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במסגרת תכנית 'סל  בינלאומיותלהגשת בקשת תמיכה במשלחות  קול קורא לרשויות המקומיות

 התשע"ח  – 2018לשנת  מדע'

 

עד  היטבמעוניין להגיש בקשת תמיכה למשרד. חובה לעיין במודעה המודעה זו כוללת מידע חיוני לכל 

כל המגיש בקשת תמיכה למשרד ייחשב כמי שמכיר את כל המידע המפורט במודעה, בהוראות  סופה.

 ובמבחני התמיכה החלים על חלוקת התמיכה. אוצרהדין, בהוראות הרלוונטיות של נוהל שר ה

 

   רקע .1

בהנגשת "המשרד"( מעוניין לסייע לרשויות המקומיות  –אגף מדע וקהילה במשרד המדע והטכנולוגיה )להלן 

 ובכלל זה תמיכה במשלחות בינלאומיות בחו"ל. לציבור הרחב, נושאי המדע והטכנולוגיה 

ברשויות באמצעות תמיכה הגשת בקשות ללתשע"ח  – 2018לשנת במסגרת זו פרסם המשרד קול קורא 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע הטכנולוגיה במסגרת הפעילות 'סל מדע לרשויות המקומיות' 

עבור פעילויות שונות בתחומי המדע והטכנולוגיה שמקורן ביוזמה, תכנון, וביצוע  ,"מבחני התמיכה"( –)להלן 

 .של הרשויות

משלחות בינלאומיות ש בקשות לתמיכה ביפתוח את האפשרות לרשויות המקומיות להגכעת מעוניין המשרד ל

התנאים המפורטים בקול קורא זה, במבחני , כמוגדר במבחני התמיכה. התמיכה תינתן על פי (רצועה ב')

נטיים. יובהר כי למשרד שמורה הזכות לתקן את מבחני ווהתמיכה, ובכפוף ליתר המקורות המשפטיים הרל

 . 2018תמיכות ההתמיכה בכל עת, גם בהתייחס לשנת 

מבחני התמיכה מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד בקישור הבא: 

https://www.gov.il/he/Departments/General/most_sal_mada 

בהתאם  בינלאומיותמשלחות עבור בקשות תמיכה בזאת את הרשויות להגיש המשרד מזמין בהתאם 

אין להגיש )רצועה ב'(, ו בלבדהבקשות הינן עבור משלחות בינלאומיות כי יובהר  למפורט בקול קורא זה.

ואשר אינן  לשאר התחומים הנתמכים במסגרת 'סל מדע' ,תכניות עבודהבקשות לתמיכה, ובכלל זה 

 .כלולים ברצועה זו

 ת תמיכהסוגי הגופים הרשאים להגיש בקש .2

 , מועצה מקומית או מועצה אזורית;קטנה(/)גדולה עירייה –רשות מקומית  .א

באישור ועדת התמיכות, ניתן להעביר את התמיכה למתנ"ס ברשות מקומית, ובמקרים חריגים  .ב

 המשמש, באישור הרשות המקומית, כנציגה הבלעדי לניהול כלל הפעילויות לפי המבחנים ברשות. 
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 ,או להפחית את התקציב המוקצה עבור תכנית זו בהתאם לשיקול דעתויובהר כי המשרד רשאי להגדיל 

 ובכפוף לזמינות תקציבית כאמור וכן בהתאם למתחייב על פי הוראות התכ"מ.

 

 משלחות בינלאומיות –תחום התמיכה  .3

ימון משלחות לתחרויות בינלאומיות או מהתמיכה עבור משלחות בינלאומיות תינתן עבור השתתפות הרשות ב

 למחנה מחקר בינלאומי, ובכלל זה השתתפות במימון הטיסה, לינה או עלויות ההשתתפות בתחרות.

 

 אופן ההגשה ומועדי ההגשה .4

בקשת התמיכה תוגש רק באמצעות מערכת מרכב"ה, שהגישה אליה היא באמצעות אתר האינטרנט  .א

 :mrp.mrc.gov.il/irj/portalhttps// בקישור הבא:

בשעה  21.6.2018לתאריך עד  9435במסגרת הגשת בקשה לקול קורא את טופס הבקשה יש להגיש  .ב

 את הטופס ניתן למצוא באתר המשרד בדף הקול קורא. .12:00

בגין פעילויות שקיימה או תקיים הרשות ניתן להגיש רק תכניות עבודה  2018לתשומת הלב: לשנת  .ג

 31כ' באלול התשע"ח, ועד ליום שישי  ,2017בספטמבר  3י"ב באלול התשע"ז, החל מיום ראשון 

 . 2018באוגוסט 

אשר וכ ,תקיןוהמסמכים הנלווים הדרושים, באופן מלא  כלחובה להגיש בקשת תמיכה במועד בצירוף  .ד

תוגש כאמור לא תובא לדיון ותטופל בהתאם להוראות הנוהל כל המידע בהם נכון ומדויק. בקשה שלא 

נטיות. ועדת התמיכות לא תמליץ או תאשר, לפי העניין, הארכת מועדים להגשת בקשה, מידע או ווהרל

מסמכים אלא במקרים חריגים במיוחד. כמו כן, הוועדה לא תאשר תיקונים מהותיים בבקשת תמיכה 

 יות דפוס, טעויות סופר או כיו"ב טעויות.ואף אינה מתחייבת לאפשר תיקון טעו

למידע לגבי הנפקת כרטיס או הארכת  – הגישה למערכת המרכבה היא רק באמצעות כרטיס חכם .ה

תוקפו ראה להלן "שונות". לא יוארך המועד להגשת בקשת תמיכה בגין הזמן שנדרש לקבל כרטיס חכם 

 או להאריך את תוקפו.

ם במרכבה את הפעולה הסופית של "הגשת בקשה יש להקפיד ולבצע לכל בקשה שמכיני .ו

טיוטה ה שנוצרה"! ללא הליך זה בקשת התמיכה כלל לא מוגשת למשרד אלא נשארת בשלב

  כל תוקף! חסרתו

 

  הוראות כלליות .5

מסדירים את ההמשרד ידון בבקשות התמיכה, יטפל בהן ויחלק תמיכה בהתאם למקורות המשפטיים  .א

בכתובת  ,אלה באתר של משרד האוצר באינטרנטהעניין. ניתן לעיין במסמכים 

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTo

jects/associationspNav/AGSub/  

 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsfובכתובת 

mailto:sima@most.gov.il
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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או באתר משרד המשפטים באינטרנט שכתובתו  

http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/default.aspx. 

במשרד לאישור תמיכה היא ועדת התמיכות. אין תוקף לכל מצג, הבטחה,  היחידהת המוסמכת הרשו .ב

 התחייבות או כיו"ב, שנעשו או שניתנו על ידי גורם אחר כלשהו. 

אין ודאות שייקבע תקציב לנושא  .אישור ו/או מתן תמיכה בפועל כפופים לאישור תקציב המדינה .ג

 התמיכה, ואם כן, מה יהיה שיעורו.

גיש המבקש למשרד ולדעתו על המשרד להימנע הקיים מידע בבקשת תמיכה או בכל חומר נלווה ש אם .ד

)בסעיף זה "החוק"(  1998-פונה אליו בבקשה לכך על פי חוק חופש המידע, תשנ"חעל ה ,מלגלותו

מפאת אחת העילות המפורטות בחוק, עליו לציין זאת במפורש בכתב, בצורה בולטת בעת הגשת 

שניתן במקום סמוך לאותם פרטי מידע ספציפיים שלגביהם נטען החיסיון. לא תתקבל  המידע, ככל

טענה כוללת שאין לגלות מידע או טענת חיסיון שלא נומקה לפי אחת מהעילות המפורטות בחוק. מי 

שטוען לחיסיון כאמור ייחשב כמי שוויתר על הזכות לקבל את אותם פרטי מידע ביחס למבקשי תמיכה 

נתונה  ,מוגשת למשרד על פי החוקהדגש שהסמכות להיענות, אם לאו, לבקשה לגילוי מידע אחרים. יו

 .למשרד בלבד

 יש לצרף לבקשת התמיכה את המסמכים הבאים: .ה

טופס בקשה לתמיכה חתום ע"י ראש הרשות וגזבר הרשות. את הטופס ניתן למצוא באתר  (1

כותרת תחת  http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/default.aspxהמשרד בכתובת 

 "."משלחות בינלאומיות קול קורא"פרסומים", ב

 מערכת מרכב"ה.תצהיר ראש הרשות וגזבר הרשות. את התצהיר ניתן למצוא ב (2

 במערכת מרכב"ה.ח ניתן למצוא "דו"ח תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת. את הדו (3

ניתן למצוא באתר החשכ"ל בכתובת  –טפסים נוספים לפי הוראת החשכ"ל  (4

doc/hashkal/horaot.nsf/768a2b2e75fa5386c225770c003a0http://takam.mof.gov.il/

756/68552f725b5f55a6c22575c700319c22?OpenDocument 

 חתימה ומורשי תפקידים בעלי פרטי .א

 אישור עו"ד-מורשי חתימה .ב

 אישור על הגשת דוח מבוקר .ג

 ר.מקומית -פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין  .ד

 מסירתםפרטי חשבון בנק של תאגיד והסכמת  .ה

 כתובת המשרד והסניפים .ו

 

 שונות .6

רק באמצעות כרטיס חכם ורק לאחר פתיחת חשבון משתמש.  כאמור למערכת מרכב"ה ניתן להיכנס .א

-03רשות שאין בידה כרטיס חכם או שתוקפו פג מתבקשת לפנות ישירות לחברת קומסיין בטלפון 

* לקבלת כרטיס חכם חדש או על מנת לחדש את 2007או לחברת פרסונל אי די בטלפון  ,6443620

 (תוקפו )בהתאם לחברה שהנפיקה את הכרטיס במקור
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 davids@most.gov.ilהדוא"ל: שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב באמצעות  .ב

גבר המופיע במבחנים. יהמופיע במבחני התמיכה, בין זו ו במקרה של סתירה בין המופיע במודעה .ג

האמור במודעה זו אינו גורע מסמכות המשרד להתקין נהלים ליישום מבחני התמיכה, לתקנם או לתקן 

 במודעה זו, לפי העניין. אמורהאת 

אין באמור במודעה זו כל התחייבות לאישור בקשת תמיכה או למתן תמיכה בסכום כלשהו. חלוקת  .ד

  יכה בפועל כפופה לזמינות תקציבית.תמ

 

הגשת בקשת תמיכה מהווה הצהרה והסכמה מחייבות ובלתי חוזרות של הרשות, על כך שהיא מכירה 

היטב את כל האמור במודעה זו ואת כל הוראות מבחני התמיכה, שהיא מתחייבת לפעול לפיהם ושהם 

 מחייבים אותה לכל דבר ועניין.

 

 בהצלחה!
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