
 2022שאלות ותשובות קולות קוראים 

 

מס' קול 
 קורא 

 תשובה שאלה 

נשמח לדעת האם הקול  18/4.22
הקורא הנ"ל מתייחס 

להגשת מחקרי התערבות 
בלבד? כלומר, האם 
מחקרנו צריך לכלול 

תכנית התערבות או רק 
הצעות להתערבות 

עתידית על בסיס ממצאי 
 מחקר

 התערבותהקול הקורא מיועד אך ורק למחקרי 

צויין בקול קורא כי מועד  18/4.22
הינו  הגשה אחרון להצעות

, שאלתי האם 4.7.2022
למועד זה צריך להגיש 

קדם הצעה והצעה מלאה 
יחד או רק קדם 

במידה ותאושר  הצעה?
קדם הצעה יש ארבעה 

שמצוין  שבועות )כפי
( להגיש את  8.3בסעיף 

  ההצעה המלאה?
 

 .ה מלאהיש להגיש הצעאין קדם הצעה. 

מצורף קישור למסמך  21/5.22
שמציג את יעדי המשרד 

אולם הקישור מוביל 
את  שמתארת לפיסקה

המסמך, בשעה שהמסמך 
 עצמו אינו זמין

https://mosdot.education.gov.il/content/milestones 
 

רציתי לדעת אם אוכל  21/5.22
להגיש מועמדות לקבלת 

מלגה זו אם כרגע אני 
מסיימת שנה שלישית של 

 לימודי הדוקטורט?

 לא ניתן בשלב כזה של הדוקטורט להגיש מועמדות

האם יכול דוקטורנט  21/5.22
מפקולטה שאינה חינוך 

להגיש ההצעה? תחום 
המחקר קשור לחינוך אבל 
פורמאלית שייך לפקולטה 

דעי החברה אחרת )מ
 למשל(

 כן

האם יש מגבלה בעבודה  21/5.22
)לא מלגה נוספת( במקביל 

 למלגה?

 לא 

בהמשך לשאלה ששאלתי  21/5.22
במייל הקודם, בנוגע 

לתכנית המחקר, שמתי 
 לב עכשיו שב"טופס

למועמד", בחלק האחרון 
של הסכם, יש  שהוא סוג

נספח שבו מבקשים את 
הצעת המחקר )"נספח ב' 

הצעת המחקר    -לחוזה
 לדוקטורט"(.

 
האם לצרף לטופס 
למועמד את הצעת 

המחקר המלאה 
לכך בקובץ נפרד  ובנוסף

 כן

https://mosdot.education.gov.il/content/milestones


תכנית  את
 כתקציר? המחקר

 
 4.7יש לי שאלה על סעיף  21/5.22

 בקול הקורא:
ית הרב שנתית התוכנ

המוזכרת בסעיף זה 
ומחוברת לקישור המצורף 

אינה מופיעה באותו 
קישור. יש דרך להשיג את 
המסמך המפרט את אותה 

 תוכנית?
 

https://mosdot.education.gov.il/content/milestones 
 

רשאי להגיש מי האם  21/5.22
שעבודתו בשיפוט ממעבר 

 לשלב ב' משלב א'?

 כן

19/5.22 
20/5.22 

אנא הבהרתכם כי היקף 
₪(  500,00התקציב )

 יהיה בתוספת מע"מ.
בקול קורא  4.1סעיף 

 3בנספח  9וסעיף 
)הנחיות להכנת תקציב 

 למחקר(

 ללא תוספת מע"מ 

19/5.22 
20/5.22 

נבקש להבהיר כי 
שינויים בתוכנית 

המחקר ייעשו בהסכמה 
)ולא רק בתיאום( עם 
 החוקרים האחראים.

 12.4סעיף 

לשכת המדען רשאית בכל שלב משלבי העבודה  כפי שכתוב בחוזה: "

המוסכמים על צד ב' מבחינה להכניס שינויים ותוספות מהותיות, 

ואשר בהם הוא יכול לעמוד מבחינה ארגונית וכספית, וצד ב'  מקצועית

 "מתחייב לבצעם תוך פרק הזמן שיוחלט בין הצדדים.
 

19/5.22 
20/5.22 

קיימת סתירה בנוגע 
להארכת תקופת 
ההתקשרות, בין סעיף 

בקול הקורא, הקובע  4.5
כי הארכת תקופת 
ההתקשרות תהיה "עד 

חודשים", לבין  12
בחוזה,  3האמור בסעיף 

הקובע כי הארכת 
תקופת ההתקשרות 

חודשים".  36תהיה "עד 
סעיף  אנא הבהרתכם.

 בקול קורא 4.5

 )חוזה( 1בנספח  3סעיף 

 חודשים 36

19/5.22 
20/5.22 

נבקש הבהרה כי 
הארכת תקופת המחקר 
תעשה בכפוף להסכמת 

 3סעיף  החוקר בלבד.
 )חוזה( 1בנספח 

לשכת המדען רשאית בכל שלב משלבי העבודה  כפי שכתוב בחוזה: "

להכניס שינויים ותוספות מהותיות, המוסכמים על צד ב' מבחינה 
מקצועית ואשר בהם הוא יכול לעמוד מבחינה ארגונית וכספית, וצד ב' 

 "מתחייב לבצעם תוך פרק הזמן שיוחלט בין הצדדים.

19/5.22 
20/5.22 

נבקש הבהרה כי אישור 
קר סטייה מהצעת המח

או בתקציב ייעשו רק 
לבקשת או בהסכמת 

)ה( 4סעיף  החוקר.
 )חוזה( 1בנספח 

לשכת המדען רשאית בכל שלב משלבי העבודה  כפי שכתוב בחוזה: "

להכניס שינויים ותוספות מהותיות, המוסכמים על צד ב' מבחינה 
מקצועית ואשר בהם הוא יכול לעמוד מבחינה ארגונית וכספית, וצד ב' 

 "עם תוך פרק הזמן שיוחלט בין הצדדים.מתחייב לבצ

19/5.22 
20/5.22 

הואיל ומדובר במחקר 
אקדמי, שקצב 
התקדמותו אינו ניתן 
לחיזוי מדויק מראש, 

 יוותר ללא שינוי

https://mosdot.education.gov.il/content/milestones


נבקש הבהרה כי יבוטל 
 הסעיף. 

לא יתכנו קנסות או 
סנקציות כספיות בשל 
קצב התקדמות מדעית. 

 1)ה( בנספח 7סעיף 
 )חוזה(

19/5.22 
20/5.22 

נבקש הבהרתכם, כי 
הבעלות במסמכים 

(, 3)א()9כאמור בסעיף 
 היא של צד ב' בלבד.

 1( בנספח 4)א()9סעיף 
 )חוזה(

כל זכויות הקניין הרוחני ביחס לכלים לנתונים, התוכניות, 
הנספחים, הטיוטות, התרשימים, וכל חומר אחר שהכין צד ב' לשם 

ממנו, בישראל ומחוצה לה, ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה 
ס. יהיו שייכים לצד ב' )בהתאם להחלטת ממשלה 

 (.13.09.2004  מיום וכלכלה  חברה  לענייני  שרים  ועדת  של  122חכ/

19/5.22 
20/5.22 

נבקש הבהרה כי האמור 
( גובר על 7)א()9בסעיף 

האמור בסעיפים 
( וכי 6)א()9-( ו5)א()9

בהתאם לאחר המילים 
ק", "למען הסר ספ

יוסף "על אף האמור 
( עד 5)א()9לעיל". סעיף 

 1( בנספח 7)א()9סעיף 
 )חוזה(

 יוותר ללא שינוי

19/5.22 
20/5.22 

נבקש הבהרה כי המשרד 
לא יפרסם את ממצאי 
המחקר באופן מעוות, 
מסלף או באופן חלקי 
בלבד, ללא הסכמת 

 (1)ב()9החוקר.  סעיף 

 יוותר ללא שינוי

19/5.22 
20/5.22 

הבהרה כי סעיף  נבקש
זה יימחק ביחס 
למוסדות אקדמיים. 
הכפפת גופי מחקר 
לחוק מבקר המדינה 
איננה מקובלת 
 בהסכמים מסוג זה.

 1)ה( בנספח 13סעיף 
 )חוזה(

 יוותר ללא שינוי

19/5.22 
20/5.22 

נבקש להבהיר כי 
, 15%התקורה היא 

כמקובל במוסדות 
 להשכלה גבוהה.

 יוותר ללא שינוי

 


