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נספח ג'
הסכם
שנחתם ביום ________ בחודש ________  2018בירושלים
בין

בין מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי לשכת המדען הראשי וסגן חשב
משרד החינוך (להלן" :המשרד") המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו
בילקוט הפרסומים
לבין
(להלן "המוסד")
הואיל

ומשרד החינוך מעוניין לפתח עתודות של חוקרים בתחום החינוך והדיסציפלינות
התורמות לגוף הידע בחינוך ,באמצעות הענקת מלגות קיום לדוקטורנטים
מצטיינים;

והואיל והמוסד מצהיר ,כי הוא נכון להעניק את המלגה לדוקטורנטים מצטיינים כפי
שנבחרו על ידי המשרד ועל פי תנאיו;
והואיל והמדינה מסכימה להתקשר עם המוסד לצורך תשלום המלגות לאחר
.
שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים ביום
לכן הוסכם בין הצדדים כלהלן:
 .1המבוא להסכם זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ודינו לכל דבר ועניין כדין החוזה גופו.
 .2במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים יגברו הוראות ההסכם.
 .3נושא המחקר כפי שהוא מופיע בהצעת המחקר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם וחריגה
מהותית ממנו בהם דינה יהא כדין אי-עמידה בכל סעיף או תנאי אחר בהסכם.
 .4המוסד יחתים את הזוכה במלגה על כתב התחייבות לפיו הדוקטורנט מקבל על עצמו לקיים את
ההתחייבויות ,המפורטות בקול הקורא מיום  19במאי ( 2019וכן מקבל על עצמו לקיים את התנאים
המפורטים בהסכם זה) .העתק מכתב ההתחייבות יוגש ללשכת המדען הראשי.
 .5המוסד מצהיר כי יש לו התשתית הדרושה בתחום העיסוק של המחקר הכוללת ציוד ,כוח אדם וידע,
אשר תעמוד לרשות הדוקטורנט במהלך תקופת ההסכם וכי הוא יאפשר לדוקטורנט לבצע את
המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו ויספק לו את התשתית ,הציוד וכוח אדם הדרושים.
 .6על הדוקטורנט ליי דע בהקדם את משרד החינוך במידה וזכה במלגה נוספת ,לאחר שקיבל מלגת
קיום מאת משרד החינוך.
 .7הדוקטורנט יצהיר כי למיטב ידיעתו ביצוע המחקר אינו מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי
כלשהו.
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 .8משרד החינוך יעביר למוסד סכומים עבור תשלום מלגות לדוקטורנטים כמפורט בנספח א' של הסכם
זה ,בהתאם ללוח הזמנים המפורט שם.
 .9המוסד מתחייב לשלם לדוקטורנט את מלוא כספי המלגה שהתקבלו אצלו מהמשרד במועדים
שנקבעו ואשר מפורטים בנספח א' .זאת ,בכפוף לתנאים שנקבעו בקול הקורא מתאריך .19.5.19
 .10א .הסכם זה הוא לתקופה המתחילה ב –  1.12.2019ומסתיימת ב – .31.11.2022
ב .הצדדים רשאים להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת ,בכפיפות להוראות
חוק המכרזים התשנ"ב  ,1992ובכפיפות להוראות החשב הכללי במשרד האוצר.
 .11בסך הכל ישלם המשרד למוסד על פי אבני הדרך ועל פי דו"ח המפרט את ההתקדמות בביצוע עבודת
הדוקטורט ,זאת ,כנדרש בקול הקורא (נספח א' להסכם) .התשלום יועבר לאחר שהמשרד יאשר את
החשבונות ואת הדו"ח בהתאם ללוח הזמנים לתשלום המלגה (נספח א').
אגף הכספים במשרד ישלם למוסד  30יום ועד  60יום מקבלת החשבון על פי אישור מטעם לשכת
המדען הראשי שעבודת הדוקטורט מתקדמת כמתוכנן.
 .12המשרד רשאי לעכב את תשלום המלגה אם החליט לבצע בדיקה כספית או מקצועית; במקרה זה,
ישולם הסכום לאותו מועד תוך  30יום לאחר שהמשרד אישר בעקבות הבדיקה כי הדוקטורנט
והמוסד עמדו בכל תנאי הקול הקורא והוראות הסכם זה ,אך לא לפני המועדים לתשלום המלגה
הקבועים בלוח הזמני ם לתשלום המלגה נספח א' .החליט המשרד כאמור ,יודיע על כך בהקדם
האפשרי למוסד.
 .13לא מילאו הדוקטורנט או המוסד התחייבות מהתחייבויותיהם לפי הסכם זה על נספחיו או מילאו
אותה באיחור ,המשרד לא יהא חייב בתשלום המלגה עד למילוי התחייבויות הדוקטורנט או המוסד,
לפי העניין; למוסד או לדוקטורנט לא יהיו תביעות ו/או טענות נגד המשרד בגין אי השלמת תשלום
המלגה כאמור והם ישאו בכל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך.
 .14בתום תקופת ההסכם יגיש המוסד למשרד החינוך העתק מעבודת הדוקטורט ,לאחר אישורה,
בצרוף אישורה על ידי המוסד.
 .15המשרד יהיה רשאי לקזז את הסכומים ששולמו למוסד בגין המלגה או חלקם אם המוסד לא ימציא
את עבודת המחקר המאושרת עד תום תקופת ההסכם.
 .16ידע ,זכויות במחקר ופרסום
א .פרשנות  -בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
זכויות קניין רוחני -לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים ,1911 ,ופקודת זכות יוצרים ,1924 ,זכויות
לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז –  ,1967זכויות לפי פקודת סימני מסחר ,תשל"ב –  ,1972זכויות על פי
פקודת הפטנטים והמדגמים ,זכויות ב" -סוד מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות ,התשנ"ט –
,1999חוק זכויות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג –  1973וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת
הכלל.
תוצר ידע -כל רעיון ,ממצא ,מסקנה ,תוצאה ,שיטה ואינפורמציה שאינם נחלת הכלל ,שהם תוצאה
של המחקר ,בין אם יש בהם או עשויות להיות בהם זכויות קניין רוחני ובין אם לאו.
הגנה על תוצר ידע – כל שיטה חוקית להגנה על ידע באמצעות זכויות קניין רוחני בארץ או בחו"ל,
לרבות הגשת בקשה לרישום תוצר הידע לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז – .1967
רשיון שימוש – חוזה המתיר שימוש בזכויות קניין רוחני בתוצר ידע.
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מוסד להעברה טכנולוגית – תאגיד ,אשר אחראי למסחור הקניין הרוחני של המוסד.
ב.

זכויות קניין רוחני
 )1המוסד יודיע למשרד תוך זמן סביר על כל תוצר ידע ,שעשוי להיות לו שימוש יישומי ,ושניתן
להגן עליו באמצעות זכויות קניין רוחני ,ויפרט הפעולות שבכוונתו לנקוט בקשר לכך ,בין בעצמו
ובין באמצעות מוסד להעברה טכנולוגית.
 )2אם לה ערכת המוסד עשוי להיות לתוצר שימוש יישומי ,יהיה על המוסד לנקוט באמצעים
סבירים להגן על זכויותיו בתוצר הידע ,כדי לפעול לניצול יעיל של תוצר ידע זה .הבעלות בתוצר
הידע תוקנה למוסד או למוסד להעברה טכנולוגית בלבד ,על פי תנאי הסכם זה .העברת בעלות
בתוצר ידע או רישומו על שם צד שלישי שאיננו המוסד או המוסד להעברה טכנולוגית ייעשה רק
באישור בכתב ומראש של המשרד בעקבות בקשה מנומקת.
 )3הגנה על תוצר הידע ומתן רשיונות שימוש בו ייעשו באופן שיקדם את הידע ויאפשר שימוש
יישומי בו ובכפוף לזכויות המשרד והמדינה לפי הסכם זה.
 )4פעל המוסד להגן על תוצר הידע – יודיע על כך למשרד תוך זמן סביר ויעביר לידי המשרד את
המסמכים המעידים כי קיימת הגנה על תוצר הידע ,וכל מסמך אחר שיידרש על-ידי המשרד.
 )5רשיון שימוש בתוצר הידע לצד שלישי יבטיח כי מקבל הרשיון יפעל לניצול סביר של תוצר הידע,
תוך זמן ס ביר ,על בסיס תוכנית מימוש מוגדרת .רשיון השימוש יקנה למוסד או למוסד להעברה
טכנולוגית ,במידה של אי עמידה בתנאי זה ,זכות לבטל את הרשיון או להקנות רשיון שימוש
נוסף לצד רביעי לצורך מימוש הידע.
 )6המוסד ייתן עדיפות לאינטרס הציבורי בהפצת תוצר הידע ,בשים לב לשוק הרלבנטי ,בעת
החלטה על היקף הרשיון ומידת בלעדיותו.
 )7המוסד יודיע למשרד תוך זמן סביר על מתן רישיון שימוש בידע בצירוף חוזה הרשיון וכל מסמך
אחר הקשור אליו וכל מסמך שיידרש על-ידי המשרד.

 )8כל תמורה שהיא ,במישרין או בעקיפין ,בכסף או בשווה כסף ,בגין רשיון שימוש בתוצר הידע,
תועבר למוסד או למוסד להעברה טכנולוגית בלבד .מבלי לגרוע מהאמור ,לא תועבר כל תמורה
כספית לדוקטורנט או לצוות המחקר מצד שלישי ,בגין ביצוע המחקר או הענקת רשיונות שימוש
בתוצר הידע ,שלא באמצעות המוסד או מוסד להעברה טכנולוגית.
ג .רשיון שימוש לא בלעדי בתוצר הידע למדינה
( )1כל פעולה בתוצר הידע ,לרבות ההגנה עליו ומתן רשיונות ביחס אליו ,תהיה בכפוף לאמור
בהסכם זה בכלל ולזכויות המדינה בתוצר הידע בפרט.
( )2המדינה תקבל ללא תמורה רישיון לא בלעדי ,בלתי חוזר ,לעשות שימוש בתוצר הידע ,במישרין
או באמצעות גורם אחר ,לצרכים לאומיים; מובהר בזאת כי הקביעה מהם צרכים לאומיים
תהיה בסמכות שר החינוך ,שר המשפטים ושר האוצר .רשיון כאמור יוענק למדינה במקביל
להודעה על פיתוח של תוצר ידע יישומי ,כאמור בסעיף ב (.)2
( )3הודיעה המדינה בהתאם לסעיף ( )2לעיל ,כי היא מעוניינת לעשות שימוש בתוצר הידע ,יספק
המוסד למדינה את כל המידע ,המסמכים ,המדגמים והתרשימים שיסייעו בהגנה על תוצר
הידע ויחתום על כל מסמך שיידרש על-ידי המשרד לרבות כתבי ויתור ,כתבי העברה ,יפויי
כוח וכיוצ"ב.
 .16סודיות ופרסום
א .המשרד יהא רשאי לפרסם את ממצאי המחקר בכל דרך שתראה לו ,ובלבד שבמסגרת הפרסום
יאוזכר שמם של דוקטורנט והמוסד .במידה והדוקטורט ו/או המוסד טרם פרסמו את ממצאי
המחקר ,המשרד יפנה למוסד בכתב ויודיע על כוונתו לפרסם את הממצאים .למוסד תינתן שהות
סבירה שלא תפחת מתשעים ימים על מנת להגן על ממצאי המחקר או לשכנע את המשרד כי פרסום
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כאמור יפגע בהגנה על ממצאי המחקר ו/או יפגע באפשרויות מסחור ממצאי המחקר ו/או יפגע
בפרסומי החוקר או מכל סיבה סבירה אחרת .למען הסר ספק ,לאחר פרסום ממצאי המחקר בידי
המוסד רשאי המשרד לפרסמם כרצונו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,פרסום חלקי של תוצאות
המחקר ייעשה לאחר תיאום עם המוסד.
ב .המשרד יהיה רשאי לפרסם את דבר זכייתו של הדוקטורנט במלגה עבור המחקר במסגרת הקול
הקורא ,בכל דרך שתראה לו .במסגרת הפרסום יהיה המשרד רשאי לציין את שם הדוקטורנט,
המנחה ,שם המחקר והמוסד ,תאריכים הקשורים במימון וביצוע המחקר ,סכום המימון
הממשלתי שקיבל המחקר וכד'.
ג .בכל פרסום פומבי שהוא יאזכרו המוסד ,הדוקטורנט או כל גורם אחר מטעמם את מימון המשרד
בנוסח הבא" :מחקר זה מומן על-ידי משרד החינוך" ,תוך ציון כי הממצאים והמסקנות הם על
אחריות החוקרים בלבד.
ד .הדוקטורנט או המוסד אינם רשאיים לפנות לכלי תקשורת בנושא ממצאי המחקר ללא אישור
מראש ובכתב מלשכת המדען הראשי.
ה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדוקטורנט רשאי לעשות בממצאי המחקר שימוש מדעי מקובל והמשרד
לא יתנה את הפרסום מסיבות שאינן קשורות באיכות המחקר ותוצריו.
ו .פרט לאמור לעיל ,המוסד והדוקטורנט ישמרו בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא ,שיגיע
אלי הם או לחוקריהם או לעובדיהם או למי מטעמם מהמשרד ומצהירים כי ידוע להם שאי מילוי
ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז – .1997
ז .המוסד מתחייב להחתים כל מי שיקבל כל מידע או מסמך כאמור בסעיף ג' לעיל במסגרת ביצוע
הסכם זה על הצהרת סודיות וכן להחתים אותם על הצהרה לפיה ידוע להם שאי מילוי
ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז .1997 -
 .17הפסקת ההתקשרות
א .הפסקת ההתקשרות -
( )1הפרו הדוקטורנט או המוסד את ההסכם הפרה יסודית או הפרו אותו הפרה לא יסודית ולא
תיקנו את ההפרה בתקופת הארכה שתינתן להם על-ידי המשרד בכתב ,יהיה המשרד רשאי
לבטל את ההסכם .למוסד תינתן תקופת הארכה בת  14יום לערעור על החלטת המשרד לבטל
את ההסכם.
( )2ביטל המשרד את ההסכם בהתאם להוראות סעיף ( )1להלן ,יחזיר המוסד את גובה המלגה
שקיבל ,ואשר לא שולמה לדוקטורנט ,בצירוף הפרשי הצמדה; כן רשאי המשרד לדרוש מהמוסד
או מהדוקטורנט ,לפי העניין ,השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף
לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.
( )3דרש המשרד את החזר התמורה לפי הסכם זה ,יעשה המוסד ככל יכולתו ,כדי לגבות את סכומי
התמורה אשר שולמו לדוקטורנט מכוח הסכם זה.
( )4הודיע המשרד למוסד ולדוקטורנט כי על אף ההפרה ,הוא מעוניין להמשיך ולהעניק את המלגה
בהתאם לתנאי הסכם זה ,רשאי המשרד לעכב ביצוע כל תשלום עד לאחר שהדוקטורנט או
המוסד ,לפי העניין ,ימלאו אחר כל הוראות הסכם זה ויתקנו את כל הטעון תיקון לשביעות רצון
המשרד.
ב .כוח עליון -
( )1על אף האמור לעיל ,המוסד או המשרד לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של
התחייבויותיהם לפי הוראות ההסכם ,כולן או מקצתן ,אם העיכוב או אי הביצוע הם תוצאה של
כוח עליון.
בהסכם זה" ,כוח עליון" משמעו  -אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם ,המוסד ו/או המשרד
לא ידעו או חזו אותו מראש ו/או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש ,ו/או הוא אינו
בשליטתם ,והמונע באופן ישיר מהמוסד או מהמשרד למלא התחייבויותיהם על-פי ההסכם,
כולן או מקצתן ,ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה באופן
יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים.
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי האירועים המפורטים להלן לא יחשבו לכוח עליון :שירות
מילואים של הדוקטורנט או עובדים ,שאינו במסגרת מצב מלחמה או גיוס כללי; שביתה או
השבתה או עיצומים ,למעט שביתה כללית וענפית.
( )2הייתה ההפרה של ההסכם תוצאה של כוח עליון ,ואירוע הכוח העליון נמשך שישה חודשים או
יותר – רשאי יהיה המשרד להביא את ההסכם לסיומו.
( )3כל צד יודיע למשנהו על כל אירוע של כוח עליון מיד אם היוודע לו קרות האירוע.
( )4אירע אירוע המהווה כוח עליון כמשמעותו בסעיף זה ידונו הצדדים על האמצעים שיש לנקוט
בכדי להקטין ו/או לצמצמם השפעת הכוח העליון על ביצוע ההסכם.
 .18יחסי המשרד עם הדוקטורנט ו/או המוסד
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

מובהר בזאת כי המוסד ו/או הדוקטורנט משמשים כקבלן עצמאי לצורך ביצוע המחקר ,ועליהם
בלבד תחול האחריות על פי דין בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם לכל גורם אחר ,לרבות עובדים או
כל גורם אחר הפועל בשמם בביצוע המחקר.
אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד להדריך או להורות את הדוקטורנט או את
המוסד או עובדיו או הפועלים בשמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה ,ולא יהיו למוסד
או לדוקטורנט או לעובדיהם או הפועלים בשמם כל זכות של עובד מדינה ,והם לא יהיו זכאים לקבל
תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם.
המוסד יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין מהמלגה ועליו בלבד תחול האחריות
לתשלום המסים ,הארנונות ,והתשלומים הסוציאליים והאחרים בהתאם לכל דין ונוהג.
במידה וייגרמו למשרד אגב ביצוע הסכם זה הוצאות בין בקשר לתביעה שתוגש נגד המשרד בין
בנוגע למעשים או מחדלים של המוסד או של הדוקטורנט או של עובדיו או של הפועלים מטעמו להם
אחראים המוסד או הדוקטורנט על-פי דין ,המוסד ישפה את המשרד בעבור כל תביעה או הוצאה
שנגרמה לו על פי פס"ד חלוט ,כולל שכר טרחת עורך-דין ,ובלבד שהמשרד הודיע למוסד על התביעה
ואפשר למוסד להתגונן מפניה זמן סביר לאחר שנודע לו על קיומה.
למען הס ר ספק ,מובהר כי המוסד לא יהיה אחראי כלפי המשרד ולא ישפה את המשרד בכל מקרה
בו התביעה ו/או הנזק ו/או ההוצאה כאמור יגרמו למשרד כתוצאה משימוש המשרד ברישיון
השימוש אשר ניתן לו על פי הסכם זה או יישום תוצאות המחקר בכל דרך ,או כתוצאה מיישום
תוצאות המחקר בידי צד שלישי.

 .19ביטוח
המוסד מתחייב לרכוש ,ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה ,לטובתו ולטובת מדינת
ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך ,את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים
הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן-:
( )1ביטוח חבות המעבידים
א .המוסד יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי
מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
ב .גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה);
ג .הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב כמעבידם;
ד .הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי
המוסד ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
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( )2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

המוסד יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
גבול האחריות לא יפחת מסך  250,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ;CROSS LIABILITY -
הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם;
הדוקטורנטים ורכושם ייחשבו צד שלישי;
הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי
ו/או מחדלי המוסד וכל הפועלים מטעמו.

( )3כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים-:
א .לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד החינוך ,בכפוף
להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;
ב .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא
אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך;
ג .המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי מדינת
ישראל ,משרד החינוך ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
מתוך כוונת זדון;
ד .המוסד אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי
כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
ה .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המוסד;
ו .כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,
כאשר קיים ביט וח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח
ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
ז .תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",
בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
ח .חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.
העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים
כאמור ,יומצאו על ידי המוסד למשרד החינוך עד למועד חתימת החוזה.
המוסד מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך ,להחזיק
בתוקף את פוליסות הביטוח .המוסד מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה
בשנה ,כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף .המוסד מתחייב להציג את
העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת
מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם
בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על המוסד ,ואין בהם משום אישור המדינה או מי
מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש
ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים ,וגבולות האחריות בהתאם לכך.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המוסד מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי
החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד
המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.
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 .20הוראת קיזוז
א .להבטחת כל התחייבויות צד ב' לפי הסכם זה ,ימציא צד ב' למשרד הוראת קיזוז במקום ערבות
חתומה עפ"י הנוסח המצ"ב.
ב .הארכת תוקף הוראת קיזוז :במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה,
מתחייב צד ב' למסור למשרד לא פחות מ 30 -יום לפני תחילת התקופה המוארכת ,הוראת קיזוז
כאמור לעיל ,שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת של  60יום והוראות
החוזה זה יחולו עליה ,בשינויים המחויבים לפי הענין.
 .21הוראות כלליות
א .המוסד או הדוקטורנט אינם רשאים להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן לאחר
ללא קבלת הסכמת המשרד מראש ובכתב.
ב .אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה ,לא
ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים
שיקרו לאחר מכן.
ג .המשרד רשאי לקזז כל סכום או תשלום המגיע לו מהמוסד כנגד כל סכום או תשלום המגיע למוסד
מהמשרד ,לאחר מתן הודעה למוסד.

לראייה באנו על החתום
בשם המדינה (צד א'):

__________

___________

המדען הראשי סגן חשב המשרד

בשם המוסד (צד ב'):

__________

חשב

________________

סמנכ"ל כספים

חתימה וחותמת המוסד
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נספח א' לחוזה  -לוח הזמנים לתשלום המלגה
לוח זמנים לתשלום מילגה לדוקטורנט .......
נושא הדוקטורט....
א .התשלומים למלגאי ישולמו בתשלומים חודשיים שווים ,ובסך הכל₪ 250,000 :

ב .התשלומים לאוניברסיטה יבוצעו במועדים הבאים –
תקופה

סה"כ לתקופה

1.12.19-31.10.20

מועד הגשת
חשבונית ודוח
התקדמות
31.10.19

₪ 83,333

1.11.20-31.10.21

31.10.20

₪ 83,333

1.11.21-31.11.22

31.11.21

₪ 83,334
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תפוקה
דוח התקדמות
+הגשת סקירת
ספרות
דוח התקדמות+
הגשת סקירת
ספרות
דוח סופי  +הצגת
המחקר בפני נציגי
משרד החינוך

משרד החינוך ,לשכת המדען הראשי

נספח ב' לחוזה -הצעת המחקר לדוקטורט
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נספח ביטוח  -אישור קיום ביטוחים
מס' סימוכין2130:

לכבוד
מדינת ישראל – משרד החינוך;
א.ג.נ,.

הנדון :אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________(להלן
"המוסד")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן מלגות
ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת  ,2018בהתאם לקול קורא ולחוזה עם מדינת
ישראל – משרד החינוך ,את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח חבות המעבידים ,מס' פוליסה__________________:
.1
.2
.3
.4

אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה).
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב מעבידם.
הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי
המוסד ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,מס' פוליסה___________________:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין
פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
גבול האחריות לא יפחת מסך  250,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .CROSS LIABILITY -
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם.
הדוקטורנטים ורכושם ייחשבו צד שלישי.
הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי
ו/או מחדלי המוסד וכל הפועלים מטעמו.

כללי
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משרד החינוך ,לשכת המדען הראשי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד החינוך ,בכפוף להרחבי
השיפוי לעיל.
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף ,אלא
אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.
אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל –
משרד החינוך ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון.
המוסד אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המוסד.
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח
ביט_________(יש לציין שנה)" ,בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,

תאריך______________
*

___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
*

*

הננו לשירותך בכל סיוע ,מידע ,והסבר שיידרש.
בברכה,
אושרית חלפון
ראש צוות ייעוץ ביטוחי
העתקים:
הגב' שרה שרווד ,עו"ד – היועצת המשפטית של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.
הגב' ליאת כהן – חתמת רכוש וחבויות
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