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 קול קורא למצפים ציבוריים
 – 2017פעילות חינוכית לשנת במסגרת "מביטים למעלה" לקיום להגשת בקשות תמיכה  

 ז"התשע
 

חובה לעיין במודעה . מודעה זו כוללת מידע חיוני לכל מי שמעוניין להגיש בקשת תמיכה למשרד

כל המגיש בקשת תמיכה למשרד ייחשב כמי שמכיר את כל המידע המפורט  .היטב עד סופה

ובמבחני התמיכה החלים על אות הרלוונטיות של נוהל שר אוצר בהור, בהוראות הדין, במודעה

 .חלוקת התמיכה

 רקע   

מעוניינת לסייע "( הסוכנות" –להלן )סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה 

לקיים פעילות חינוכית מגוונת בתחומי חלל "( המצפים" –להלן )למצפים ציבוריים 

 .ואסטרונומיה לצעירים ולקהל הרחב

ים של סוכנות החלל הישראלית ספבמצפים באמצעות מבחנים לחלוקת כהסוכנות תתמוך 

בתחומי החלל והאסטרונומיה עבור פעילויות חינוכיות שונות "( מבחני התמיכה" –להלן )

ובכפוף , במבחני התמיכה, על פי התנאים המפורטים בקול קורא זה, לצעירים וקהל רחב

יובהר כי למשרד שמורה הזכות לתקן את מבחני . ליתר המקורות המשפטיים הרלבנטיים

 . 2017גם בהתייחס לשנת תמיכות , התמיכה בכל עת

: של המשרד בקישור הבאמבחני התמיכה מפורסמים באתר האינטרנט 

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/default.aspx 

 19-40-02-18מספר התקנה התקציבית עבור מבחני תמיכה אלה הנה: 

 ש"ח 600,000קנה זו הנו: הסכום שהוקצה לצורך תמיכה במצפים ציבוריים במסגרת ת

 

המשרד מזמין בזאת את המצפים להגיש בקשות תמיכה בהתאם למפורט בקול קורא 

 .זה

 

 

 :היעדים המרכזיים של תקנת התמיכה במצפים ציבוריים .1

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/default.aspx
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 ;הרחבת הפעילות החינוכית של מצפי כוכבים לכל הגילאים .א

 ;העמקת מעורבות הקהילה בפעילות מצפי הכוכבים .ב

 ;האנושי המקצועי העומד לרשות מצפי הכוכביםחיזוק ההון  .ג

חיזוק פעילות מצפי הכוכבים כמוקדי הדרכה והכשרה לעתודת חובבי ומדריכי  .ד

 .האסטרונומיה

 

 :סוגי הגופים הרשאים להגיש בקשות תמיכה  .2

מוסד ציבור כמשמעו בחוק, וכן מרכז המופעל בידי רשות מקומית,  -" מצפה כוכבים"

 :וציוד הכולליםאשר ברשותו תשתית 

אינץ' לכל הפחות, וכיפה  12חדר טלסקופ ובו טלסקופ רובוטי קבוע בקוטר  (1)

 ;מעלות, או פתרון קירוי קבוע חלופי 360המסתובבת 

 ;אינץ' לכל הפחות 5טלסקופים ניידים, בקוטר  3 (2)

  ;כיתות פעילות 2-אולם הרצאות ו (3)

 ;רחבה המתאימה לשמש כתצפית שמים (4)

 

 ההגשהאופן ההגשה ומועדי  .3

שהגישה אליה היא באמצעות אתר , ה"באמצעות מערכת מרכב רקבקשת התמיכה תוגש  .א

  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal:  האינטרנט בקישור הבא

, כמפורט במסמך המפורט בנושא המצורף כרטיס חכםהכניסה למערכת מרכבה באמצעות  .ב

 ".ה"פורטל התמיכות של מרכבהגשת בקשות לתקנת מצפים דרך לקול הקורא באתר המשרד "

לא יוארך המועד להגשת בקשת תמיכה בגין הזמן שנדרש לקבל כרטיס חכם או להאריך את  .ג

 ., על המוסדות להיערך לכך מראש ובהתאםתוקפו

להגשת  האחרון מועדבקשות לתמיכה ניתן להגיש החל מפרסום מבחני התמיכה ועד ל .ד

 12:00בשעה , ח"תשרי התשע י"א, 2017באוקטובר  1יום ראשון  :הבקשות

, באופן מלא, בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים ,חובה להגיש בקשת תמיכה במועד .ה

בקשה שלא תוגש כאמור לא תובא לדיון ותטופל . תקין וכשכל המידע בהם נכון ומדויק

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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, לפי העניין, ועדת התמיכות לא תמליץ או תאשר. בהתאם להוראות הנוהל הרלבנטיות

, כמו כן. מידע או מסמכים אלא במקרים חריגים במיוחד, הארכת מועדים להגשת בקשה

הוועדה לא תאשר תיקונים מהותיים בבקשת תמיכה ואף אינה מתחייבת לאפשר תיקון 

  .ב טעויות"טעויות סופר או כיו, טעויות דפוס

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

ללא הליך זה בקשת התמיכה בכלל לא מוגשת למשרד אלא נשארת בשלב "! שנוצרה

  !של טיוטה ואין לה כל תוקף

 

  הוראות כלליות .4

יטפל בהן ויחלק תמיכה בהתאם למקורות המשפטיים , המשרד ידון בבקשות התמיכה .א

ניתן לעיין במסמכים אלה באתר של משרד האוצר באינטרנט . שמסדירים את העניין

בכתובת 

tGeneral/Accountanthttp://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/Accountan

GeneralTopNav/AGSubjects/associations/  

 http://www.mof.gov.il/Takamובכתובת 

או באתר משרד המשפטים באינטרנט שכתובתו  

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

 

, אין תוקף לכל מצג. במשרד לאישור תמיכה היא ועדת התמיכות היחידההרשות המוסמכת  .ב

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

 

אין ודאות שייקבע תקציב , נהאו מתן תמיכה בפועל כפופים לאישור תקציב המדי/אישור ו .ג

 .מה יהיה שיעורו, ואם כן, לנושא התמיכה

 

אם קיים מידע בבקשת תמיכה או בכל חומר נלווה שמגיש המבקש למשרד ולדעתו על  .ד

-ח"תשנ, המשרד להימנע מלגלותו למי שפונה אליו בבקשה לכך על פי חוק חופש המידע

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/
http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/default.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/default.aspx
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עליו לציין זאת במפורש , המפורטות בחוקמפאת אחת העילות "( החוק"בסעיף זה ) 1998

ככל שניתן במקום סמוך לאותם פרטי מידע , בצורה בולטת בעת הגשת המידע, בכתב

לא תתקבל טענה כוללת שאין לגלות מידע או טענת . ספציפיים שלגביהם נטען החיסיון

חשב כמי מי שטוען לחיסיון כאמור יי. חיסיון שלא נומקה לפי אחת מהעילות המפורטות בחוק

יודגש . שוויתר על הזכות לקבל את אותם פרטי מידע ביחס למבקשי תמיכה אחרים

לבקשה לגילוי מידע שמוגשת למשרד על פי החוק נתונה , אם לאו, שהסמכות להיענות

  .למשרד בלבד

 
 תנאי סף למתן תמיכה  .ה

 
 :אלהלתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי רק מצפה כוכבים שמתקיימים בו תנאי סף 

 :מצפה הכוכבים העסיק במהלך שנת ההערכה צוות מקצועי הכולל .א

i. מנהל מצפה כוכבים; 

ii.  שנתן את שירותיו למצפה הכוכבים כמדריך בהיקף מדריך אחד לכל הפחות

 ;שעות חודשיות בממוצע לכל הפחות בשנת ההערכה 40של 

שיקול על פי , במקרה של חילופי כח אדם במצפה הכוכבים תוכל ועדת התמיכות
חודשים מתוך  9לבחון את היקף ההעסקה או מתן השירותים בתקופה של , דעתה

 ;שנת ההערכה
מצפה הכוכבים פעל בתחום הנתמך לפי מבחנים אלה במשך שנתיים לפחות לפני  .ב

 ;הגשת הבקשה

 מצפה הכוכבים אינו חלק ממוסד להשכלה גבוהה  .ג

 :המוסד שהוא אחד מאל -"  מוסד להשכלה גבוהה, "לענין זה
 19581 –ח "התשי, לחוק המועצה להשכלה גבוהה 9מוסד שהוכר לפי סעיף    (1)

 "(;חוק המועצה להשכלה גבוהה: "להלן)
א לחוק המועצה להשכלה 21מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף    (2)

 ;גבוהה
א לחוק המועצה להשכלה 28מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף    (3)

 ;גבוהה

                                                 
1

.1206' עמ, ו"ח תשע"ס; 191' עמ, ח"ח תשי"ס   
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מקיים את הוראות החוק , מצפה הכוכבים עומד בדרישות הנוהל ומבחן התמיכה .ד

מקפיד על כללי ניהול תקין ושומר על שקיפות בהתנהלותו , הרלבנטיות לפעילותו

 ;באופן ההולם את מטרותיו הציבוריות

מצפה הכוכבים פועל ביעילות ובתקורה מינימלית שמאפשרת את פעולתו התקינה  .ה

התאם לנוהל ולהנחיות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין לרבות ב, והראויה

 ;הוצאות הנהלה וכלליות

, מצפה הכוכבים הגיש בקשה בהתאם לנדרש לפי מבחן התמיכה ולהוראות הנוהל .ו

תוך העברת כל המידע הנדרש לטיפול בבקשתו כשהוא מלא ותקין לשביעות רצון 

 ;המשרד עד למועד בו נדרש לעשות כן

יד עצמו לביקורת המשרד להבטחת עמידתו בתנאים למתן מצפה הכוכבים מעמ .ז

 .תמיכה

על כך שהוא , חוזרות של המצפה -הגשת בקשת תמיכה מהווה הצהרה והסכמה מחייבות ובלתי 

מכיר היטב את כל האמור במודעה זו ואת כל הוראות מבחני התמיכה ושהוא מסכים להתנהל 

 .לפיהם ושהם מחייבים אותו לכל דבר וענין

 
 תשונו .5

ה ניתן להיכנס רק באמצעות כרטיס חכם ורק לאחר פתיחת "למערכת מרכבכאמור לעיל,  .א

רשות שאין בידה כרטיס חכם או שתוקפו פג מתבקשת לפנות ישירות . חשבון משתמש

לקבלת * 2007או לחברת פרסונל אי די בטלפון  03-6443620לחברת קומסיין בטלפון 

בהתאם לחברה שהנפיקה את הכרטיס )כרטיס חכם חדש או על מנת לחדש את תוקפו 

 במקור

 .  Mizpim@most.gov.il:  ל"שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב באמצעות הדוא .ב

mailto:Mizpim@most.gov.il
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המופיע יגבר , במקרה של סתירה בין המופיע במודעה זו והמופיע במבחני התמיכה .ג

האמור במודעה זו אינו גורע מסמכות המשרד להתקין נהלים ליישום מבחני . במבחנים

 .לפי העניין, לתקנם או לתקן האמור במודעה זו, התמיכה

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

  .חלוקת תמיכה בפועל כפופה לזמינות תקציבית. כלשהו

 

 :ה כאמור הוא"המועד האחרון להגשת בקשת התמיכה באמצעות מערכת מרכב
 .12:00בשעה , ח"א תשרי התשע"י, 2017באוקטובר  1יום ראשון 

  
 
 


