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 פעילות קהילתית בשבוע החלל  - קול קורא

  

    4410לשנת  
 

 
לשם העלאת  פועל, סוכנות החלל הישראליתבאמצעות היחידה המקצועית  ,משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

פעילות חינוכית קהילתית קול קורא לביצוע בזאת מפרסם  במסגרת זו, וית בתחומי החללהמודעות הציבור

 .  4102לינואר  42-10, אשר יתקיים בין התאריכים 4102 הישראלי לשנת החלל במהלך שבוע

 
 בכפוף לזמינות תקציבית.פעילות, אשר ישמשו למימון ה ₪ 044,444המשרד הקצה לקול קורא זה סך של עד 

ש"ח או עד גובה המימון המבוקש,  144,444עד כל מוסד יהיה  היקף התקציב אשר יוקצה מטעם המשרד עבור
 נמוך מביניהם. ה
 

 .להארכת ההתקשרות על ידי המשרד לשנתיים נוספותעם אפשרות חודשיים, תקופת ההתקשרות תהיה ל
  

 :להגשת הצעות סףהדרישות 
 מהמפורטים להלן: אחדהמציע הינו  .0

, אשר קיבל הכרה בתחום מדע 0891-אונים, התשמ"גיחוק המוזמוזיאון מוכר, כמשמעותו ב .א
לים להכרה במוזיאון, הוספת תחום או שינויו, הרחבת הכרה, שינוי וטכנולוגיה, בהתאם לנה

 ותקנותיו; 0891-סיווג או הסרת הכרה לפי חוק המוזיאונים, התשמ"ג

מוסד להשכלה גבוהה מוכר או מכללה אקדמית, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה,  .ב
 .0899-התשי"ח

 מהאפשרויות המפורטות להלן: אחתניסיון על פי מוסד ללא כוונת רווח, שהינו בעל  .ג

העברת פעילות חינוכית לתלמידים בטווח הגילאים של כיתות ג' עד יב' בתחומי החלל,  (0
הכוללת פעילות קבוצתית סדירה של לפחות מפגש אחד בשבוע לתקופה של שלושה חודשים 

 ;4101רצופים לפחות במהלך שנת 

אחת במהלך השנתיים האחרונות ימי פעילות )לא רצופים( מצטברים במשך שנה  21העברת  (4
 בארגון והפעלת פעילות חינוכית בתחום החלל לילדים, או לבני נוער או לקהל הרחב.    

ברשות המציע האמצעים הדרושים לקיום הפעילות המוצעת על ידו, אשר תואמת את השירותים  .4
ום החלל חינוכית ולימודית בתחהמבוקשים המוגדרים בסעיף ב' לעיל, לרבות מבנה ותשתית 

חדרי מחשבים ודגמי המחשה. מספר החדרים המוצע וגודלם יהא  \הכוללת טלסקופ פעיל, מעבדות
תואם  למספר ולדרישות התוכניות המתקיימות ביום האירוע בו זמנית, בהתאם למפורט בסעיף ב' 

 לעיל.   
 מנהל הפעילות מטעם המציע יעמוד בדרישות הבאות: .1

 או מדעים.\בעל ניסיון מצטבר של ארבע שנים לפחות בניהול חוגים בתחומי חלל ו .א

ם תחומי לימוד מדעיים הרלוונטיים לתכני( בלפחות בעל הכשרה אקדמית )תואר ראשון .ב
 . M.e Dאו  בעל תואר שני בהוראת המדעים או בעל תואר המוצעים על ידי המוסד המציע 

ול קורא זה אינה נתמכת או מתוקצבת בשום דרך אחרת, הפעילות שבעדה מבוקש התקציב לפי ק .2
 במישרין או בעקיפין, ע"י המדינה.

 למציע תעודת התאגדות ותעודת רישום ברשויות המס. .9

  תקף לשנה השוטפת.למציע אישור ניהול ספרים  .2

 מטעם רשם העמותות.  תקף לשנה השוטפתלמציע שהוא עמותה יש אישור ניהול תקין  .7
 

 והחלל הטכנולוגיה ,המדעמשרד 

 מדינת ישראל
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ב , רחווהחלל הטכנולוגיה ,עותקים כרוכים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד המדע 1-ביוגשו ההצעות 

 114, ירושלים, קומה ג', ליד חדר (קרית הממשלה )המזרחית –ת בגין קריקלרמון גאנו, 

טבת ב 'ט, כ ירביעליום : ההצעות תתקבלנה החל ממועד פרסום הקול הקורא ועד מועד אחרון להגשה

 14:44עד השעה , 0.44141.14 ,התשע"ד

 לא יידונו –צעות אשר תגענה למשרד לאחר מועד זה ה

 
  www.most.gov.ilעל התוכנית נמצאים באתר האינטרנט של המשרד בכתובת ומידע נוסף  הקול הקורא

 

  דואר אלקטרוני: וב 40-6700744, טלפון: הגברת אתי מנקר, סוכנות החלל הישראלית : למידע נוסף

shavua@most.gov.il  וייענו בכתב בלבד 10.1404.-ם העד ליוניות יתקבלו פ. 

 

בר הקול התאמה או סתירה בין מודעה זו לבין נוסח הקול הקורא המופיע באתר, יג-בכל מקרה של אי
 הקורא.
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