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 בתחומי שלישי עד ראשון לתואר לסטודנטים מלגותלקבלת  76/2019קורא מס'  קול

 מחצביםהגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים והגיאולוגיה וה, האנרגיה

 

 מלגותבזאת קול קורא למתן  מפרסםהראשי  ןהמדע יחידת"( באמצעות המשרד)להלן: " האנרגיה משרד

 .קורא הקול במסמכי כמפורט והכול(, "קורא"הקול )להלן:  שלישי עד ראשון לתואר לסטודנטים

 

 כללי: .1

להביא להגדלת מספר הבוגרים האקדמאיים בתחומי האנרגיה,  היאהתוכנית  תמטר .1.1

תכנית )להלן: " מחצביםה בתחוםפוסיליים והדלקים ה בתחוםהגיאולוגיה והגיאופיסיקה 

האחריות של משרד "(. מקצועות אלה נמצאים בתחום "א אקדמי בתחומי האנרגיהכהכשרות 

 תביאבהם פערי ביקוש במשק בישראל. הענקת המלגות  וקיימים"( המשרדהאנרגיה )להלן: "

מיצוי הפוטנציאל הקיים במוסדות ואצל החוקרים לפיתוח תחומי ידע אלו, אשר הינם בעלי ל

 ערך מוסף למדינת ישראל ואשר יש בהם פוטנציאל כלכלי עתידי.

 להגישמוסדות להשכלה גבוהה בישראל  יוכלובמסגרתה  לפיכך יזם המשרד תוכנית אשר .1.2

י בתחומי האנרגיה, הגיאולוגיה לישעד ש ראשון לתאריםתלמידים לקבלת מלגת לימוד וקיום 

תחומי העדיפות המלגות ינתנו עבור תארים ב .מחצביםהוגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ו

 להלן. מפורטיםקורסים בתחומים הכוללים תזה ו/או מספר משמעותי של הגדיר ההמשרד ש

 גז טבעי ונפט הנדסת .1.2.1

 אנרגטית התייעלות, מתחדשת אנרגיה, אנרגיה מערכות - הנדסת אנרגיה .1.2.2

 מתח גבוה וזרם חזקב התמחות - הנדסת חשמל .1.2.3

 באנרגיה התמחות - מכונות הנדסת .1.2.4

 גרעינית ופיסיקה גרעין הנדסת .1.2.5

 ותחליפיים פחמימניים דלק מתקני הנדסת .1.2.6

 ותחליפיים פחמימניים דלק חומרי של וכימיה הנדסה .1.2.7

 פוסיליים דלקים של וגיאופיסיקה גיאולוגיה .1.2.8

 וגיאולוגיים מיםססייסיכונים  .1.2.9

 מחצבים .1.2.10

 אנרגיה מדיניות .1.2.11

במסגרת התואר ולא  והמחקר ההתמחות לתוכןחסות יהלימוד מתי לתחומיכי ההגדרות  יובהר .1.3

 תבהכרח לשם הרשמי של תכנית הלימודים. במקרים כאלה נדרשת הצגת אסמכתאות וחוו

 דעת תומכות.

 . ושלישי שני, ראשון תואראחת מהקטגוריות:  כלההצעות יתבצע בנפרד עבור  דירוג .1.4

  



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  3עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 רשומים יהיותש"פ שנת הלימודים ב אשר תלמידיםבמסגרת הקולות הקוראים למלגות ל .1.5

 :דלהלןהמשרד מלגות לסטודנטים על פי הפירוט  יקצה, ופעילים

"ח בש מלגה היקף תואר

 לימוד לשנת

 של מרבי מספר

 מאושרות שנים

 מרבית מלגה"כ סה

 "חבש לסטודנט

 בחירת משנת)החל  ראשון

 (ההתמחות מסלול

 35,000 וחצישנים  שלוש 10,000

 100,000 שנתיים 50,000 שני

 240,000 שנים ארבע 60,000 שלישי

 

 פרסום בשלב מובטחת אינה ההתקשרות לביצוע התקציב של זמינותו כי ויודגש יובהר

 .זמין תקציב של בקיומו מותנית הזוכה עם וההתקשרות, המכרז

 

. דהיינו, לא יינתן מימון אחר ממשלתי גורם כל או המשרד של, כי לא יהיה כפל מימון יובהר .1.6

 על משכךאו כל גורם ממשלתי אחר.  דבמסגרת אחרת כלשהי של המשר לסטודנט נוסף

, לימודיו לטובת קיבל אשר נוסף מימון כל על למשרד לדווח הסטודנט של הבלעדית אחריותו

 או מכל גורם ממשלתי אחר. המשרד מטעם

 ים הבאים:רשאי שלא לאשר את המשך המלגה במקר המשרד .1.7

 .80-מ נמוך הינו השנה באותה הסטודנט של הציונים ממוצע: מחקריים הלא במסלולים .1.7.1

  80-מ נמוך הינו השנה באותההסטודנט  של הציונים ממוצע: המחקריים במסלולים .1.7.2

 .במחקר רצון משביעת התקדמותהושגה  שלא כך על מעיד הסטודנט של והמנחה

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 תנאי סף מנהליים  .2.1

גבוהה )להלן:  להשכלה המוסדות םמועמדים מטערשאים להגיש בקשות לקול הקורא 

 לפסילה להביא עלולה, הסף בתנאי עמידה איכל תנאי הסף שלהלן.  בהתקיים"(, סטודנטיםה"

 .הבקשה

 ישראלי אחר. ממשלתיאינו מקבל מימון מגורם  הסטודנט 2.1.1

 הינו אזרח ישראל.  הסטודנט 2.1.2

המגיש הינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה  המוסד 2.1.3

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

 .להלן 3 בסעיף המפורטים התנאים את לבצע יתחייבו והסטודנט המוסד 2.1.4

לתואר ראשון זכאים להגיש מועמדות החל מהשנה השנייה ללימודיהם, או  סטודנטים 2.1.5

 .ניהםימבמשנת בחירת מסלול ההתמחות בלבד, המאוחר 
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 :קבלת המלגהתנאים כלליים הקשורים ל .3

תבוצענה  משרד, והתקשרויות הבישראלעשה באמצעות המוסד ית סטודנטים, כי התחייבות היובהר

 ובריכוז פיקוח, באחריות תהיה סטודנטיםהתחייבות ה כאשר מול המוסד האקדמי, כמפורט בהסכם.

 .המוסד האקדמי

 .המוסד של המוסמכת הרשות באמצעות תוגשנה הבקשות .3.1

תעשה באמצעות המוסד בישראל. התקשרויות המשרד תבוצענה מול  סטודנטה התחייבות .3.2

 המוסד, אשר יהיה צד להסכם. 

או מי  אזולאי אהוד"ר דמטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הוא  הממונה .3.3

 (."הממונה"בכתב )להלן:  ומטעמשימונה 

 שלישי לצד, חלקן או כולן, זו הצעה"פ ע זכויותיו את להסב או להעביר רשאי יהיה לא הזוכה .3.4

 .מהמשרד ובכתב מראש בהסכמה אלא

 ." להלן('ג נספחלפעול בהתאם לתנאי החוזה )" מתחייב הזוכה .3.5

לא ייחתם ההסכם בין המשרד לבין המוסד הזוכה עד אשר יצטרף הזוכה  –ספקים  פורטל .3.6

 .7.16.1' מס", ספקים"ם, "פורטל תכ בהוראתלפורטל הספקים הממשלתי, כפי הנדרש 

תזה(, רשאי לעבוד במשרה חלקית )בהיקף של עד  )בלי שני או ראשון לתואר הלומדסטודנט  .3.7

העבודה אותה מבקש הסטודנט לבצע  כי בכתב המוסד באישור מותנה זה אישורמשרה(.  50%

 המתוכנן. םפגע בהשלמת כל חובות התואר במועדתלא 

לתארים במסלול עם תזה, יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת  הלומדסטודנט  .3.8

 8הקול הקורא, ולא יעבוד בעבור תמורה כספית, למעט עבודה בשכר בהיקף שלא יעלה על 

משרד, השעות עבודה שבועיות בעבודה עבור  15, או מהלך תקופת הלימודיםשעות שבועיות ב

במהלך חופשת הקיץ אין מניעה בעבודה  המשרד. פי יוזמת-עבור מכוני המחקר שלו, על או

 חופשית.

 24חודשים לתואר ראשון,  48תכנית הלימודים והמחקר תתפרס על פני תקופה שלא תעלה על  .3.9

 עד למועד סיומה. ו הלימודים מתחילתחודשים לתואר שלישי, החל  48-חודשים לתואר שני ו

 .הבקשה הגשת בעת וצגיבמסלולים המחקריים  הסטודנט יעסוק בו המחקר נושא .3.10

המנחים על אודות תכנית המחקר במסלולים המחקריים, יוגש למשרד לא יאוחר מסיום  אישור .3.11

שנת הלימודים הראשונה עבור תלמידי תואר שני ולא יאוחר מסיום שנת הלימודים השנייה 

 .המשרדעבור תלמידי תואר שלישי, ויהווה תנאי להמשך ההתקשרות עם 

 .לבדב ידו על שאושרו המחקר ונושאהלימודים  םבמלגות ע"י המשרד הינה עבור תחו התמיכה .3.12

לפחות,  לשנהשעות  25בהיקף של  פעילות התנדבותיתבאישור על ביצוע  קבלת המלגה מותנת  .3.13

התנדבות לשרות מילואים מעבר למכסה הקבועה בחוק תחשב אף היא  .עמותהבמסגרת 

על אף האמור לעיל, סטודנט אשר יבחר להתנדב כהתנדבות לצורך מילוי הוראות סעיף זה. 

שעות  20של המשרד במערכת החינוך יוכל להתנדב בהיקף של  התנדבותה תוכניותבמסגרת 

 אחר ההודעה על הזכייה במלגה ע"י המשרד.מידע לגבי תכניות אלה ימסר לזוכה ל. לשנה בלבד

 הנמצא/ית סטודנט או, לידה לחופשת היוצא/ית סטודנט או, למילואים היוצא/ית סטודנט .3.14

 לפני חדשים משלושה יאוחר לאמחלה, ואשר לימודיו התעכבו בשל כך, יודיע למשרד  בחופשת

 לזמן בהתאם כנדרש יתועל העיכוב והמשרד יאריך את ההסכם א ההתקשרות תקופת תום

 מראש הסטודנט יבקש שנה מעל של בתקופה מדובר אם. ללא הרחבת סכום המלגה היעדרותו

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.16.1
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 פניות כי יודגשולאפשרויות התקציביות.  לנסיבות בהתאם זאת ישקול והמשרד, נוספת הארכה

 .הסף על תדחנה בדיעבד ההתקשרות להארכת

 הלימודים שנת במהלךחודשים רצופים,  3על סטודנט המבקש לצאת לחופשה העולה על  .3.15

)התיזה(, לבקש ולקבל את אישור המשרד  המחקר תכנית על עבודתו במהלך או האקדמית

 לכך, מראש ובכתב.

לפני מועד סיום  לתואר זכאותו על המעידותאת לימודיו ויציג תעודות  ישליםהיה והסטודנט  .3.16

 תקופת ההתקשרות, המשרד יהיה רשאי לקצר את תקופת החוזה בהתאם. 

 קבלתאת לימודיו ביוזמתו, או ביוזמת מנהל המחלקה או המנחה, לפני  יפסיקהיה והסטודנט  .3.17

 יהא המשרד .זה הסכם של יסודית הפרה זו הפסקה תהווה, המלגה ניתנה שלהשגתו התואר

 וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, שקיבל המלגה סכום מלוא את נטמהסטוד ולקבל לדרוש רשאי

  .כדין

הסטודנט רשאי לקבל מלגות נוספות או פרסי הצטיינות בגין לימודיו או המחקר, מלבד המלגה  .3.18

, בהתאם ובכפוף לכללי למעט מקור ממשלתיהמוענקת לו מטעם המשרד, מכל מקור אחר, 

 המוסד. 

 

 :במלגה הזוכים והמוסד/ית הסטודנט התחייבות .4

 מתחייב להגיש למשרד )באמצעות המוסד( את הדיווחים כדלקמן: הסטודנט .4.1

דעת -בצירוף חוות תוארכל שנת לימודים יוגש למשרד תסקיר על התקדמות ה בתום 4.1.1

 במסלולים הלא מחקריים, המחלקה ראששל  אובמסלולים המחקריים  של המנחים

ימים מהשלמת גיליון הציונים השנתי, ולא יאוחר  7 תוךיוגש  התסקיר. ציונים וגיליון

 במקרה"(. תקופתי לימודיםתסקיר ימים לאחר תחילת הסמסטר העוקב )להלן: " 7-מ

 זה ציון על דיווח למשרד יועבר, התסקיר הגשת לאחר נוסף ציון לסטודנט יינתן בו

 . הציונים בגיליון עדכונו לאחר בסמוך

 (הקורא לקול' ב)נספח  באהלשנת הלימודים ה ההתמיכהמשך ל התוגש בקש במקביל 4.1.2

 וכן כל מידע נוסף שיבקש המשרד בעניין זה. 

 2-( וגיליון ציונים יוגש בלתואר זכאות)אישור  לתואר דרישותתסקיר על השלמת ה 4.1.3

  .ההתנדבות שעות על אישור יוגש כן כמועותקים, בתום תקופת החוזה. 

 אחר"ח דו וכל, לימודיומידע אחר הנוגע לכמו כן יגיש הסטודנט למשרד כל דו"ח או  4.1.4

 .המשרד בקשת פי על

עת מדעיים, בעיתונים, בשבועונים, ברדיו, בטלוויזיה ובעבודות -בפרסומים, בכתבי לאזכר 4.2

, את תמיכת המשרד בה לפי הנוסח לימודיםמחקר מדעיות, בהן תוזכר עבודת המחקר ו/או ה

 לתואר סטודנטיםהתוכנית למלגות ל הבא: "מחקר זה נתמך ע"י משרד האנרגיה במסגרת

 ".האנרגיה בתחומי שלישי עד ראשון

 :מתחייב המוסד 4.3

/ראש מנחה לפקח על עבודת הסטודנט באמצעותעבור סטודנטים במסלול מחקרי:  4.3.1

במקרה והמנחים לא יוכלו או לא יהיו מוכנים לבצע את הפיקוח בתקופה  .מחלקה

המוסד מיד מנחה אחר בעל כישורים ( חודשים, ימנה 3רצופה העולה על שלושה )

 מתאימים ויודיע למשרד על החלפת המנחה כאמור.



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  6עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

עבור סטודנטים שאינם במסלול מחקרי: להגיש דיווחים על עמידה בתכנית הלימודים  4.3.2

 של המוסד.

 :המלגה תשלום 4.3.3

להעביר לסטודנט את סכום המלגה במלואו, ללא ניכוי הוצאות תקורה  4.3.3.1

 המוסד.או הוצאות אחרות כלשהן של 

סר ספק, רשאי המוסד לגבות מהסטודנט שכר לימוד בשיעורו הלמען  4.3.3.2

המלא כפי שנקבע ע"י הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה 

 גבוהה. 

להעביר את סכום המלגה לסטודנט בתשלומים תקופתיים כמקובל  4.3.3.3

 במוסד. 

 כדלקמן: ותכל שנת לימודים דו"ח בתוםלהעביר למשרד  4.3.4

ומים ששולמו לסטודנט בשנת הלימודים )להלן: דו"ח כספי על הסכ 4.3.4.1

 "(דו"ח כספי"

 '(ב נספח) התמיכה להמשך הסטודנט בקשת 4.3.4.2

 שיידרש ע"י המשרד. לימודיםכל דו"ח או מידע אחר הנוגע ל 4.3.4.3

להעמיד לרשות הסטודנט את כל המכשירים, הציוד, החומרים, השירותים והאמצעים  4.3.5

 במוסדות אקדמיים דומים., כמקובל לימודיםהאחרים הדרושים לצורך ה

ובתוך  '(ג)נספח כל הדוחות והחשבוניות במועדים המצוינים בהסכם  את להגיש 4.3.6

 תקופת ההסכם. 

כל חריגה ממועדים אלו, או מכל התחייבות אחרת הקשורה בהסכם, ובכלל זה אם  על 4.3.7

הפסיק או שינה הסטודנט את לימודיו, על המוסד להודיע למשרד באופן מיידי ובתוך 

 ת ההסכם. תקופ

 

 :לבקשה לצרף שיש המסמכים 5

במקומות ויצרף אליו  ,נספח א'מקוון שההוראות למילויו מופיעים בהסטודנט ימלא את טופס הגשה 

 את המסמכים הבאים: המיועדים לכך 

 .תוארהסטודנט את ה ילמדמהמוסד בו  ללימודים קבלהאישור לימודים/  5.1

 שהוגדרו כפי דיפותהע לתחומי התאמתו ומידת לפרויקט או לתזההמחקר  נושאפירוט של   5.2

 (.הבקשה הגשת בזמן קיימת)אם  המחקר תכנית אישור כולל, לעיל

 קורות חיים של הסטודנט.  5.3

 רשימת פרסומים ועבודות מחקר של הסטודנט, ככל שישנן.  5.4

הלומדים לתואר ראשון בשנת  מציעיםהעתקי תעודות תארים אקדמיים של הסטודנט.   5.5

 .המוסד ידי על והוכר שחושב כפיאישור על הממוצע  כוללתשע"ח יצרפו העתק תעודת בגרות 

 בין ידורגו( )הסטודנטים טגיליונות ציונים של הסטודנט משנת הלימודים האחרונה )תשע"  5.6

 (.לימודיהם במהלך ציוניהם ממוצע"פ ע היתר

רשימת הקורסים )כולל סילבוסים( בהם הסטודנט ישתתף או השתתף בפועל במסגרת   5.7

 התואר. ניתן להגיש רשימה אחת עבור כל מוסד אקדמי.

 



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  7עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 

 הבקשה  הגשת .6

 .המוסד של המוסמכת הרשות באמצעות תוגשנה הבקשות 6.1

, לתנאי סטודנטבקשות במסגרת קול קורא זה תיחשב כהסכמה של המוסד המבקש וה הגשת 6.2

 הסכם תנאי עיקרי את לעדכן רשאי המשרד; 'ג כנספחהסכם ההתקשרות על פי הנוסח המצורף 

 של המחקר והצעת ההשתלמות בקשת מתוך רלוונטיים פרטים בו לכלול כדי ההתקשרות

שינויים כאמור ייהפכו לחלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם, ודין  .הקורא בקול יזכה אשר סטודנטה

 עמידה בכל סעיף או תנאי אחר בהסכם.-עמידה בהם יהא כדין אי-אי

, על מנת לאפשר קבלת חוות דעת מסוקרים מחו"ל. באנגליתתוכנית המחקר אם קיימת, תוגש  6.3

  בעברית.תקציר של תוכנית המחקר  בנוסףיש לצרף 

, אתר האינטרנט של המשרד, אליו ניתן להגיע מות טופס הגשה מקווןהבקשות יוגשו באמצע 6.4

 בכתובת:

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_64_18   

במרוכז בצורה מקוונת על פי ההנחיות המופיעות הסטודנטים בקשות  אתהרשות המוסמכת תגיש  6.5

  בנספח א'.

 המוסד של המוסמכת הרשות באמצעות, למשרד: הבקשות תוגשנה בקשות להגשת אחרון מועד 6.6

 .14:00בשעה   6.11.19 לא יאוחר מיום

  ריק 6.7

 ריק 6.8

 הסתייגות כל או, בנספחיהם או הקורא הקול במסמכי הבקשה מגישי ידי על שייעשה שינוי כל 6.9

 יפסול או מהם יתעלם והמשרד תוקף חסרי הם, אחרת דרך בכל או נלווה במכתב, אליהם ביחס

 .הבלעדי דעתו שיקול פי על הבקשה את

 

 :הזוכה לבחירת ותהליך מידה אמות .7

ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות הצעת המחקר, רלוונטיות ההצעה למשרד  בדיקת 7.1

בדיקה והערכה על ידי ועדה  ,האנרגיה והישגי המועמד. הבקשות תעבורנה הליך של מיון

 שתמונה לשם כך במשרד. 

 .לנושא שיוקצה לתקציב בהתאם למלגות הזוכים מספר את יבחר המשרד 7.2

 .דעתו שיקול לפי, כלל זוכים לבחור שלא או זוכים מספר, אחד זוכה לבחור רשאי המשרד 7.3

 .לעיל שפורטו בתנאים עומדות שאינן או במועד שלא יוגשו אשר בבקשות ידון לא המשרד 7.4

 .2019 שנת סוף עד תתקבל ומקבליהן המלגות חלוקת בדבר ההחלטה 7.5

 בחירת הזוכה יתבצע בשני שלבים, כדלהלן:  הליך 7.6

 סף בתנאי עמידה בדיקת – ראשון שלב  7.6.1

 לעמידתן ביחס, ההצעות להגשת האחרון למועד עד תתקבלנה אשר ההצעות כל ייבדקו זה בשלב

 של הבא לשלב תעבור לעיל כאמור הנדרשים הסף בתנאי עמדה אשר הצעה רק. הסף בתנאי

 .ההצעה איכות בדיקת

 

 ההצעה איכות בדיקת - שני שלב  7.6.2

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_64_18


 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  8עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 שלב ההערכה על פי אמות המידה הבאות: –לשלב השני  יעברו, הסףבתנאי  שיעמדורק בקשות 

 /תזה שני עם תואר תזה ללא שני תואר ראשון תואר מידה אמת
  שלישי

מסלול  התאמת
הלימודים והמחקר 

 לתחומים
המועדפים ע"י 

 המשרד ואיכותם

 תוכנית הלימודים *
45%% 

 תוכנית הלימודים 
 *האקדמית הורמת

35% 

 תוכנית הלימודים
 *האקדמית הורמת

25% 

התאמת נושא מידת 
)התיזה(  המחקר
 העבודה  ותכנית

30% 

הישגי המועמד/ת 
בלימודים קודמים 

 במקצועות
 למלגה הרלוונטיים

ממוצע משוכלל של 
 בגרותה ציוני

מתמטיקה,  במקצועות
  מדעים, אנגלית

25% 

 ציוניםממוצע ה
  בתואר הראשון

40% 

של  ציוניםממוצע ה
 התארים הקודמים

30% 

בתואר  םציוניממוצע ה
 עד כה

30% 

מכתבי  ,כללי רושם
פרסים, המלצה, 

 מאמרים, וכו'

25% 

מכתבי , כללי רושם
 פרסים,המלצה, 

 מאמרים, וכו'

15% 

ציון לתוכנית הלימודים בהתאם לקורסים הנלמדים, הרלוונטיות שלהם ורמתם האקדמית  יקבע המשרד* 

 ומשקלם בתואר. 

 

 המלגה העברת .8

 ולציון לנושא להקצות המשרד שיבחרהתקציב  להיקף בהתאם יהיה במלגות הזוכים מספר 8.1

ההצעות ידורגו על פי מדדי האיכות עבור כל מסלול בנפרד  .המידה אמות פי על שיקבע המשוכלל

 מהגבוהה לנמוכה ביותר, ובהתאם לתקציב ייבחרו מכל מסלול ההצעות הזוכות.  

 לבחור זוכה אחד, מספר זוכים או שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי.המשרד רשאי  8.2

בין המשרד, המוסד  'ג כנספחלהעניק מלגה לסטודנט, ייחתם הסכם התקשרות המצורף  הוחלט 8.3

האקדמי והסטודנט בשינויים המחויבים. מימוש ההסכם יותנה בהעברת כל האישורים 

"קבלת ים שנקבעו. לעניין קול קורא זה, מודגש כי והמסמכים הנדרשים למשרד עד למועד

 פירושה תשלום סכום המלגה למוסד האקדמי בארץ דרכו הוגשה הבקשה. "מלגה

 .במוסד הנהוגים לכללים בהתאם, לו המגיעים הכספים כל את לסטודנט יעביר המוסד 8.4

 (:ההשתלמות תחילת)ממועד  שנה מדי למשרד ידווח המוסד 8.5

"חות הדו לקבלת בכפוף הכל, השנה במהלך סטודנטה פעילות על מרוכז אקדמי דיווח 8.5.1

 .סטודנטמה

  .למשתלם המלגה העברת על כספי דיווח 8.5.2

 .זה הסכם תנאי של הפרה כל על האפשרי בהקדם למשרד ידווח המוסד 8.6

 .חלקן או כולן, זה קורא קול לפי זכויותיו את לאחר להמחות או להעביר רשאי אינו המוסד 8.7



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  9עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 

 כללי .9

, ובנספחיו זה קורא בקול תיקונים או שינויים עת בכל לערוך הזכות את לעצמו שומר המשרד 9.1

 באתר ויופץ בכתב ייערך התיקון/או ו השינוי. ההצעות הגשת ובמועד מתנאיו תנאי בכל לרבות

ו/או באתר מינהל הרכש של משרד   www.energy.gov.il:שכתובתו המשרד של האינטרנט

 האוצר. באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי המכרז.

 לפרטים הבהרות מהם לקבל בבקשה, חלקם או כולם, למועמדים לפנות רשאי יהיה המשרד 9.2

 יהיה ניתן כן. החלטות בקבלת לו לסייע כדי המשרד לדעת בו יש אם נוסף מידע כל וכן, בהצעה

 .מסמכים להשלמת בבקשה למועמדים לפנות

לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות  הזוכים מן יותר או אחדשהזכייה של  במקרה 9.3

יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד  90בתוקפן  שלא זכו

 בקול כזוכות בדרוג הבאות ההצעותרשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל 

  .הקורא

 חתימהה מורשי ידי על פורמלי הסכם חתימת עם רק תיווצר הזוכה כלפי המשרד התחייבות 9.4

 .המשרד מטעם

 החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים.  חתימת 9.5

יום ממועד  60הסכם ההתקשרות בפרק זמן של  על הסטודנטחתם המוסד האקדמי ו/או  לא 9.6

 –ההודעה על הזכייה במלגה, או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא 

הקורא. המשרד רשאי לבטל באופן מיידי את  בקול הסטודנטרשאי המשרד לבטל את זכייתו של 

מוסד מידע מטעה, מבלי מידע או מסר למשרד או ל הסתיר שהסטודנטההסכם אם יתברר לו 

 לגרוע בכל זכות אחרת של המשרד בהקשר זה. 

 ועל( האקדמי למוסד סטודנטה)בין  ההתקשרות הסכם על והסטודנטהמוסד האקדמי  חתימת 9.7

 ההתקשרות הסכם על לחתימה מוקדם תנאי מהווים, להסכם הקשורים הנדרשים המסמכים כל

 .למשתלם המלגה ולתשלום למשתלם, למוסד המשרד בין

 או, מסמך כל או, הבקשות בחינת הליך כדי תוך, נוספים פרטים ולקבל לבקש רשאי המשרד 9.8

 .החלטה קבלת לשם לדעתו הנחוצים או, הבקשות בדיקת לשם לדעתו הדרושים, אחר מידע

את הקול הקורא או חלקים ממנו או  ,ההסכם חתימת טרםרשאי לבטל בכל מועד,  המשרד 9.9

לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם למבקשים או לכל גורם אחר 

 וללא הודעה מוקדמת.

שהצעתו זכתה, רשאי  מועמדחודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם  6ובתוך  היה 9.10

ות המכרז, בכפוף להסכמתו על פי תוצא אחריושהצעתו דורגה  מועמדהמשרד להתקשר עם 

 להתקשרות לפי הצעתו במכרז. 

 . זמין תקציב של לקיומו בכפוף 2019 סוף עד ייבחרוויודגש כי זוכים לקול הקורא  יובהר 9.11

 

  



 
 

 מדינת ישראל
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 עמודים 24מתוך  10עמוד 
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 סמכות השיפוט .10

, עתירה בקשר 2000 –לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, התשס"א  2בהתאם לתקנה 

 . בירושליםלמכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים 

 

 הליך שאלות ובקשות להבהרות .11

 . 14:00בשעה  7.10.19 ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז זה,  עד לתאריך 11.1

, באמצעות דואר טמסוט אילנה' הגב המכרזים ועדת מרכזתכאמור יש להפנות ל שאלות ובקשות 11.2

בלבד. המשרד לא ישיב על  WORD, במסמך itamsut@energy.gov.ilאלקטרוני שכתובתו: 

שאלות שיגיעו אליו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לוודא קבלת הדוא"ל ששלח, 

 .074-7681764באמצעות טלפון שמספרו 

 לן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:לה 11.3

מסמכי בעמ' 

 המכרז

מס' 

 סעיף

פירוט השאלה / בקשת 

 ההבהרה

 הבהרה תשובות

    

    

 

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל  11.4

 את כל המציעים. והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו  24.10.19מיום  

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה  11.5

 עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

 
 

 

 ב ב ר כ ה,  

  ועדת המכרזים                                                                                

 

 

 

  



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  11עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 .נא לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן

הגשת בקשות למלגה תתבצע באמצעות מערכת ההגשה המקוונת שבאתר המשרד. ההגשה המקוונת 

 הכניסה למערכת המקוונת תתבצע .14:00בשעה  6.11.19ועד למועד  26.9.19תתאפשר החל מתאריך 

 .  באמצעות קישור שיופיע בעמוד הפרסום של הקול הקורא, החל מהתאריך הנ"ל, בכתובת: 

 לשם הצגה מיטבית של המערכת יש להשתמש בדפדפן כרום.

 את הבקשה מגיש הסטודנט באמצעות הרשות המוסמכת במוסד הלימודים. 

 מילוי הטופס המקווןהנחיות ל .1

הסטודנט והוא נועד להעברת כל פרטי הסטודנט והמידע ידי -טופס זה מיועד למילוי על .1.1

 הרלוונטי )תואר ותוכנית הלימוד, ממוצע ציונים, תוכנית מחקר וכו'(.

  .קישור לטופס ניתן למצוא בעמוד הפרסום של הקול הקורא .1.2

 * הינם חובה. -שדות המסומנים ב .1.3

להלן. חלקם הם  3רשימה מרוכזת של כלל המסמכים הנדרשים בטופס זה מסוכמים בסעיף  .1.4

 *(, בלעדיהם לא תתאפשר שליחת הטופס. -מסמכי חובה )מסומנים ב

בתום מילוי שדות הטופס והעלאת הקבצים הנדרשים, הסטודנט ילחץ על כפתור השליחה  .1.5

מוסד הלימודים. לחיצה על כפתור  ויתבקש להזין כתובת דוא"ל של הגורם המטפל מטעם

השליחה אינה שולחת את הטופס אל המשרד, אלא מעבירה אותו לטיפול אותו גורם במוסד 

 לשם אישור הבקשה וחתימה עליה. 

ידי הסטודנט, באופן אוטומטי תתקבל הודעת דוא"ל אצל הגורם -בעת שליחת הטופס על .1.6

ידי הסטודנט. בהודעה זו יהיה קישור -ה עלשכתובת הדוא"ל שלו הוזנ ,המטפל מטעם המוסד

לשם צפייה בטופס ההצעה שמילא הסטודנט, אך מבלי יכולת לערוך בו שינויים. הגורם המטפל 

יצפה בהצעה ויחליט האם לאשר אותה לשליחה סופית או להחזיר אותה לסטודנט לשם עריכת 

 שינויים.

כנה לשליחה סופית, עליו ליצור קובץ כאשר הגורם האחראי מטעם המוסד מחליט שההצעה מו .1.7

pdf  של ההצעה באמצעות כפתור "הדפסה" שבפינה השמאלית העליונה ולבחור את יעד

להלן(  1.8-1.9", לחתום עליו באופן דיגיטלי )ראה הנחיות בסעיף pdfההדפסה "שמירה כקובץ 

 .7חלק  – ולהעלות את הקובץ החתום במקום המיועד לכך בסוף הטופס

תימה על ההצעה על ידי הגורם המטפל מטעם המוסד תתבצע באמצעות חתימה דיגיטלית. הח .1.8

לשם כך, יש להצטייד בכרטיס חכם ובקורא כרטיסים. הנפקת כרטיס חכם תעשה באמצעות 

 פנייה לאחד הגורמים שלהלן:

*, כתובת אתר החברה: 8770, 03-6443620חברת קומסיין, טלפון:  .1.8.1

www/comsign.co.il 

, כתובת אתר החברה: 03-7544666חברת פרסונל איי די, טלפון:  .1.8.2

www.personalid.co.il 

 'א נספח

 הנחיות למילוי הטופס המקוון



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  12עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 Adobe Acrobat)מתייחסות לשימוש בתוכנת  pdfהנחיות לחתימה דיגיטלית על קובץ  .1.9

Reader יש לחבר את הכרטיס החכם למחשב באמצעות קורא הכרטיסים. בתפריט הכלים :)

כדי שהכלי  More Tools. יתכן שיהיה צורך ללחוץ על Certificatesשבצד ימין יש לחבור בכלי 

 ולפעול לפי ההנחיות. Digitally Signפעיל, יש ללחוץ על  Certificatesיופיע. כשהכלי 

 סיכום המסמכים הנדרשים .2

להלן מפורטים כל המסמכים הנדרשים לשם הגשת הצעה במסגרת קול קורא זה. את המסמכים יש 

יש להעלות במקום מכתב  -לצרף כצרופות במקומות הרלוונטיים בטופס. עבור כל מסמך שלא צורף 

 מנומק, ובו סיבת אי צרוף המסמך.

 ואר.אישור לימודים/קבלה ללימודים, מהמוסד בו ילמד הסטודנט את הת א.

פירוט של נושא המחקר לתזה או לפרויקט ומידת התאמתו לתחומי העדיפות כפי שהוגדרו לעיל,  ב.

 כולל תכנית המחקר המאושרת )אם קיימת בזמן הגשת הבקשה(.

 קורות חיים של הסטודנט. ג.

 רשימת פרסומים ועבודות מחקר של הסטודנט, ככל שישנן. ד.

, גיליונות ציונים ותעודות למיניהן. מציעים הלומדים תעודות תארים אקדמיים של הסטודנט ה.

לתואר ראשון בשנת תשע"ח יצרפו תעודת בגרות כולל אישור על הממוצע כפי שחושב והוכר על 

 ידי המוסד.

גיליונות ציונים של הסטודנט משנת הלימודים האחרונה )תשע"ז( )הסטודנטים ידורגו בין היתר  ו.

 ודיהם(.ע"פ ממוצע ציוניהם במהלך לימ

רשימת הקורסים )כולל סילבוסים( בהם הסטודנט ישתתף או השתתף בפועל במסגרת התואר.  ז.

 ניתן להגיש רשימה אחת עבור כל מוסד אקדמי.

  



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  13עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 'ב נספח

  תמיכה להמשך בקשה

 

 2019 האנרגיה בתחומי אקדמי א"כ הכשרת: תוכנית

     
    : מלגה'  מס

           : סימוכין

 
 

 הלימודים הבאה:  לשנתבקשת המשך למענק מלגה  לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה 

 

 מענק מלגה כולל את החלקים הבאים: המשךהטופס לבקשת 

 חלק א': מידע כללי

 עד למועד הגשת הבקשה.  הותוצאותי והמחקר הלימודים תכניתהתקדמות  -חלק ב': תקציר 

 מהמחקר/פרויקט.מאמרים שנבעו  -חלק ג': פרסומים 

 להמשך. והמחקר לימודיםחלק ד': תיאור מפורט של תוכנית ה

 חלק ה': המלצות המנחים.

 דיווחים מדעיים. חלק ו':

 

 הנחיות:

 מודפס אחד ובדואר אלקטרוני. עותקיש להגיש את הבקשה ב .1

 שר הערכה נכונה ומהירה של הבקשה.פיש למלא בפרוטרוט את כל סעיפי השאלון, על מנת לא .2

 שורות. 20יעלה על  אהתקציר המהווה דיווח על התקדמות ל -בחלק ב' של הבקשה  .3

 יש לצרף את המלצות המנחים כמצוין בחלק ה'. .4

 לטופס הבקשה ניתן לצרף דפים נוספים, לפי הצורך. .5

 ציונים של השנה שהסתיימה. גיליון לבקשה לצרף יש .6

 

 את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום לכתובת הבאה:

 

 ראשי מדען לשכת

 האנרגיה משרד

 ירושלים  36148, ת.ד. 7רח' בנק ישראל 

 

 

 

  



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  14עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 בתחומי האנרגיה לשנת הלימודים הבאה  שלישיבקשת המשך למענק מלגה לתואר ראשון עד 

 

 פרטים על הסטודנט - מידע כללי -חלק א' 

 שם 

 משפחה

 

בעברית: 

 _________________ 

 

באנגלית: 

________________ 

 

 שם 

 פרטי

 

בעברית:  

_____________________ 

 

באנגלית: 

_____________________ 

 

מס' זהות:  

____________________ 

 

 

 

מס' 

 עולה:_____________________

 

  

 ____________  דואר אלקטרוני _____________________ ניידטלפון: בבית ____________ 

 

 לומדהתואר לקראתו הנך 

 : המחלקה ושם

 

 

 תאריך התחלה ________ שנת לימודים ___

 

 .                                  סיום משוער:  תאריך

שם המוסד מעניק 

 התואר:

 

 

 

 

 
 : )במסלולים המחקריים( מחקרשמות המנחים האחראים ל

_______________________________________________ 

 

 מחקריים(:שם מנהל המחלקה )עבור מסלולים לא 

____________________________________________ 

 המחלקה: ________________

________________________ 

________________________ 

 נושא המחקר )בעברית(:

 
 נושא המחקר )באנגלית(:

 

 

 

 

  

מתחייב להודיע על כל שינוי הנני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זו מלאים, נכונים ומדויקים. כמו כן הנני 

 שיחול בפרטים שנרשמו.

 תאריך : __________________     חתימת המבקש : ______________________

 



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  15עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 )לסטודנטים במסלולים המחקריים בלבד( תקציר –חלק ב' 

 הנחיות:

 שורות. 20התקציר ייכתב בגוף סתמי. התקציר יכלול עד 

 ותוצאותיו עד למועד הגשת הבקשה.יש להתייחס להתקדמות המחקר 

 אין צורך לחזור על רקע ומטרות שצוינו בבקשה המקורית.

 תקציר )בעברית בלבד(:

 

 

 

 

 

 

 (בלבד המחקריים במסלולים)לסטודנטים  פרסומים –חלק ג' 

 מאמרים שפורסמו: יש לציין פרטים מלאים על פרסומים או פטנטים שנבעו מעבודת המחקר הנ"ל.

 

 

 

 להמשך לימודיםמפורט של תוכנית ה תיאור -חלק ד' 

 

 התוכנית תודפס על דפים נפרדים

 

 רשימת הקורסים שמתוכננים להילקח בהמשך התואר

 

על יסוד ההתקדמות שהושגה  -תוכנית העבודה להמשך  - לסטודנטים במסלולים המחקריים בלבד

העבודה המתוכננת לשנה הקרובה תוך במחקר עד כה, תאר והסבר בפרוטרוט את השלבים השונים של 

 התייחסות למטרות המחקר כפי שהוצגו בתוכנית המקורית.

 

 

)לסטודנטים במסלולים המחקריים( או מנהל המחלקה )לסטודנטים  המלצות המנחים -חלק ה' 

 במסלולים הלא מחקריים(

ישמש בדיונים  -על התקדמות עבודת המחקר וחוות דעת על הסטודנט  או מנהל המחלקה אישור המנחה

 (.הקורסים והשלמת התיזה עבודתלהערכת המשך מענק המלגה )יש לציין זמן משוער לסיום 



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  16עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 

 דיווחים מדעיים וגיליון ציונים -חלק ו' 

טודנטים . עבור סשהסתיימה הלימודים שנת עבור ציונים גיליוןהדו"ח יכלול  -דו"ח מדעי שנתי 

, כולל מסקנות המחקר האמור ואת כל תוצאות המחקר מתחילת במסלולים המחקריים יכלול הדו"ח גם

 עד למועד הגשת הבקשה.

 נא לציין בראש הדו"ח את תקופת הדיווח: מיום ________________  עד יום________________.  

 

 הצהרה על התנדבות –חלק ז' 

שבוצעו, המוסד בו הן בוצעו, ולצרף אישור חתום מאת המוסד בו  התנדבותהשעות  נא לפרט את מספר

 בוצעה ההתנדבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  17עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 'ג נספח

 לסטודנט מלגה הענקת חוזה

 

 2018 האנרגיה בתחומי אקדמי א"כ הכשרת: תוכנית

 
    : מלגה'  מס
                 : תיק' מס

 
 

    בתחום     תואר לתלמידי סטודנטחוזה הענקת מלגת 

 

 .………………שנה.. ……..…… לחודש.. ……..…… ביום בירושלים שנחתם
 

 בין

 

של  הכללי המנהל סגןממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, באמצעות משרד האנרגיה, המיוצגת ע"י 

 "(;המשרדהמשרד, וחשב המשרד )להלן:  "

                       

 

 -מצד אחד-

 -לבין-

 

      

 "(;המוסד)להלן:  "

 

 -מצד שני-                                                                                                                            

 -ולבין-

 

      

 "(;הסטודנט)להלן:  

 

 -מצד שלישי-                   

 

 

י בתחומי לישעד ש ראשון לתאריםבקשות למלגת לימוד וקיום  להגשתוהמשרד פרסם "קול קורא"  הואיל:

 "(;הקול הקורא" –האנרגיה )להלן

 

 ידי המשרד;-והואיל: והצעתו של הסטודנט נבחרה והתקבלה על



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  18עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 

 לסטודנט מלגה במתן השתתפות י"ע, ומחקר לימוד תכניות לעודד בחר והמשרד : והואיל

     המוסד של: ________ במחלקה  ללמוד שיוכל__________ 

 ________________ לתואר

 

 התוכנית      :והמחקר הלימודים לביצוע תוכנית הגיש והסטודנט :והואיל

 "(;התוכנית" – להלן) הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה, זה לחוזה 'א כנספח מצורפת

 

)להלן:  הלימודים תכניתמוכן המשרד להעניק לסטודנט מלגה לביצוע  לימודיםולצורך ה  והואיל:

 "(;המלגה"

 

לפיהם ובכפוף להם מוענקת  המלגה, מפורטים בקול הקורא ונספחיו ובהסכם שוהתנאים  והואיל:

 זה;

 

 

 לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, והסטודנט והמוסד מקבלים על עצמם לבצע את תכנית 

 הלימודים בהתאם לתוכנית ובכפוף להוראות המפורטות בחוזה זה ונספחיו.

 

 

 תקופת החוזה .1

 

 "(. תקופת החוזה" –)להלן                         ועד יום                     חוזה זה הינה מיום תקופת .א

 

 תהא האופציה להאריך תוקפו של הסכם זה בתקופות נוספות, ובלבד שתקופת בלבדלמשרד  .ב

 הארכה לא תעלה על שנה. ההארכה תהיה ללא תוספת תקציב. 

 

יום   30ידי מתן הודעה בכתב למוסד -המשרד רשאי להפסיק את תוקפו של חוזה זה, בכל עת על .ג

 להלן. 5סעיף מראש. במקרה של הפסקה כאמור, יחולו הוראות 

 

ידוע לסטודנט, שקבלת המלגה כפופה לכך שימלא את ההתחייבויות האמורות בהסכם זה ובקול  .ד

הקורא ונספחיו וכן לאמצעים הכספיים העומדים לרשות המשרד למטרה זו. לכן, מובן לו 

שהמשרד עשוי להפסיק את תשלום המלגה גם במקרה שימלא את כל המוטל עליו ולא יהיו לו 

 , לא כלפי המשרד ולא כלפי המוסד אם תשלום המלגה יופסק. טענות או תביעות כלשהן
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 התחייבויות הסטודנט   .2

 

 הסטודנט מתחייב:  

, לרבות עבודת המחקר )"התזה"( או פרויקט הגמר, מחויבויותיועל לימודיו ולבצע את  לשקוד .א

 לשביעות רצונו של המוסד או המנחה שימונה לפקח על עבודתו ע"י המוסד.

(, רשאי לעבוד במשרה חלקית )בהיקף של עד תזה)ללא  שני או ראשון לתואר הלומדסטודנט  .ב

 ובאישור משרה(, ובלבד שהדבר לא יפגע בהשלמת כל חובות התואר במועד המתוכנן 50%

 .המוסד

, יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת שלישי או( תזה)עם  שני לתואר הלומדסטודנט  .ג

בעבור תמורה כספית או תמורה בשווי כסף, למעט עבודה בשכר בהיקף הקול הקורא, ולא יעבוד 

משרד, ה שעות עבודה שבועיות בעבודה עבור 15שעות שבועיות בסמסטר, או  8שלא יעלה על 

 פי יוזמת המשרד.-על

 .היותר___ חודשים לכל  תוךבלסיים את תוכנית הלימודים והמחקר או פרויקט הגמר  .ד

את לימודיו במסלול הלימודים שבגינו קיבל את המילגה. שינוי מסלול הלימודים יהווה  להשלים .ה

על  .ששולמו המילגה כספי החזר של ולתביעה המילגה לביטול יגרוםהפרה יסודית של החוזה, ו

אף האמור לעיל, מעבר למסלול ישיר לדוקטורט באותו תחום הלימוד, אינו מהווה הפרה יסודית 

רים כאלה יש לדווח על כך למשרד ברגע המעבר למסלול הישיר. המילגה תשולם של החוזה. במק

עד לסוף התקופה הרשומה בחוזה בכפוף לעמידת הסטודנט בכל תנאי החוזה ודרישות המסלול 

 הישיר.  

( 3תוכנית הלימודים והמחקר ברציפות ולא להפסיקה לתקופה העולה על שלושה )לבצע את  .ו

 אישור מראש ובכתב של המשרד.ב אלאהלימודים האקדמית,  חודשים רצופים במהלך שנת

לחופשת לידה, או סטודנט/ית הנמצא  היוצא ית/ית היוצא למילואים, או סטודנט/סטודנט .ז

דשים לפני והמאוחר שלשה ח לכל, ואשר לימודיו התעכבו בשל כך, יודיע למשרד בחופשת מחלה

כנדרש בהתאם לזמן  אתווהמשרד יאריך את ההסכם  ,העיכוב עלתום תקופת ההתקשרות 

 והמשרד, נוספת הארכה. אם מדובר בתקופה של מעל שנה יבקש הסטודנט מראש היעדרותו

ולאפשרויות התקציביות. יודגש כי בקשות בדיעבד תדחנה על  לנסיבות בהתאם זאת ישקול

 הסף.

ר בגין לימודיו או המחקר, הסטודנט רשאי לקבל מלגות נוספות או פרסי הצטיינות מכל מקו .ח

למעט מקור ממשלתי ישיר, מלבד המלגה המוענקת לו מטעם המשרד, בהתאם לכללי המוסד. 

 להפסיק הזכות שמורה ולמשרד, למשרד נוסף הצטיינות פרס או מלגה כל על לדווח הסטודנט על

 .כן לעשות לנכון יראה אם המלגה מתן את

לפחות במהלך תקופת ההתקשרות הקבועה  בשנהשעות  25לבצע פעילות התנדבותית בהיקף של  .ט

. שעות במידה והסטודנט יבצע את ההתנדבות במסגרת תוכניות של המשרד. 20, או בהסכם

התנדבות לשירות מילואים לתקופה העולה על הנדרש בפקודות הצבא תחשב אף היא להתנדבות 

 לצורך סעיף זה.

. הגמר עבודת או המחקר בנושא מהותי שינוי כל על,  האקדמי המוסד באמצעות, משרדל להודיע .י

 לתחומי החדשה התוכנית התאמת על המשרד באישור מותנה המלגה מתן המשך כי יובהר

  .הקורא בקול שהוגדרו העדיפות
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 :להגיש למשרד )באמצעות המוסד( את הדיווחים כדלקמן .יא

לקול  'ב נספח) באהלשנת הלימודים ה התמיכההמשך ל הכל שנת לימודים, בקש בתום .1

 הבקשההקורא( כולל כל המסמכים הנלווים, וכן כל מידע נוסף שיבקש המשרד בעניין זה 

 תחילת לאחר ימים 7-מ יאוחר ולא, השנתי הציונים גיליון מהשלמת ימים 7 תוךוגש ת

 למשרד יועבר, הבקשה הגשת לאחר נוסף ציון לסטודנט יינתן בו במקרה. העוקב הסמסטר

 . הציונים בגיליון עדכונו לאחר בסמוך זה ציון על דיווח

 ראש מטעם אישור או, לתואר זכאות אישור)כולל  לתואר דרישותתסקיר על השלמת ה .2

 2-( בצירוף חוות דעת של המנחים וגיליון ציונים יוגש בלתואר הזכאות על המחלקה

 .ההתנדבות שעות על אישור זה במעמד יוגש כן כמועותקים, בתום תקופת החוזה. 

 פי על אחר"ח דו וכל, לימודיוכמו כן יגיש הסטודנט למשרד כל דו"ח או מידע אחר הנוגע ל .3

 .המשרד בקשת

 

יהווה תנאי להמשך ההתקשרות. המשרד  ההמשך תאישור המשרד לדוחות שיוגשו ולבקש

רשאי שלא לאשר את המשך המלגה במקרה והישגי הסטודנט אינם מספקים לדעת המשרד 

 לפחות באותה השנה ו/או התקדמות משביעת רצון במחקר(. 80)ממוצע ציונים של 

 

 עת מדעיים, בעיתונים, בשבועונים, ברדיו, בטלוויזיה ובעבודות-לאזכר בפרסומים, בכתבי .יב

, את תמיכת המשרד בה לפי הנוסח לימודיםמחקר מדעיות, בהן תוזכר עבודת המחקר ו/או ה

 לתואר סטודנטיםהבא: "מחקר זה נתמך ע"י משרד האנרגיה במסגרת התוכנית למלגות ל

 ".האנרגיה בתחומי שלישי עד ראשון

 

 התחייבות המוסד  .3

 

 המוסד מתחייב: .א

המנחים/ "-)להלן      לפקח על עבודת הסטודנט באמצעות .1

במקרה והמנחים לא יוכלו או לא יהיו מוכנים לבצע את הפיקוח בתקופה "(. המחלקה ראש

( חודשים, ימנה המוסד מיד מנחה אחר בעל כישורים מתאימים 3רצופה העולה על שלושה )

 על החלפת המנחה כאמור. בכתבויודיע למשרד 

הוצאות תקורה או הוצאות אחרות להעביר לסטודנט את סכום המלגה במלואו, ללא ניכוי  .2

 כלשהן של המוסד.

סר ספק, רשאי המוסד לגבות מהסטודנט שכר לימוד בשיעורו המלא כפי שנקבע ע"י הלמען  .3

 הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. 

 להעביר את סכום המלגה לסטודנט בתשלומים תקופתיים כמקובל במוסד.  .4

 

 כדלקמן: ותכל שנת לימודים דו"ח בתוםלהעביר למשרד  .ב

 "(;דו"ח כספיהלימודים )להלן: " בשנתדו"ח כספי על הסכומים ששולמו לסטודנט  .1

 ;התמיכה להמשך הסטודנט בקשת .2

 שיידרש ע"י המשרד. לימודיםכל דו"ח או מידע אחר הנוגע ל .3
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האחרים   להעמיד לרשות הסטודנט את כל המכשירים, הציוד, החומרים, השירותים והאמצעים  .ג

 , כמקובל במוסדות אקדמיים דומים.לימודיםהדרושים לצורך ה

 כל הדוחות והחשבוניות במועדים המצוינים בהסכם זה  ובתוך תקופת ההסכם.  את להגיש .ד

כל חריגה ממועדים אלו, או מכל התחייבות אחרת הקשורה בהסכם, על המוסד להודיע למשרד  על .ה

, מובהר. לימודיו את הסטודנט שינה או הפסיק אם זה לובכלבאופן מידי ובתוך תקופת ההסכם, 

 דרישות זאת ובכלל, בדיעבד שיוגשו ודוחות  חשבוניות, בקשות בגין תשלומים יעביר לא המשרד כי

 .בהסכם המצוינים המועדים לאחר תשלום

 

 המלגה  .4

"ח ש 35,000 של כולל סך ועד, לשנה ₪ 10,000: סכום המלגה הוא ראשון לתואר סטודנטים עבור .א

 (.ההתמחות מסלול בחירת)לאחר  הראשון התואר לימודי בתקופת

"ח ש 100,000 של כולל סך ועד, לשנה ₪ 50,000סטודנטים לתואר שני: סכום המלגה הוא  עבור .ב

 . השני התואר לימודי תקופת למשך

"ח ש 000,240 של כולל סך ועד, לשנה ₪ 60,000סטודנטים לתואר שלישי: סכום המלגה הוא  עבור .ג

 . השלישי התואר לימודי תקופת למשך

, כי התשלומים שישולמו על ידי המשרד לא יוצמדו למדד כלשהו, וכי אתמובהר בז .ד

 הסכומים האמורים הינם סופיים.

כחוק, בשיעורים הבאים, ובכפוף לקיום כל  ןסכום המלגה ישולם על ידי המשרד למוסד כנגד חשבו .ה

 " והסכם זה:קול קוראהתחייבויות המוסד והסטודנט בהתאם לתנאי ה"

 שנת הלימודים הראשונה  עבור .1

( יום 60יועבר למוסד תוך שישים ) השנתימסכום המלגה  25%תשלום ראשון בשיעור של  .א

 התוכנית את התואם לימודים אישור בהצגת מותנה התשלוםמיום חתימת חוזה זה. 

 .המלגה ניתנה שלשמה

 מסיום( יום 60יועבר למוסד תוך שישים ) השנתימסכום המלגה  25%תשלום שני בשיעור  .ב

 הראשון הסמסטר

( יום 60מסכום המלגה השנתי יועבר למוסד תוך שישים ) 50%בשיעור  שלישיתשלום  .ג

 וזאתמשרד; ל האקדמי המוסד"י ע יוגש אשרהתקופתי,  לימודיםמאישור תסקיר ה

 .האקדמי המוסד"י ע המאושרת  באהבתנאי שהוגשה בקשת המשך לשנת הלימודים ה

 האחרונה הלימודים שנת ועד השנייה הלימודים שנת עבור .2

( 60יועבר למוסד תוך שישים ) השנתימסכום המלגה  25%תשלום ראשון בשיעור של  .א

 1"אי בסעיף יםהמוזכר"ת הדוחו כל בהגשת מותנה, הראשון הסמסטר מתחילתיום 

 (.הסטודנט)התחיבויות  2 בפרק

( יום 60יועבר למוסד תוך שישים ) השנתימסכום המלגה  25%תשלום שני בשיעור  .ב

 הסמסטר הראשון.  מסיום

( יום 60מסכום המלגה השנתי יועבר למוסד תוך שישים ) 50%בשיעור  שלישיתשלום  .ג

התקופתי לרבות גיליון הציונים בסמסטר ב', אשר יוגש ע"י  לימודיםמאישור תסקיר ה

תנאי ב רק זאת יהא ללימודיו האחרון הסמסטר שזהו וככלהמוסד האקדמי למשרד, 

 .האקדמי המוסד מטעם אישור כך על וקיבל האקדמיים חובותיו את השלים שהמועמד
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בהתאם לתשלומים המצויינים בסעיף ה'  לפחותהמוסד מתחייב להעביר לסטודנט את המילגה  .ו

לעיל. עם זאת, אין מניעה שהמוסד יעביר לסטודנט את המילגה במספר תשלומים רב יותר או 

 כמלגה חודשית.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המשרד לא ישפה את המוסד על תשלומים ששילם לסטודנט  .ז

עמיד לרשות הסטודנט הקצבה , רשאי המוסד להזאת עם יחדהחורגים מעבר לסכום המלגה. 

 נוספת מטעמו ועל חשבונו.

 

 הפרת חוזה  .5

המוסד ינקוט, במידת הצורך, בכל אמצעי המשמעת המקובלים, כדי לגרום לכך שהסטודנט יגיש  .א

 בהתאם להתחייבויות הסטודנט. לימודיםאת התסקירים על התקדמות ה

על כל הפרה של התחייבות  ,בכתב ימים מזמן ידיעתו, 7ולכל היותר תוך  המוסד יודיע למשרד מיד .ב

 , לרבות:ע"י הסטודנט

 ע"י הסטודנט. לימודיםעזיבת או הזנחת ה -

 אי התקדמותו של הסטודנט ברמה או בקצב המקובלים. -

 תנאי המלגה, כמפורט בסעיף התחייבויות      מאי עמידתו של הסטודנט בכל אחד  -

 קול הקורא.ה במסמכיהסטודנט ו   

 לאחר, בלבד המשרד ידי על תתקבל, זה הסכם לפי הסטודנט התחייבות הפרת בדבר החלטה .ג

 מיום יום 30 תוך, ההפרה את לתקן והזדמנות למוסד העתק עם בכתב התראה לסטודנט שתינתן

 .ההתראה מסירת

מתחייב המוסד לגבות את היה והסטודנט יפר את התחייבויותיו, מקצתן או כולן, עפ"י חוזה זה,  .ד

, לרבות נקיטה באמצעי משמעת מקובלים, על מנת לגבות מהסטודנט את הסכום ששולם לסטודנט

 סכום המלגה ששולם לו ולהעביר למשרד כל סכום שנגבה כאמור.

לעיל, לא יעביר המוסד תשלומים בגין המלגה אם הסטודנט הפר התחייבות  3ף האמור בסעיף על א .ה

)א( לעיל, או אם המשרד יודיע 3פי חוזה זה או אם לא ייקבע לו מנחה לפי סעיף מהתחייבויותיו ל

 למוסד בכתב להפסיק את התשלום.

, מקצתן או כולן, עפ"י חוזה זה, הסטודנט לא יהיה זכאי התחייבויותיו את הפר והסטודנט היה .ו

של  לתשלום נוסף מהמשרד או מהמוסד. מקום בו הפרו הסטודנט או המוסד הפרה יסודית

תשלומים ששולמו עבור ההתחייבויותיהם עפ"י הסכם זה, רשאי המשרד לדרוש את החזרת 

 הסטודנט אף לאחר ששולמו. 

במקרה של הפסקת תשלום המלגה, יחזיר המוסד למשרד כל סכום שהועבר לו ע"י המשרד  .ז

יום מיום הודעת המשרד למוסד על הפרת  30תוך  במסגרת חוזה זה ואשר טרם הועבר לסטודנט

 ההסכם.

 

 נציג המשרד .6

עמוד בקשר שוטף עם המוסד ועם האחראי בנוגע יכנציג שד"ר אהוד אזולאי  אתהמשרד ממנה  .א

 "(.הנציג" –)להלן  לתואר הלימודים תכניתלביצוע 

 המשרד יהיה רשאי להחליף את הנציג בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב למוסד. .ב



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  23עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

הנציג יהיה רשאי להיכנס לכל מקום שבו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה או הכרוכה בביצוע  .ג

הלימודים והמחקר, ולצפות בכל פעולה הקשורה ישירות בביצועו, וזאת בכפוף לתיאום מועד הגעת 

הנציג למוסד מראש. כמו כן, יהיה הנציג זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור 

 .תכניתת בביצוע הישירו

 

 הוראות שונות .7

אין המוסד ו/או הסטודנט רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולן או מקצתן,  .א

 לאחר מבלי לקבל על כך הסכמה מראש ובכתב של המשרד.

אם אחד מהצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה,  .ב

של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי  לא ייחשב הדבר כוויתור

 מקרים שייקרו לאחר מכן.

לסכום בסעיף הזה ישנו כיסוי תקציבי לפרויקט    34.30.03.06הסעיף התקציבי להסכם זה הוא  .ג

 הנקוב בהסכם. 

 בהסכם זה: .ד

 למניין הלוח הגרגוריאני. –"שנה" ו"חודש"  (1)

ד או ברבים כמשמע, וכן להיפך, וכל האמור כל האמור בהסכם זה בלשון יחי (2)

 במין זכר או במין נקבה כמשמע, וכן להיפך.

 

 כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הינן: .ה

           המשרד:  

           המוסד:  

           : הסטודנט

כל הודעה או התראה בגין כל עניין, הנובע מהסכם זה, תישלח בדואר רשום מצד אחד  .ו

שעות מעת המסירה של המכתב, הכולל  96ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך למשנהו 

 את ההודעה או ההתראה בדואר כאמור, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו, יהיה ירושלים. .ז

 

 :במקום ובתאריך הנקובים בראש הסכם זה ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 הסטודנטוהמוסד                                                                                         המשרד              

 

               

"ל בכיר למנהל, משרד סמנכ

 האנרגיה

חתימה וחותמת מורשה חתימה  

 מטעם המוסד

 שם ותפקיד 

     

 הסטודנט שם  חתימת  הסטודנט                      חשב משרד האנרגיה



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 76/2019קורא מס':  קול

 

 עמודים 24מתוך  24עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 

 קראתי את ההסכם ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו

 חתימה: יאימות

   

 אני  הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. 

 _________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות -___________ ו

הזהות, חתמו בפני מטעם ___________  )המוסד( על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייבו/ה 

 בחתימותיהם.

 

 וחותמת חתימה  רישיון' מס  תאריך

 

 

, ____________________ אשר הסטודנטאני  הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי 

  /מה בפני על הסכם זה.ם/תה על ידי ע"י תעודת זהות מספר ____________, חתהזוה

 

 וחותמת חתימה  רישיון' מס  תאריך

 
 


