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 :למדע וטכנולוגיה קוונטיים הלאומית תכניתהיישום המשך 

 QST-בתחומי ה קבוצתי/מחלקתילמענקי ציוד מחקר להגשת בקשות קול קורא תחרותי 

 -מחקר האדם מקצועי להפעלת ציוד -כוח ולסיוע בקליטת

  ("אפ)תש' אמחזור 

 
 רקע .1

ובהמשך  בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים

 הפעיל החל מתשפ"אל ות"תהחליטה  בנושא, שאושרה ע"י פורום תל"ם, הלאומיתלתכנית 

בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים )להלן:  מחלקתי/קבוצתילמענקי ציוד מחקר תכנית 

QST ,) של ציוד  וניהוללו ואדם מקצועי איכותי להפעלת-כוחמענקים להעסקת שתכלול גם

 .המחקר

את ההנחיות להגשת  קול קורא זה מרכז את תנאי התכנית, את הקריטריונים לשיפוט

 הבקשות ועוד.

התכניות הכלליות למענקי ציוד מחקר מוסדי  קול קורא זה, על שני חלקיו, מתבסס על

ל תשפ"א צפוי לצאת "בשנה המופעלות בות"ת החל מתש"פ.אדם מקצועי -כוחמענקי ול

מחזור ב' של הקול הקורא הנוכחי. בנוסף, במסגרת התכנית הלאומית צפויים לצאת בשנים 

 .QST-הנדרש בתחומי הציוד מחקר קולות קוראים נוספים להקרובות 

 
 קבוצתי/מחלקתי: מענקי ציוד מחקר 'חלק א

 מטרת התכנית .2

משרת את צורכי המחקר הציוד מדעי בסיסי ה או בשדרוג של ברכישסייע מטרת התכנית ל

 QST(.1(בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים באוניברסיטאות המחקר 

 
 תנאי התכנית .3

אוניברסיטאות המחקר ע"י יוגשו לתכנית  מחלקתי/קבוצתיבקשות לרכישת ציוד מחקר  3.1

 .בקשות שתיעד של ה כל אוניברסיטה מוגבלת להגשבמחזור ההגשות הנוכחי . בלבד

 ירכש במסגרת התכנית לשרת את צורכי המחקר של ציבור משתמשים רחביעל הציוד ש  3.2

. הציוד ינוהל ברמה באקדמיה ובתעשייה QST-יחסית מקהילת ה

 .ים/הבודד ים/המחלקתית/הקבוצתית ולא ברמת החוקר

                                                             
 בכל מקום בו מופיע בתנאי התכנית הנושא של "רכש ציוד" הכוונה היא גם לשדרוג ציוד. 1
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 :במסגרת התכנית תוענק תמיכה אך ורק לבקשות שיסווגו באחד מן הסיווגים הבאים 3.3

 חישוב קוונטי 

 תקשורת קוונטית 

 סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות 

  מדי תאוצה קוונטיים, שעונים אטומיים, מדי שדה מגנטי)מכשור וחיישנים קוונטיים 

 וכיו"ב(

  וכיו"ב( חומרים מהונדסים קוונטית, טופולוגייםחומרים )חומרים קוונטיים 

 יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיות עתידיות 

 מדע וטכנולוגיות קוונטיות חדשניים 

 
  - עלות הציוד הנרכש וגובה המענק 3.4

מענק הציוד המקסימלי בו ניתן לזכות במסגרת  - השתתפות בעלויות הציוד הנרכש  3.4.1

 . / מערכת לפריט₪ מיליון  5.4יעמוד על  התכנית

 25%ההשתתפות המינימלית הנדרשת מהמוסדות עומדת על  -השתתפות המוסדות  3.4.2

 להשתתפות המוסד בתכנית זו.  תקרה אין, הנרכש. למען הסר ספק ציודהמעלות 

זכה המוסד המגיש במענק ציוד , במצב בו שלעילסעיפים בהתאם ל -עלות הציוד  3.4.3

והשתתפות המוסד היא ההשתתפות המינימלית ₪, מיליון  5.4, כלומר: מקסימלי

מיליון  7.2 על סך שבבקשהעומדת עלות הציוד מעלות הציוד,  25% :כלומרהנדרשת, 

ובלבד ות"ת אינה מגבילה את גובה עלות הציוד הנרכש במסגרת התכנית  יובהר, כי₪. 

 ממקורות המוסד. תמומןות"ת המאושרת שהעלות שמעבר להשתתפות 

זכה המוסד ביותר ממענק ציוד אחד, השתתפות  -המקסימלי  המצטבר היהזכי סך  3.4.4

 150%) ₪מיליון  8.1 ות"ת בכלל מענקי הציוד לאותו המוסד לא תגדל מעבר לסך של

 .מענק מלא(

. ביצוע 1.10.2020ביום  תתחילהתקופה בה ניתן להשתמש בכספי המענק  -תקופת המענק  3.5

או יצירת התחייבות המתבססת על כספי הוצאה בפועל של כספי המענק המענק משמעו 

 שנרכשו החל , הנכללים באישור המענק,בהוצאות המענק ניתן לכלול פריטי ציוד המענק.

  .1.3.2020מיום 

 -כספי המענק הגשת המענק ועל מגבלות על  3.6

 .אין לגבות תקורה או דמי טיפול מכספי המענק 

  אדם מקצועי להפעלת הציוד, לרבות מלגות -חומיועדים להעסקת כ לאכספי המענק

 למענקי כוח אדם מקצועי, נא ראו חלק ב׳ בהמשך מסמך זה. לסטודנטים וכדומה.

 .אין לכלול במסגרת הבקשות ציוד המיועד למחקר של חוקר/ים בודד/ים 

  שינוי הציוד מחייב . שבבקשהלא ניתן לשנות את הציוד למענק לאחר הגשת הבקשה

לא תינתן המענק רכש שלא בהתאם לתנאי ינפרדת. כמו כן, ציוד שיבקשה  תהגש

 השתתפות בגינו.
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 ניתן לא את חלק המוסדות ברכש הציוד נבהיר, כי של "כפל תקצוב",  יםכדי למנוע מצב

, לרבות ההקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר,  יעודיות של ות"תיה יההקצבותלממן מ

פ גופי מימון מו"או ע"י  באמצעות מענקי ציוד הניתנים ע"י הקרן הלאומית למדע 

פנו לח"מ כדי לברר את הסוגיות אנא  . במקרים של חוסר בהירותיםאחר יםממשלתי

 ולמנוע אי נעימויות בעתיד.

המענק תועבר למוסדות הזוכים  סךמ 50%מקדמה בשיעור  -הזוכים  ותהעברת המענק למוסד 3.7

קבלת המוסד, לרבות דיווח לגבי והיתרה תועבר לאחר קבלת דיווח  במחצית הראשונה של תשפ"א

 ., התקנתו ובדיקתוהציוד

 
 מנגנון הפעלה ושיפוט .4

 התכנית תופעל ע"י ות"ת. 4.1

 שיפוט שתמונה ע"י ות"ת בהמשך.ת ע"י ועד שיפוט הבקשות למענקי ציוד יעשה 4.2

בעלי  בחוות דעת של סוקרים חיצוניים ,לשיקול דעתהבהתאם  ,תיעזר שיפוטועדת ה 4.3

  מומחיות מהארץ או מחו"ל.

 
מפורט בחלק ג' של ההצעות במסגרת הקול הקורא יוגשו בהתאם ל - קריטריונים לשיפוט .5

 מתכונת ההגשה המצורפת וישפטו בהתאם לקריטריונים הבאים: הקול הקורא ובהתאם ל

 רלוונטיות לתחום ה-QST. 

 המבוקש הציוד של והייחודיות החדשנות מידת. 

 לשרת אמור שהציוד המחקרים של החדשנות מידת. 

 ותרומת הציוד לפיתוח המחקר החוקרים  , מצוינותהמחקרים רמתם המדעית של

 .במוסד המבקשהאקדמי 

 שיבוצעו בעזרתו המחקרים לקידום הציוד של הנחיצות מידת. 

 כולל משתמשים מהתעשייהמשתמשים של רחב לציבור שירות מתןל הציוד פוטנציאל ,. 

  יכולת המוסד להעמיד את התשתית הפיזית לציוד, לתמוך בו בחוזי שירות ולהקצות את

 .תהמיומן שיפעיל אותו לתקופה ממושכ האדם-כוח

 עלות/תמורה של מערכת הציוד המבוקשת לעומת מערכות ציוד חלופיות. 

 

 מחלקתיות/קבוצתיותתשתיות המחקר האדם מקצועי להפעלת וניהול -חלק ב': מענקי כוח

 מטרת התכנית .6

אדם מקצועי ברמה גבוהה להפעלתן ולניהולן -חוגיוס ובהעסקה של כבסייע להיא מטרת התכנית 

  .באוניברסיטאות המחקר QST-בתחומי ה מחלקתיות/קבוצתיותשל תשתיות מחקר 

 
 תנאי התכנית .7

המוגשות  QST-בתחומי ה מחלקתי/קבוצתיציוד מחקר ה ולשדרוג של לרכישלצד הבקשות  7.1

להגיש גם בקשה אוניברסיטאות המחקר במסגרת המחזור הנוכחי של קול קורא זה, רשאיות 

 ולהפעלתחדו ובמשרות שייאדם מקצועי ברמה גבוהה -להשתתפות ות"ת בהעסקה של כוח
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עד שתי  שלה כל אוניברסיטה מוגבלת להגשבמחזור ההגשות הנוכחי . ציוד זהשל  וולניהול

האדם המקצועי זכה -, כי זכיה במענק מותנית בכך שהציוד המופעל ע"י כוחיובהר .בקשות

 במענק ציוד מחלקתי/קבוצתי במחזור הנוכחי במסגרת חלקו הראשון של הקול הקורא.

אדם מקצועי בעל תואר שלישי -חווהעסקה של כ גיוס. התמיכה במסגרת המענקים תינתן עבור 7.2

(Ph.D.)  ציוד.ים בהפעלת הרלוונטיסיון ימהנדסים בכירים בעלי השכלה ונאו 

  - ותקופת המענק גובה המענק, עלות הגיוס וההעסקה 7.3

המחקר  לתשתיתמקצועי האדם ה-כוחמעלות העסקת  50%מענקי התכנית יממנו עד  7.3.1

בשנה. עלות ההעסקה, לצורך חישוב גובה התמיכה ₪ אלף  175-אך לא יותר מחדשה ה

 2כוללת את הרכיבים הבאים: שכר יסוד משולב, הוצאות נלוות, תוספות שכר ,של ות"ת

  והחזר הוצאות.

 שנים.ארבע  לתקופה של עד יינתנומענקי התמיכה  7.3.2

 נוספות שנים ארבע למשך המשרה קיום את להמשיך המוסד בהתחייבות מותנה המענק 7.3.3

לפחות, כך שבמצטבר מתחייב המוסד לקיים את המשרה שעל הפרק במשך שמונה 

 רצופות.שנים 

 -מגבלות על הגשת המענק ועל כספי המענק  7.4

 אין לגבות תקורה או דמי טיפול מכספי המענק. 7.4.1

אדם מקצועי המיועד למחקר של חוקר/ים -חוהבקשות העסקת כ אין לכלול במסגרת 7.4.2

 בודד/ים.

 .מתייחסת בקשת המענק ןאליה שרותהמ פרטיהבקשה לא ניתן לשנות את  הגשת לאחר 7.4.3

 הנחיותבהתאם ל לפעול יש אדם המקצועי שיאייש את המשרות הזוכותה-העסקת כוחב 7.4.4

ה במענק במסגרת התכנית יכי בזכי ,למען הסר ספק יובהר כר.הש על והממונה ת"ות

 .שיגויס לעניין זההאדם -חוההעסקה של כאין לראות משום אישור לתנאי 

בעלויות ההעסקה כדי למנוע מצבים של "כפל תקצוב", נבהיר, כי את חלק המוסדות  7.4.5

או של ות"ת,  האחרות יעודיותילא ניתן לממן מהקצבותיה ההאדם המקצועי -חושל כ

לרבות הקרן גופי מימון מו"פ ממשלתי הניתנים ע"י אדם -או כוחציוד ממענקי 

 הלאומית למדע ואחרים.

כדי לברר את הסוגיות  אלינו בהתאם לפרטים שבהמשך,במקרים של חוסר בהירות אנא פנו 

 .ולמנוע אי נעימויות בעתיד

העברת המענקים בגין המענקים שזכו תעשה בסוף השנה  -העברת המענק למוסדות הזוכים  7.5

השנה לא יועברו מקדמות בגין האדם המקצועי. במהלך -חולאחר קבלת דיווח על העסקת כ

 הבקשות הזוכות.

 

 קריטריונים לשיפוט .8

 שנרכש.התשתיתי המחקר ציוד  לפעילות האדם-חוכ חיוניות 

 סיון מקצועי.יהאדם הנדרש, לרבות השכלה, הכשרה ונ-חורמתו ואיכויותיו של כ 

                                                             
כולל שעות נוספות גלובאליות, כוננויות, גמול השתלמות ועוד וללא תוספות אישיות התלויות בביצועים,  2

 גמולי תפקיד, מענקים חד פעמיים וכיו"ב. 
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 חלק ג': אופן ההגשה

 - מחלקתי/קבוצתילמענקי ציוד מחקר  לתכנית הגשת בקשות

 הגשת בקשה לתכנית תכלול את המסמכים הבאים: -מסמכים מצורפים  .9

 )באנגלית(בור כל פריט מערכת המוגשת לתכנית יש למלא את טופס הבקשה המצ"ב ע 9.1

תיאור שם הציוד / המערכת, סיווג תחום הבקשה,  , לרבותהציוד המבוקשהמציג את 

קהל היעד, המערכות הקיימות אותן צריך המוסד לשדרג,  ,טכניותהיכולותיו ו הציוד

, לשאר המקצועי לתפעול האדם-כוחהתייחסות לנושא מיקומו המיועד של הציוד, 

 וכיו"ב. הקריטריונים לשיפוט שפורטו לעיל,

. בטופס הבקשה , שהם המשתמשים העיקריים בציודחוקריםשלושה  ע״י כל בקשה תוגש 9.2

 ידי החוקרים-חשיבות רכישת הציוד למחקר המבוצע על אתיש לפרט, בין היתר, 

  .)המציעים ואחרים במוסד המחקר(

 ., כמפורט בטופס הבקשהתקציב טבלת 9.3

מחקר פתיחת השימוש בציוד הולגבי לגבי מימון חלקו בעלות הציוד התחייבות המוסד  9.4

 .מחוץ למוסד ו/או תעשיות לחוקרים המחלקתי/קבוצתי

 - אדם מקצועי-כוחהגשת בקשות לתכנית למענקי 

 הגשת בקשה לתכנית תכלול את המסמכים הבאים: -מסמכים מצורפים  .10

 המרכיבים הבאים:המציג את  )באנגלית( מסמך קצר 10.1

 ;תיאור התפקיד 

 האדם המקצועי המבוקש;-פרופיל כוח 

 האדם המבוקש.-באחריות כוחציוד ה 

כמו כן, הנכם  האדם המקצועי ודרישות ההשכלה והניסיון.-הסבר לגבי נחיצות כוח 10.2

אדם מקצועי ייעודי להפעלת הציוד ומדוע לא ניתן -מתבקשים לפרט מדוע נדרש כוח

 להפעיל את הציוד  באמצעות המשתמשים לאחר העברת הדרכה מתאימה.

 האדם המגויס.-אומדן מפורט של עלות ההעסקה של כוח  10.3

האדם המקצועי -גבי מימון חלקו בעלות הגיוס וההעסקה של כוחלהתחייבות המוסד  10.4

 .הפחות לכלולגבי שמירתו על המשרה לתקופה מצטברת של שמונה שנים, 

 
ע"י סגן הנשיא , במשותף או בנפרד, התחייבויות המוסד, לגבי שני סוגי ההצעות, תהיינה חתומות

 וע"י סמנכ"ל הכספים )בהתאם לעניין(.

 
בצורה מרוכזת  יש להגיש מוגשות במסגרת חלק א' וחלק ב' של קול קורא זהה כל הבקשותאת  .11

יפרט סגן הנשיא למחקר את סדר העדיפות  במכתב בצירוף מכתב מלווה מסגן הנשיא למחקר.

הפנימי של המוסד באשר לבקשות המוגשות. ועדת השיפוט תתחשב בסדר העדיפות שיוגש 

 על פיו.ע"י המוסד, אך היא אינה מתחייבת לפעול 
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, Amir@che.org.il -אמיר גת אל  6.202028.עד ליום יש להעביר המרוכזות  ותקשבהאת  .12

 3, מצוות הקצבות למחקר, באגף לתקצוב בות"ת.ChaniR@che.org.il -ואל חני רובלין 

של הבקשות המוגשות על ידה  נפרדים עותקים מודפסים 3 האוניברסיטה תגישכמו כן, 

 בצירוף המכתב המלווה מסגן נשיא האוניברסיטה.

 
 ותאמצעות כתובאו ב 02-5094462טלפון אמיר גת, באל  לשאלות ולמידע נוסף ניתן לפנות .13

 דואר האלקטרוני שלעיל.ה

 

 

 

 

 

 

 

 

לתחומי וכוח אדם מקצועי מחלקתי/קבוצתי מחקר  מתכונת הגשת בקשות למענקי ציודמצ"ב: 
 ("אפ)תש' אמחזור , QST-ה

                                                             
במקרה של שינוי  מקוונת.ת בקשות הגשלממשק  עבור התכנית קיימת אפשרות שבחודשים הקרובים יבנה 3

 .שלעיל, תשלח אליכם הודעה סדרי הגשת הבקשות

mailto:Amir@che.org.il
mailto:ChaniR@che.org.il
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 "ט אדר תש"פי

 2020מרץ  15
 

 יישום תכנית ות"ת להקמה ושדרוג של תשתיות מחקר:

 - לאוניברסיטאות המחקר QST-מחלקתי/קבוצתי בתחומי הקול קורא תחרותי למענקי ציוד מחקר 

 ("אפ)תש' אמחזור  -הגשה מתכונת 
 

A. Grant Application Opening Page 

1. University: 

2. Name of equipment: 

3. Details of three PI's who are the main users of the new equipment: 

 Name and Title Department Research Fields 

1    

2    

3    

 

4. Budget: 

Number of 

Units

Price per 

Unit
Total Price

Main Equipment:

1

2

3

-             

Other Items:

1

2

3

-             

Other Expenses *

Total Cost -             

Institutional Matching

Total Funding -             

* Including shipping, installation, customs, taxes and other expenses.

Other grants

Funds Requested from the PBC

Item

Main Equipment - Total

Other Items - Total

Cost of Equipment (K$)

Funding (K$)

 

 Planning & Budgeting Committee|   תקצובלו לתכנון עדהוהו
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B. Equipment description and justification 

1. Description of the requested equipment and its uses. 

 

 

 

2. Does the applying institution own similar equipment? 

If the answer is yes, please describe its location and availability. 

 
 
 
3. Justifications for the requested research equipment. Write a detailed explanation for 

your request of the equipment, with reference to the necessity of the various items for 

your research. Note also the order of priority or importance for the various items of 

the system. 

 

 

 

4. The necessary conditions, facilities and personnel required to operate the equipment 

(including support and maintenance contracts, operating regulations etc.). 

 

 

 

5. PIs that will benefit from the equipment. Specify PIs names, department and purpose 

of use of the equipment (no need to add the names of the PIs who are the main users). 

 

 Department Name and Title Purpose of use 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

6. Matching - Please include names and sums of any matching contributed by 

PIs/researchers.  
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C. Description of the studies planned to be conducted using the equipment - This 

part (up to 10 pages) would be submitted as a separate document. 

 

 

 

D. Presenting three equipment alternatives  

1. Due to technical, price and other differentials between equipment suppliers, please fill 

the following table with 3 alternatives for the equipment requested. Please attach 3 

bids for each Item costing more than 120,000 NIS. If the bid refers to a system which 

includes several items, only one table is needed. 

 

 

 Alternative No. 1 Alternative No. 2 Alternative No. 3 

Name of 

Equipment / 

System 

   

Manufacturer 

   

Israeli Agent 

   

Quality of 

Agent Service 

   

Total Price 

in NIS 

   

 

Preferred Alternative:  Alternative No. ______________ 

 

 

 

2. Explanation of the choice. Please indicate the priorities and reasoning to choose from, 

including a comparison of specifications, advantages and disadvantages.  

 



1 

s 

 

 
 

 "ט אדר תש"פי
 2020מרץ  15

 
 יישום תכנית ות"ת להקמה ושדרוג של תשתיות מחקר:

 מחלקתי/קבוצתיאדם מקצועי להפעלת ציוד מחקר -קול קורא תחרותי להגשת בקשות לסיוע בקליטת כוח

 ' )תשפ"א(אמחזור  -מתכונת הגשה  -באוניברסיטאות המחקר  QST-בתחומי ה

 

A. Grant Application Opening Page 

1. University: 

2. Name of equipment: 

3. Details of three PI's who are the main users of the new equipment: 

 Name and Title Department Research Fields 

1    

2    

3    

 

 

B. Position description 

 

 

 

 

C. Position Requirements (Profile) 

 

 

 

 

D. Equipment description and Uses (Up to one page) 

 

 

 

 

 

 

E. Explanation of the need for high-level professional Staff 
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(2)(3)(4)(5)

שכר יסוד

משולב
תוספות**

החזר

הוצאות ***

 סה"כ עלויות 

שכר לחישוב 

השתתפות ות"ת

               -עמיתי מחקר / חוקרים נלווים

               -דירוג מהנדסים

               -חוזה אישי

               -אחר*

*   יש לפרט.

*** כולל טלפון, רכב, ביגוד, הבראה, נסיעות וכיו"ב.

(1)

ממוצע למשרה, אלפי ₪ לשנה

**  כולל שעות נוספות גלובאליות, כוננויות, גמול השתלמות ועוד. לא כולל תוספות אישיות התלויות בביצועים, 

כדוגמת מענק מחקר א, מענק מחקר ב, מענק קריטריונים, גמולי תפקיד, מענקים חד פעמיים וכיו"ב.

1. Explain the need for high-level professional Staff and the position's requirements of 

education and experience. 

2. Explain why a dedicated professional personnel is required to operate the equipment 

and why the equipment can't be operated by the users after appropriate training is 

provided. 

 

 

F. Estimated Costs 

Please fill the following table: 

 


