתבי ההמלצה יישלחו על ידי . המועמד בתחום החלל

"מכתב המלצה עבור  :תהיהכותרת המייל  .NASAint@most.gov.il המייל הייעודית

 ."_ לצורך ביצוע התמחות בנאס"א()שם המועמד/ת_

 ההצעותהגשת אופן  .ז

וצירוף כל  נספח א'מועמדות יש להגיש באמצעות מילוי טופס ההגשה המצורף כ .1
 המסמכים הנלווים. 

הטופס ימולא על גבי מחשב ולא בכתב יד, למעט חתימת המועמד; בשפה העברית )אלא  .2
אם מצוין אחרת(. ניתן להוריד את הטפסים גם מאתר האינטרנט של משרד המדע 

www.most.gov.il . 

mailto:NASAint@most.gov.il
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עד  5.2.2019-, הטהתשע" שבטב ל' שלישייום המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .3
   12:00השעה 

אחד ובו כלל  PDFכקובץ  lNASAint@most.gov.iהבקשות יוגשו לכתובת הדוא"ל:  .4
(. כותרת המייל תכלול את שם המגיש וכן 7MBמסמכי ההגשה )גודל הקובץ לא יעלה על 

". המשרד יהיה רשאי לדחות על הסף 2019מלגות התמחות בנאס"א את הכותרת "
 בקשות שתגענה באיחור, שיחסרו בהן פרטים, או שלא ימולאו בהתאם להנחיות.

חיו או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם ייעשו כל שינוי שייעשה בתקנון זה או בנספ .5
בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת הם חסרי תוקף והמשרד רשאי 

 להתעלם מהם או לפסול את הבקשה.

שתגענה באיחור או שיחסרו בהן פרטים, וכן טפסים שלא מולאו בהתאם  הצעות .1

 .המשרדבהתאם להחלטת  על הסףעלולות להידחות להנחיות, 

 

 ההצעותוהערכת הליך בדיקת  .ח

הצעות  )סעיף ב' לעיל(. סף הבתנאי עמידתן לעניין תיבדקנה ההצעות  – עמידה בתנאי סף .1

 . יפסלובתנאי הסף יאינן עומדות ש

   – הערכת איכות .2

הבאות, כמפורט המידה אמות על פי , ולמסמכים שיוגשו על ידי המציע בהתאם .א

  :נקודות( 60)עד  המצורף כנספח ג'בקובץ המפ"ל 

mailto:NASAint@most.gov.il
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 נקודות(: 14 )עדנתוניו האישיים של המועמד וזיקתו לתחום החלל   .1

של המועמד הכשרה (, נק' 8ניסיונו המקצועי של המועמד בעבודה בתחומי החלל )

ביצע פרויקט מחקרי/יישומי  -י או מדעי בעל זיקה לתחום החלל בתחום מחקר

 (.נק' 6)בתחומי החלל ו/או בתחומים משיקים 

 :נקודות( 16)עד  של המועמד בתחום החלל בעתיד השתלבותופוטנציאל  .2

(, ההמלצות נק' 6להמשך פעילות בתחום החלל )קונקרטית המועמד הציג תכנית 

רצינות כוונותיו של המועמד להמשיך לעסוק בתחום, תוך מציינות במפורש את 

 5-בהמועמד השתתף  ,(, נק' 6הישענות על טיעונים ונימוקים מפעילות המועמד )

 (.    נק' 8באירועים מקצועיים בתחום החלל ) השנים האחרונות

 :נקודות( 10)עד  תכנית המעורבות שהציג המועמד .3

המועמדת הציג תכנית מעורבות (, נק' 3)ועמדת הציג תכנית מעורבות מעשית המ

, התכנית מקורית ו/או ייחודית ו/או מביאה לידי ביטוי את (נק' 3) קוהרנטית וברורה

 .(נק' 4יתרונו היחסי של המועמד )

 נקודות(: 10)עד  התרשמות כללית מהמועמד .4

לימודים, פרויקטים ייחודיים, פרסים הישגים אישיים ומצוינות מקצועית; ציוני 

, המלצות המעידות על פעילות שניתנו מהמוסד בו לומד המועמד לשבח וציונים

 ייחודית.

 .ודות(נק 6)הגשה ברורה ומסודרת  .5

, בהתאם אישינקודות לכל הפחות יוזמנו לראיון  40מועמדים אשר דורגו בציון של  .ב

המשרד שומר לעצמו את הזכות להזמין לראיון  .(נקודות 40עד ) לאמות המידה להלן

 המועמדים שזכו בציון הגבוה ביותר: 5את 
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התרשמות ממידת ההתאמה ורלוונטיות ההתמחות לקידום עתידו המקצועי של  .1

התרשמות מהיכרות המועמד את מרכז  נקודות(: 20)המועמד בתחומי החלל 

בתחום החלל המחקר של נאס"א, התרשמות מתכניותיו של המועמד לעסוק 

בעתיד, התרשמות מהיכרות המועמד עם אפשרויות עתידיות לשיתוף פעולה 

 מקצועי בתחום החלל בישראל ביחס לתחום ההתמחות בו הוא מעוניין.

אוריינות  כללית של המועמד בתחום בו  נקודות(: 10) היכרות עם תחום החלל .2

ומגמות בתחום החלל בכלל הוא מבקש להתמחות; ידע והיכרות על כיווני פיתוח 

 .ובישראל בפרט

 . : חלק מהראיון האישי ייערך באנגליתודות(נק 10) שליטה בשפה האנגלית .3

  .המועמדים ידורגו בהתאם לניקוד הסופי מהגבוה לנמוך .ג

ישובצו בידי הסוכנות יוכרזו כזוכים והמועמדים אשר יזכו בדירוג הגבוה ביותר  .ד

דעתה של הסוכנות ותוך התחשבות בהעדפותיהם. לסמסטר התמחות, על פי שיקול 

למועמדים אלו תימסר הודעה, והם יוצעו בידי הסוכנות לנאס"א כמועמדים 

 . נקודות( 65)ובלבד שהציון הסופי לו זכו עולה על  להתמחות

 5-ו, מועמד אחד לכל סמסטר הפחותלכל  יודגש כי בכוונת הסוכנות להציע לנאס"א .ה

אינה סוכנות איננה מתחייבת למספר המועמדים שתציע ואולם ה –מועמדים בסה"כ 

 .מועמדים כלשהם להציע מתחייבת

 תיעשה בידי נאס"א. , ושיבוצם לפרויקט התמחות,בחירת המתמחים מקרב הזוכים .ו

יצוין כי נאס"א עשויה לעמוד בקשר עם המועמדים על מנת לבחון את התאמתם 

להתמחות, ולדרוש מהמועמדים להסכים לתנאים שונים הנוגעים להתמחות. 

או \או נאס"א בשל החלטת נאס"א ו\למועמדים לא תהיה טענה כנגד המשרד ו

 נימוקיה.

 קוליה, יישלח למועמד, על פי שילהתמחות נאס"אייבחר בידי מהזוכים במידה ומי  .ז

אישור מנאס"א על שיבוצו של . כמתמחהעל קבלתו  מטעם נאס"א מכתב רשמי

 זה. תקנוןלקבלת המלגה בהתאם ל תנאי הכרחי מהווה כמתמחהמועמד 

 מינוי חבר השופטים וסדרי עבודתו .ט

 חבר השופטים ימונה על ידי מנכ"ל המשרד ויפעל באופן עצמאי ושוויוני. .א

נציגי המשרד לפחות, ומאיש מקצוע אחד לכל הפחות  2-השופטים יורכב מחבר  .ב

 מהתעשייה או מהאקדמיה.

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

שלב של הליך מתן הפרס, יתפטר אותו חבר או יפעל על פי הנחיית היועצת המשפטית של 

  .המשרד

היה רשאי להעביר חבר מתפקידו, באישור היועצת המשפטית של מנכ"ל המשרד י .ד

המשרד, בהתקיים מצב של חשש לניגוד עניינים, בהתקיים נסיבות שמפאת מהותן, 
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חומרתן או נסיבותיהן אין החבר ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו, או בהתקיים נסיבות 

 .כאמור שבהן המשך כהונתו עלול לפגוע במעמד התחרות

ם יקבל את החלטותיו בהצבעת רוב. על מנת לדון ולהעריך הצעות חייבים חבר השופטי .ה

להיות נוכחים שני נציגי המשרד וחבר אחד נוסף לכל הפחות. חבר השופטים יתעד את 

 החלטותיו והנימוקים להן.

 .נבצר משופט למלא את תפקידו ימנה מנכ"ל המשרד אחר במקומו על פי תקנון זה .ו

 .לווה את הליך מינוי חבר השופטים, וכן את עבודתםהלשכה המשפטית של המשרד ת .ז

 .לא ניתן לערער על החלטות חבר השופטים .ח

חבר השופטים רשאי להמליץ שלא להעניק מלגות כלל, וכן רשאי להמליץ למשרד להעניק  .ט

 מלגות, אם סבר שאין הצדקה למתן המלגות. 5-פחות מ

 תשלום המלגה: .י

תמיכות של המשרד, אשר רשאית לאשר או המלצת חבר השופטים תועבר לאישור ועדת ה  א

 להימנע מלאשרם על פי שיקול דעתה. 

המלגה תשולם על ידי המשרד בשלושה תשלומים, ובכפוף לעמידת המתמחה בכל תנאי   ב
 התקנון כפי שנדרשו עד למועד בקשת התשלום:

קבלת דו"ח המעיד על ש"ח, יועבר למתמחה עם  25,000תשלום ראשון, בהיקף של  (1
 מתקן נאס"א לצרך ביצוע ההתמחות.קליטתו ב

קבלת דו"ח מאת מיתרת התמורה, יועבר למתמחה עם  20%תשלום שני, בהיקף של  (2
המתמחה לאחר ביצוע של מחצית מתקופת ההתמחות, ובו פירוט על מהלך 

  ההתמחות.

חזרתו לארץ מיתרת התמורה, יועבר למתמחה עם  20%תשלום שליש, בהיקף של  (3
 ועם קבלת תכנית מעורבות מעודכנת מאת המתמחה.בתום תקופת ההתמחות, 

ביצוע תכנית תשלום רביעי, בו תשולם יתרת התמורה, יועבר למתמחה בסיום  (4

דוחות על ביצוע פעולותיו לאורך , בכפוף לעמידה בהתחייבויותיו, להגשת המעורבות

 כל תקופת ההתמחות, כולל דוח מסכם לפעילותו במסגרת תכנית המעורבות.

  הבהרהשאלות  .יא

  בדוא"ל:בכתב בלבד ניתן להפנות  מלגות ההתמחותופניות בעניין הבהרה שאלות  .1

 NASAint@most.gov.il.  

באחריות הפונה   .12:00בשעה  טהתשע" בשבט ז', 9.11.13' אליום עד  השאלות יועברו .2

. שאלות שיגיעו לאחר תאריך עם קבלת מייל חוזר לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד

 לא ייענו. –זה 

שבוע לפני המועד האחרון להגשת  , לכל המאוחרימסרו בכתב בלבד המשרד תשובות .3

רק תשובות  . . www.most.gov.ilאתר האינטרנט של משרד המדעויפורסמו ב הצעות,ה

 שיינתנו בכתב יחייבו את המשרד.

mailto:NASAint@most.gov.il
http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il/
http://www.most.gov.il/
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המועמדים נדרשים לצרף להצעתם את מסמך התשובות שפרסם המשרד, כמפורט בסעיף 

 . לעיל. 3י"א.

 זכויות המשרד .יב

 מועד או שאינן עומדות בתנאים שפורטו לעיל.המשרד לא ידון בבקשות אשר יוגשו שלא ב .1

המשרד מעוניין לבחור בזוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותו. המשרד רשאי  .2

 לשנות את גובה התקציב על פי שיקול דעתו.

 5המשרד מעוניין לבחור במועמד אחד לפחות לכל סמסטר כזוכה ולהציע לנאס"א  .3

אינו מתחייב למספר המועמדים שיציע ואינו מתחייב מועמדים בסה"כ; אולם המשרד 

 להציע מועמדים כלשהם.

במידה ומועמד שהוכרז כזוכה יבטל את השתתפותו, המשרד שומר לעצמו את הזכות  .4

 להכריז על המועמד בעל הדירוג הבא בתור כזוכה ולהציעו לנאס"א.

 זה, כולן או חלקן. תקנוןלאחר את זכויותיו לפי  הזוכה אינו רשאי להעביר או להמחות .5

חדש על פי החלטתו  תקנוןאו חלקים ממנו או לפרסם  תקנוןההמשרד רשאי לבטל את  .6

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

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע, כדי לקבל  –אך אינו חייב  –המשרד רשאי  .7

 בהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות.-רות להצעה או להסיר איהבה

המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  .8

 על פי שיקול דעתו.  תקנוןלבקשות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים 

או  1992 –ים, ה'תשנ"ב תקנוןחובת ה אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק .9

 תקנותיו או לפי כל דין.

 בברכה,

 המנהל הכללי

 רן בר


