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 שנים 4 -להסכם מלגות שם התוכנית: 

 ___:    זמני מלגהמס' 
 _________מס' מלגה במרכב"ה:                 

 1מס' חוזה:                     
 4-1שנה: 

 סימוכין:         
 

 הסכם מלגות השתלמות

 

 שנחתם ביום _______ בחודש ________         שנה __________ ב________

 

 ב י ן

 מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל 

  משרד המדע והטכנולוגיהוחשב  המדען הראשיהמיוצגת על ידי 

 (המשרד – המורשים  כדין לחתום בשם המדינה )להלן

 

 מצד אחד -

 ל ב י ן

 

 (_______________)מס' תאגיד   ________________

 ( _________________)ת.ז.  _________________באמצעות 

 ( _________________)ת.ז.  _________________ובאמצעות 

 (המוסד – כדין לחתום בשמו )להלןים המורש

 מצד שני -

 

לביצוע  בקשותלקבלת  יםקורא ותבקול _______ בחודשוהמשרד פנה   הואיל
ע"ש _______ לשנת  המסלול הישיר לתואר שלישי ילתלמידמחקרים 
 ;המצורף כנספח כללי להסכם זה(, הקול הקורא -)להלן  ______

 להשתלמות לתואר בקשה הגיש( םהמשתל –)להלן   ____________  ו והואיל
 :מחקר בנושא עיצולבבמוסד  ________ במחלקה שלישי

 –)להלן שיבוצע מכוח הסכם זה   ____________________________
 (; המחקר

לק בלתי נפרד ממנו  מצורפת כנספח א' להסכם זה ומהווה ח םהמשתלוהצעת  והואיל

בכל דרישות המשרד  תעומד יאכי ה משתלםה מצהיר הצעתוובמסגרת 
 המפורטות בקול קורא; 

 המחקראישר המשרד את ביצוע  ווהצהרותי םהמשתלשל  הצעתוועל בסיס  והואיל
להעמיד ין יומעונ ________ במסגרת החלטת הנהלת קרנות המחקר מיום

 ;ההשתלמותלביצוע מלגה  המשתלםלרשות 

ים לצורך את האמצעים הדרוש םין להעמיד לרשות המשתליוהמוסד מעונ והואיל

 ולדווח למשרד על התקדמות ההשתלמות; וההשתלמות לפקח על ביצוע

 ;ותנאי ולבצע את ההשתלמות, לאחר שהוסברו לן יימעונ םוהמשתל והואיל
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ואישור הנהלת קרנות המחקר  ו, הצהרותיהמשתלםהצעתו של ועל בסיס  והואיל

בצע את י םשהמשתלמסכים המשרד להתקשר עם המוסד, על מנת 
 והצעתתנאי הקול הקורא, פרטי במסגרת המוסד על פי  ההשתלמות
 נספח א', ובכפוף לתנאי הסכם זה;המפורטת ב

 

 פיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:ל

 כללי 1

הסכם זה ייכנס לתוקף רק לאחר חתימה מחייבת של שני הצדדים על ההסכם )להלן   א
 (.חתימת ההסכם –

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומחייב כיתר תנאיו. המבוא להסכם זה  ב

ומחייבים  ממנומהווים חלק בלתי נפרד ם להסכם זה, אשר מפורטים להלן, נספחיה  ג
 :כיתר תנאיו

 הצעת המחקר; –נספח א' 

 כתב ערבות; – 'נספח ב

 ;)מקדמה וביצוע( הוראת קיזוז – 'נספח ג

 .אישור עריכת ביטוחים – 'נספח ד

  :במקרה בו המחקר כולל ניסוי קליני

)לאחר קבלתו,  פרוטוקול ניסוי קליני, אישור ועדת הלסינקי לניסוי –' נספח ה
 . קליניהניסוי לעריכת ה יביטוחאישור , בהתאם לנדרש(

 

 בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים יגברו הוראות ההסכם.במקרה של סתירה   ד

 

 באמצעות המוסד םהמשתלהתחייבויות  2

חודשים ממועד חתימת ההסכם,  12-המשתלם מתחייב להגיש למשרד, לא יאוחר מ  א
תכנית מחקר לתואר שלישי במסלול ישיר, מאושרת על ידי המנחה מטעם המוסד 

 ,תוגש למשרד תכנית המחקר המאושרתלא  (. אם עד מועד זהההשתלמות –)להלן 
 יידרש להשיב למשרד את כספי המלגה אשר התקבלו. והמוסד יבוטל ההסכם

רה ולעשות את מלוא המאמצים בשקידה סבי ההשתלמותלבצע את  מתחייב םהמשתל  ב
 – בהתאם לנוהלי המשרד ,נספח א' הצעתובהתאם לבמועד ובאופן מוצלח,  לסיימה

ומהווים  המפורסמים באתר המשרד, ככל שאין בהם כדי לשנות מהוראות הסכם זה
ידי -עלבכתב ומראש ו ינתנו ליובהתאם להוראות ש, מהסכם זהחלק בלתי נפרד 
 . , ככל שאין בהן כדי לשנות מהוראות הסכם זההמשרד מעת לעת

כנית העבודה נספח א' ולא לסטות ממנה, אלא אם לא לשנות את ת מתחייב לםהמשת  ג
 .בכתבמראש והסכמת המשרד  קבל אתי

לבצע את ההשתלמות ברציפות ולא להפסיקה לתקופה העולה על מתחייב  םהמשתל  ד
 .הדו"ח הסופי חודשים, עד להגשת 3ם ולא לנסוע לחו"ל לתקופה העולה על יחודש 3

 ,חודשים 3לתקופה העולה על להפסיק את ההשתלמות  משתלםה ץנאלבו במקרה 
, תוך נימוק הסיבה להיעדרות מראש ובכתב כךלקבל את אישור המשרד ל ויעל

עדרות המשתלם לתקופה העולה על מחצית יהמתוכננת. בכל מקרה, לא תאושר ה
 .תקופת המחקר אלא במקרים חריגים ובנסיבות חריגות

ולא יעבוד בעבור  ההסכםהמשתלם יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת   ה
 8עבודה בשכר בהיקף שלא יעלה על תמורה כספית או תמורה בשווי כסף, למעט 

או עבודה  הוא לומדבמוסד בו  או הדרכהשעות שבועיות בסמסטר בתפקידי הוראה 
 .B.Edלימודים לתואר שעות שבועיות בעבודה מעשית הנדרשת במסגרת  8בהיקף של 
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, וזאת לאחר )תעודת הוראה( במסגרת ההשתלמותמי המחקר אשר מבוצע בתחו
ובהתאם למפורט  ,ולמעט מקרים חריגים שקיבל את אישור המשרד מראש ובכתב

 . בנהלי העבודה

, אין לשום אדם, תאגיד או גוף, זכויות כלשהן ידיעתוכי לפי מיטב  מצהיר םהמשתל  ו
  ____.-_____פרט ל  –במחקר 

בכתב לעשות  ידרשבמידה ולתכנית נספח א'  קלים, שינויים לבצע מתחייב משתלםה  ז
  .ידי המשרד-כן על

ידו בכל -למסור למשרד את כל המידע והמסמכים המבוקשים על מתחייב משתלםה  ח
בתיאום  סבירה פה, יאפשר לנציגי המשרד לבקר בכל עת-עת, הן בכתב והן בעל

באורח  ויגיע לפגישות עימם באם יתבקש מתבצעת ההשתלמותבאתר שבו מראש 
 .סביר

לציית ולמלא אחר כל הוראות הביטחון והבטיחות בביצוע  מתחייב משתלםה  ט
 בכפוף להוראות כל דין. בהשתלמותוכן בשמירת החומר הקשור ההשתלמות 

ביצוע המחקר אינו מפר זכויות קניין רוחני של  ידיעתולפי מיטיב כי  מצהיר משתלםה  י
 צד שלישי כלשהו.

חודשים  8ולסיימה עד שעות  100 לפעילות התנדבותית בהיקף של מתחייב משתלםה  יא
מאושר למשרד דו"ח  משתלםה יגיש ההסכם. בתום תקופת לפני תום תקופת ההסכם

 לביצוע הפעילות ההתנדבותית.בנוגע הגורם הרלוונטי  על ידי

 .לכך ידרשובמידה  טקס חלוקת מלגות של המשרדל יגיע משתלםה  יב

ממצב של ניגוד עניינים או שיש בו חשש לניגוד עניינים המשתלם מתחייב להימנע   יג
ביחס להתחייבויותיו לפי הסכם זה; החוקר יודיע למשרד על כל מקרה אפשרי בו עשוי 

 להתעורר ניגוד עניינים ויפעל לפי הנחיות המשרד.

 

 התחייבויות המוסד 3

המוסד מצהיר כי יש לו התשתית הדרושה בתחום העיסוק של המחקר הכוללת ציוד,   א
הוא יאפשר  במהלך תקופת ההסכם וכי משתלםהלרשות  יעמודכוח אדם וידע, אשר 

את  ולתנאי הסכם זה על נספחיו ויספק לבהתאם  ההשתלמותלבצע את  משתלםל
 אדם הדרושים.ההתשתית, הציוד וכוח 

, בתשלומים תקופתיים את מלוא סכום התמורה לפי הסכם זה משתלםיעביר להמוסד   ב
 , אלא אם המשרד הורה לו אחרת. כמקובל במוסד

(. אם המנחים – )להלן ___________באמצעות  משתלםה פעילותפקח על המוסד י  ג

חודשים,  3העולה על המנחים לא יהיו מסוגלים או מוכנים לבצע את הפיקוח לתקופה 
 ורים מתאימים ויודיע על כך למשרד.אחר, בעל כישיד מנחה ימנה המוסד מ

על  יחתימוו לפי הסכם זה בביצוע ההשתלמות חובותיועל  משתלםיידע את ההמוסד   ד
 .התחייבות לפעול לפיהן

 להלן.  6-ו 5פים ת הנדרשים לפי סעילמשרד את הדו"חו יגיש משתלםג כי האדהמוסד י  ה

או תנאי  משתלםעל כל הפרה של התחייבויות ה דיתילמשרד מיהמוסד יודיע   ו
 .ההשתלמות לפי הסכם זה

ידי המשרד -מלגה או שכר בגין פעילות אשר ממומנת על משתלםהמוסד לא ישלם ל  ז
 מכוח הסכם אחר.

ות נוספים )שאינם לקבל מלגות נוספות או פרסי הצטיינות ממקורהמשתלם רשאי   ח
 , בהתאם לתקנון המצוי במוסד. , עד לתקרה הנהוגה במוסדהמשרד(

מגורמים אחרים שאינם כל תשלום נוסף  לעמשרד מראש ובכתב יודיע להמוסד   ט
מעבר  משתלםאשר המוסד מעוניין להעניק ל, (מקורות מימון נוספים –)להלן  המשרד
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אך זאת עד לתקרת ההכנסה הקבועה  מכוח הסכם זה. הלמלגה אשר ניתנת ל
 .בנהלי העבודהלסעיף ח. למשתלם בהתאם 

השתלמות, המוסד מתחייב לציית ולמלא אחר כל הוראות הביטחון והבטיחות בביצוע ה  י
 , בכפוף להוראות כל דין.בהשתלמותוכן בשמירת החומר הקשור 

 התהא זכאית לתשלום המלגה גם בתקופתקופת לידה והורות ל תאשר יוצא מתמשתל  יא
( לחוק הביטוח 1)א()50בעד פרק זמן בעדו זכאית לדמי לידה כמוגדר בסעיף  זו

על פי תקופת לידה והורות ובכפוף לזכאותה ל 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
, במידה והיתה עובדת, ובלבד שבתום תקופת ההסכם 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד

 את המלגה בגין תקופת החופשה כאמור ממקורותיו. משתלמתישלם המוסד ל

 

 תקופת ההסכם 4

מיום נספח א' החל  הצעתובהתאם לסיים את ההשתלמות יבצע וי משתלםה  א
; תקופת ההסכם –)להלן  ________חודשים עד ליום  48ולתקופה של ________

או עד לסיום  (שנת מחקר –השנים תיקרא להלן גם  4חודשים( מתוך  12כל שנה )
 ההשתלמות, המוקדם מבין השניים.

-על גמרעבודת ה הגשת –משמעו שלישי לתואר לעניין סעיף זה: "סיום ההשתלמות" 
 גורמים המוסמכים.מלגאי לידי ה

על אף האמור בסעיף א' לעיל, התמורה תשולם בגין שנה אחת, אשר תחל במועד   ב
התמורה לשנה תחילת תקופת ההסכם לפי סעיף א' לעיל. המשרד רשאי לאשר תשלום 

שנים לאחר תחילת  3נוספת )אשר תחל שנה לאחר תחילת תקופת ההסכם ותסתיים 
תקופת ההסכם(, ולמשתלמים לתואר שלישי רשאי הוא להאריך את ההשתלמות לשנה 
שלישית )אשר תחל שנתיים לאחר תחילת תקופת ההסכם ותסתיים שנתיים לאחר 

להאריך את ההשתלמות לשנה  תחילת תקופת ההסכם(. ולשנה רביעית רשאי הוא
שנים לאחר תחילת תקופת ההסכם ותסתיים בתום תקופת  3רביעית )אשר תחל 

 ההסכם(.

לפני תום תקופת ההסכם, ימשיך המשרד לשלם  משתלםהוגשה עבודת הגמר על ידי   ג
חודשים נוספים, החלים בתוך תקופת ההסכם, אם  6את המלגה לתקופה של עד 

, באישור המנחה ובאמצעות המוסד, בקשה להמשיך בפעילות מחקרית יגיש משתלםה
 ידי המשרד. -המבוססת על המחקר אשר תאושר על

 

 דו"חות מדעיים ובקשת המשך 5

חודשים, תוגש בקשת המשך  36חודשים מיום חתימת ההסכם, וכן בתום  24בתום   א
ת )שלישית לביצוע המחקר לשנה נוספ ודו"ח ביניים מדעי)על גבי הטופס המיועד( 

או רביעית בהתאמה(, אשר אישורה יהא תנאי להמשך הענקת המלגה. בקשת 
  ההמשך תועבר לגורמי המקצוע במשרד לשיפוט ובחינה טרם אישור שנה נוספת.

 הראשונהשנת המחקר חודשיים לפני תום לא יאוחר מההמשך תתקבל במשרד  תבקש  ב
)עד ליום השלישית  ,(________)עד ליום  היהשני (________)עד ליום 
התקדמות ביצוע המצביע על אליה דו"ח ביניים מדעי  ףין, ויצורילפי הענ ( ________

לדו"ח הביניים המדעי יצורף אישור המנחים כי העבודה  .עד לשלב זה המחקר
 .מתבצעת על פי תכנית העבודה

נוספים, במסגרת זו יבחן המשרד את שלבי ההתקדמות במחקר וקריטריונים אקדמיים   ג
, בין יילקחו בחשבוןבקשת ההמשך על ידי המשרד  בחינתבמסגרת  בהתאם לנסיבות.

של ממצאי  פרסום מאמרים והצגה בכנסים בינלאומיים כגוןהישגי המשתלם היתר, גם 
 המחקר.

לפי שיקול  לעיל )ב(4תשלום התמורה כאמור בסעיף לאשרר את המשך המשרד רשאי   ד
והמוסד עמדו בכל תנאי ההסכם והגישו  משתלםשהולאחר  ,דעתו ובתנאים שיקבע
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המשרד ימסור את תשובתו לבקשת ההמשך  למשרד את כל המסמכים הדרושים.
  יום מיום קבלת הבקשה במשרד. 45בתוך 

ללא אישור  ודו"ח הביניים המדעי בהגשת בקשת ההמשך משתלםאחר היבמקרה בו   ה
באופן אשר יחושב סכום  התמורהמ ינכהמהמשרד, המשרד  מוקדם מראש ובכתב 
 .יחסי לתקופת האיחור

, לגבי כלל תקופת ההסכם האמורה בסעיף בנוסח קבוע של המשרדדו"ח מדעי מסכם   ו
, עד ליום לאחר תום תקופת ההסכם חודשים 3-מלא יאוחר למשרד יוגש  )א(,4

או  שלישית ,יהישנלשנת מחקר נוספת ). לא הוארך תשלום התמורה ________
שנת המחקר ר תום לאחחודשים  3, יוגש הדו"ח המדעי המסכם עד העניין (, לפירביעית

 .לגביה שולמה התמורההאחרונה 

 ידי המנחה.-ויאושרו על יוגשו בעותק מדיה מגנטיתובקשות המשך דו"חות מדעיים   ז
המשרד רשאי, מעת לעת, לתת למוסד הנחיות בכתב לגבי אופן הכנת הדו"ח, צורתו, 

 כין את הדו"ח בהתאם.ת משתלםמתכונתו ואופן הגשתו, וה

 למשרד עותק מעבודת הגמר. משתלם יגישסיום ההשתלמות חודשים מ 3תוך   ח

 

 דו"חות כספיים 6

)ב( לעיל, 4כאמור בסעיף  או רביעית, שלישית ,הוארך תשלום התמורה לשנה שנייה  א
עבור כל שנת מחקר  ,משתלם, חתום על ידי המצטבר המוסד יגיש למשרד דו"ח כספי

לאחר תום  חודשים 4(. דו"ח כספי שנתי יוגש לכל המאוחר דו"ח כספי שנתי –)להלן 
; עבור השנה השנייה, ________עבור השנה הראשונה, עד ליום  כל שנת המחקר

עבור השנה  (________בור השנה השלישית, עד ליום ; ע________עד ליום 
 ,לא הוארך המחקר לשנת מחקר נוספת, )שנייה ;________, עד ליום הרביעית
חודשים לאחר תום  4( לפי העניין, יוגש הדו"ח הכספי השנתי עד או רביעית שלישית

 הדו"ח הכספי השנתי יתייחס לכלל תקופת ההסכם עד למועדשנת המחקר האחרונה. 
 הגשת הדו"ח.

על  משתלםה מצהירבמסגרתה  משתלםתצורף הצהרה מההכספי השנתי לדו"ח 
 על ההצהרה. המהמוסד במסגרת הסכם זה נכון למועד חתימת הסכומי המלגה שקיבל

על אף האמור בסעיף א' לעיל, המשרד יהיה רשאי לאשר למוסד לדחות את הגשת   ב
לאחר תום שנת המחקר, בהתקיים כל התנאים  חודשים 6-הדו"ח כספי השנתי, עד ל

 הבאים:

המוסד הגיש למשרד מראש, עד לחודשיים לאחר תום שנת המחקר, בקשה  (1
 והמוסד. משתלםמנומקת בכתב לאיחור בהגשת הדו"ח הכספי השנתי, בחתימת ה

חלו נסיבות חריגות אשר לא מאפשרות למוסד להגיש את הדו"ח הכספי השנתי  (2
 )א( לעיל.6יף במועד הנדרש לפי סע

העתקים מודפסים;  2-דו"חות כספיים יוגשו במתכונת ובנוסח קבוע של המשרד ב  ג
המשרד רשאי, מעת לעת, לתת למוסד הנחיות לגבי אופן הכנת הדו"ח, צורתו, 

 מתכונתו ואופן הגשתו, והמוסד יכין את הדו"ח בהתאם.

אישור המשרד יום ממועד קבלתם; רק לאחר  30המשרד יבדוק את הדו"חות תוך   ד
 בתום הבדיקה יראו את הדו"חות כמאושרים לצורך הסכם זה.

 

 נציג המשרד 7

;  המשרד רשאי להחליף את ____________ נציג המשרד לצורך הסכם זה הוא  א

 ולמוסד.  משתלםהנציג בכל עת, ויודיע על כך בכתב ל

הנציג וכל מי שהוא יסמיך לכך, יהיו רשאים בכל עת להיכנס לכל מקום בו מתנהלת   ב
עבודה כלשהי הקשורה בביצוע הסכם זה ולצפות  בכל פעולה הקשורה בביצועו. כמו 
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בכל מסמך, ולקבל כל מסמך  סבירה זכאי לעיין בכל עתאו מי מטעמו, כן,  יהיה הנציג 
 .בתיאום מראש וכל מידע הקשור בביצוע הסכם זה

 

 התמורה 8

לכל תמורת ביצוע ההשתלמות בהתאם להוראות הסכם זה ישלם המשרד למוסד    א
( שקלים חדשים_______________ במילים:) ₪ ________של  סךשנת מחקר 

)במילים: ₪ ________, ובסך הכול (השנתית התמורה –)להלן 
 .(התמורה –( )להלן שקלים חדשים _________________

מהתמורה  50%ישלם המשרד למוסד מקדמה בסך  שנת המחקר הראשונהעבור   ב
  .₪________בסך  השנתית בגין שנת המחקר הראשונה

₪; ________)בגין השנה הראשונה: עד  יתרת התמורה השנתית בגין כל שנת מחקר  ג
בגין ; ₪________בגין השנה השלישית: עד ₪; ________בגין השנה השנייה: עד 

ור הארכת המחקר, הגשת רתשולם לאחר איש, (₪________: עד הרביעיתהשנה 

לעיל  6 דו"ח כספי שנתי עבור אותה שנת מחקר בידי המוסד על פי האמור בסעיף
 ואישורו בידי המשרד כנדרש.

 או הרביעית, השלישית ,אושרה הארכת תשלום התמורה עבור שנת המחקר השנייה  ד
 50%המשרד למוסד מקדמה בסך  )ב( לעיל, לפי העניין, ישלם5כאמור בסעיף 

בגין השנה השלישית: ₪; ________)בגין השנה השנייה: עד  מהתמורה השנתית
בהתקיים התנאים  (,₪________: עד הרביעיתבגין השנה ; ₪________עד 

 הבאים:

המוסד הגיש למשרד בקשת המשך ודו"ח ביניים מדעי עבור שנת המחקר הקודמת  (1
 לעיל, והמשרד אישר את הארכת המחקר. 5 על פי האמור בסעיף

המוסד הגיש למשרד דו"ח כספי שנתי עבור שנת המחקר הקודמת )שבגינה הוגש  (2
 לעיל, והוא אושר על ידי המשרד. 6 הדו"ח הכספי( במועד, על פי האמור בסעיף

, לפי או הרביעית השלישית ,המשרד ישלם את המקדמות עבור שנת המחקר השנייה
 יום ממועד אישור הדו"ח הכספי השנתי. 30העניין, בתוך 

 ו מקצועיתהמשרד רשאי לעכב את תשלום התמורה אם החליט לבצע בדיקה כספית א  ה
יום לאחר שהמשרד  30התמורה לאותו מועד תוך  תושלם זה,כ; במקרה של המחקר

הקול הקורא, פרטי ו בכל תנאי והמוסד עמד משתלםהאישר בעקבות הבדיקה כי 
והוראות הסכם זה, אך לא לפני המועדים הקבועים לתשלום א' הצעת המחקר נספח 

לעיל. החליט המשרד כאמור, יודיע על כך בהקדם האפשרי  ד'-פים ב'התמורה לפי סעי
 למוסד.ובכתב 

מובהר בזאת כי חיוב המשרד בתשלום התמורה הינו חיוב שלוב לחיוב המוסד בהגשת   ו
 המוסד לפי ההסכם.עיל וכל חיובי ל 6-ו 5פים לפי סעיהדוחות 

 6  -ו 5פים חייבים בהגשתם לפי סעי משתלםוההוגש דו"ח מן הדו"חות שהמוסד לא   ז
או המוסד התחייבות אחרת  משתלםהלעיל או הוגש באיחור או לא מילאו 

מהתחייבויותיהם לפי הסכם זה על נספחיו או מילאו אותה באיחור, המשרד לא יהא 
 )ב( לעיל.7במועדים הקבועים בסעיף חייב בתשלום התמורה 

לעיל, המשרד  6 מבלי לגרוע באמור לעיל, לא הוגש דו"ח כספי שנתי במועד לפי סעיף  ח
 לא ישלם כל תמורה בגינו.

לעיל, יהיה המשרד  )ב(6 אושרה דחיית הגשת הדו"ח הכספי על פי האמור בסעיף  ט
ו"ח הכספי, על פי רשאי לדחות את מועד התשלום בגין הדו"ח הכספי המשלים או הד

 העניין, עד לתום השנה הקלנדרית העוקבת לשנה בה הוגש הדו"ח הכספי. 

התמורה כוללת כל מס, היטל או תשלום חובה החל על ביצוע המחקר או שיהיה קשור   י
בכל דרך שהיא עם ביצועו. הוטל על התמורה למוסד תשלום אשר פוגע מהותית 

כלליים )כגון מכס או מע"מ(, לאחר תחילת  בתקציב המחקר  ושאינו בגדר מס או היטל
 להלן. (2ג)11 רשאי המוסד להביא לסיום המחקר כאמור בסעיף –תקופת המחקר 
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לא יהיו תביעות ו/או טענות נגד המשרד בגין אי תשלום תמורה  משתלםלמוסד ו/או ל  יא
 כאמור לעיל והם יישאו בכל נזק אשר יגרם להם כתוצאה מכך.

 

 ביצועמקדמה וערבות  9

מגובה  100%עם החתימה על הסכם זה, יפקיד המוסד ערבות בסך  –ערבות מקדמה   א
)ב( לעיל, כבטחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה. 8 המקדמה כמוגדר בסעיף

' להסכם זה. נספח בהערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע ב
הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק 

המאושרת על ידי החשב  1981–בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א
הכללי. כתב הערבות יהיה בתוקף עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם על 

 )א( לעיל.4 פי סעיף

מסכום  5%על הסכם זה, יפקיד המוסד ערבות בסך תימה עם הח –ערבות ביצוע   ב
כבטחון למילוי התחייבויות המוסד לעיל  8 ידי המשרד לפי סעיף-התמורה המשולם על

, בהתאם לנוסח המופיע למדד לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה
ת להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלי' נספח בב

 1981 –בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 
ערבות המקדמה והביצוע יהוו יחדיו, לעיל ולהלן,  המאושרת על ידי החשב הכללי.

 ערבות.

מוסד להשכלה גבוהה ב לעיל, -במקום כתבי הערבות הנדרשים על פי סעיפים א ו  ג
מגובה המקדמה  100%מצטבר של  אחת, שתהיה בסכוםיחתום על הוראת קיזוז 

מסכום התמורה המשולם על ידי המשרד לפי סעיף  5%)ב( לעיל וכן 8 כמוגדר בסעיף
 בהתאמה. היחולו עליסעיפים אלו , והוראות 'נספח גבהתאם לנוסח המופיע בלעיל,  8

או, לחילופין, לעשות שימוש  המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה,  ד
 אם סבר המשרד כי המוסד לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה. יזוז,בהוראת הק

ידי המשרד, יפקיד המוסד -חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על  ה
ערבות נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף קטן א לעיל, כך שבכל עת עד תום 

 ה הסכום האמור., לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובההסכםתקופת 

 (להשכלה גבוהה  או לחילופין, חתימה על הוראת הקיזוז )במוסדות ,המצאת הערבות  ו
 ם לכניסה לתוקף של הסכם זה.מימוקד םתנאי םהינ

אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את המוסד ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו   ז
 פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.-על

מובהר בזה כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה בו המוסד הינו יחידה ממשלתית   ח
 )משרד ממשלתי או יחידת סמך(.

 

 סודיות ופרסום  10

המשרד יהא רשאי לפרסם את ממצאי המחקר בכל דרך שתראה לו, ובלבד שבמסגרת   א
פרסום המשרד יעשה בתנאים הבאים: והמוסד.  משתלםההפרסום יאוזכר שמם של 

בצירוף והמוסד טרם פרסם את ממצאי המחקר, המשרד יפנה למוסד בכתב במידה 
ויודיע על כוונתו לפרסם את הממצאים.  נוסח הפרסום אותו מבקש המשרד לפרסם

למוסד תינתן שהות סבירה שלא תפחת מתשעים ימים על מנת להגן על תוצר הידע 
יפגע באפשרויות  אוו/כי פרסום כאמור יפגע בהגנה על הידע או לשכנע את המשרד 

המשרד לא יסרב  .מכל סיבה סבירה אחרת משתלםמסחור הידע ו/או יפגע בפרסומי ה
לביצוע תיקונים בפרסום אותו הוא מבקש לבצע, אלא מטעמים סבירים, אשר אין בהם, 

למען הסר ספק, לאחר פרסום  .בין היתר, כדי לפגוע בהגנה על הידע או בנכונותו
 רשאי המשרד לפרסמם כרצונו.ממצאי המחקר בידי המוסד 

המשרד יהיה רשאי לפרסם את דבר זכייתו של המוסד במימון עבור המחקר במסגרת   ב
הקול הקורא, בכל דרך שתראה לו. במסגרת הפרסום יהיה המשרד רשאי לציין את 
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שמות החוקרים המעורבים במחקר, את שם המחקר והמוסד, תאריכים הקשורים 
 המימון הממשלתי שקיבל המחקר וכד'.במימון וביצוע המחקר, סכום 

ובכלל זה בכנסים, בסדנאות או בכל פעילות אחרת הקשורה פרסום פומבי שהוא בכל   ג
או  משתלםהיאזכרו המוסד,  במחקר, בין אם פרסום מדעי ובין אם פרסום בתקשורת,

משרד ידי -כל גורם אחר מטעמם את מימון המשרד בנוסח הבא: "מחקר זה מומן על
  ".והטכנולוגיההמדע 

בפרסום לתקשורת על המוסד להעביר לדוברות המשרד את נוסח ההודעה לעיתונות, 
 ככל שמתוכננת לצאת, בטרם פרסומה. 

תוך זמן  על פי דרישת המשרדעל ידי המוסד הפרה של סעיף זה אשר לא תוקנה 
אם . מסכום המלגה₪  3,000, תגרור קנס בגובה סביר בהתאם לדרישת המשרד

יודיע המשרד למשתלם כי אם לא תתוקן  תקופת ההסכםההפרה תתבצע לאחר סיום 
או מלגות ההפרה באופן מיידי לא יוכל המשתלם להשתתף בתכניות מימון מחקרים 

 שיבוצעו על ידי המשרד )קולות קוראים( למשך שנתיים. 

ישמרו בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא,  משתלםוה מוסדהפרט לאמור לעיל,   ד
שיגיע אליהם או לחוקריהם או לעובדיהם או למי מטעמם מהמשרד ומצהירים כי ידוע 

לחוק  118להם שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה  עבירה לפי סעיף 
יפוטי ו/או למעט מידע שפרסומו מתחייב לפי דין ו/או צו ש, 1997 –העונשין, תשל"ז 

  מידע שהיה ידוע ומפורסם לציבור טרם מועד החתימה על הסכם זה.  

המוסד מתחייב להחתים כל מי שיקבל כל מידע או מסמך כאמור בסעיף ג' לעיל    ה
במסגרת ביצוע הסכם זה על הצהרת סודיות וכן להחתים אותם על הצהרה לפיה ידוע 

לחוק  118ה מהווה עבירה לפי סעיף להם שאי  מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן ז
  .1997 –העונשין, תשל"ז 

-לחוק העונשין, תשל"ז 118-ו 117מובהר בזאת כי המשרד ועובדיו כפופים לסעיפים    ו
1997. 

 

 הפסקת ההתקשרות וקיצוץ בתקציב  11

  -הפסקת ההתקשרות   א

ויסודיים להסכם זה הינם תנאים עיקריים  12-ו 11, 9, 7, 3, 2מוסכם, כי סעיפים  (1
בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל 

 סעד ותרופה אחרים על פי כל דין.

את ההסכם הפרה יסודית או הפרו אותו הפרה לא  המוסדאו  משתלםההפרו  (2
ידי המשרד -יסודית ולא תיקנו את ההפרה בתקופת הארכה שתינתן להם על

 בכתב, יהיה המשרד רשאי לבטל את ההסכם.

עיל, יחזיר המוסד את ל 2 ד את ההסכם בהתאם להוראות סעיףביטל המשר (3
כן רשאי המשרד  צירוף הפרשי הצמדה וריבית החשב הכללי;בהתמורה שקיבל, 

לדרוש מהמוסד או  מהמשתלם השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה 
 מההפרה  וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

ין בהמשך יכי על אף ההפרה, הוא מעונ משתלםולהודיע המשרד למוסד  (4
ב המשרד לעכ רשאיוהמוסד הסכים לכך, בהתאם לתנאי הסכם זה,  ההשתלמות

ן, ימלאו אחר כל יאו המוסד, לפי העני משתלםביצוע כל תשלום עד לאחר שה
, בכפוף הוראות הסכם זה ויתקנו את כל הטעון תיקון לשביעות רצון המשרד

 לעיל. )ז(8לסמכות המשרד לדחיית תשלום התמורה בהתאם לקבוע בסעיף 

הוגשה בקשה לפי את ההשתלמות לפני תום תקופת ההסכם, ולא  משתלםה םסיי  ב
, לא ישלם המשרד ( לעילג)4פי סעיף -או שתמה תקופת הארכה על ( לעילג)4סעיף 

לבין  לעיל 4את החלק היחסי מהתמורה לפי היחס שבין תקופת ההסכם לפי סעיף 
תקופת ההשתלמות בפועל; ואם המוסד קיבל את התמורה בגין ההשתלמות לתקופה 
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סעיף זה לא חזירנה באופן מיידי למשרד. י –העולה על תקופת ההשתלמות בפועל 
 יחול על משתלמים לתואר שני.

  –קיצוץ בתקציב   ג

על ידי מתן הודעה  לעיל 8התמורה המשולמת לפי סעיף רשאי להקטין את  המשרד (1
 .בכתב למוסד

בתקציב המוקטן, מסיבות  ההשתלמותכי לא יוכל לבצע את  הודיע המוסד (2
והמשרד ישלם לו את ההוצאות אשר  זההסכם בלבד, רשאי הוא לסיים  מקצועיות 

 .נגרמו לו וכן עבור הוצאות אשר אינן ניתנות לביטול באמצעים סבירים

בהתאם לתכנית נספח א',  ההשתלמותלסיים את ביצוע  יוכלכי לא  משתלםלהתברר   ד
ודיע על כך מיד למשרד בצירוף נימוקים.  קיבל המשרד הודעה כאמור, רשאי הוא  ת

 –דעתו לעשות אחד או יותר מאלה לפי שיקול 

סבר המשרד כי הנסיבות להפסקת ההתקשרות הינן מוצדקות רשאי הוא לסיים  (1
 וזה בתנאים שיקבע ולשלם את ההוצאות אשר נגרמו למוסד עקב ביצועהסכם 

 להגיש  דו"ח מדעי ודו"ח כספי מסכם.  משתלםהורשאי המשרד לדרוש מ

ת אינן מוצדקות, רשאי הוא לראות סבר המשרד כי הנסיבות להפסקת ההתקשרו (2
 בכך הפרת הסכם ויחולו הוראות סעיף א' לעיל.

לפי סעיף קטן על ידי המוסד אין במתן הודעה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (3
 מלקיים התחייבויותיהם על פי הסכם זה. משתלםוהזה כדי לפטור את המוסד 

משרד בהתאם החלטה בעניין זה תתקבל רק לאחר קבלת תשובה בכתב מה
 כאמור. משתלםבלת התשובה מחויבים המוסד והלמפורט לעיל, ועד לק

כו לחול התחייבויות המוסד הופסקה ההתקשרות במקרה כאמור בסעיף זה, ימשי (4
 , החלות בהתאם לאמור בהסכם זה, לאחר סיום תקופת ההסכם.משתלםוה

ידי -המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתו, שלא מחמת הפרתה על  ה
 יום מראש 30או המוסד. החליט המשרד לעשות כן, יודיע על כך למוסד  משתלםה

בהתאם להסכם  ההשתלמותוישלם לו את ההוצאות אשר נגרמו לו עקב ביצוע  ובכתב
ביצוע המחקר ושאינן ניתנות  זה וכן הוצאות שנגרמו לו עקב התחייבות שנלקחו לצורך

 לביטול באותו מועד.

ע במקרה של הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, יהיה רשאי המוסד להמשיך את ביצו
 .המחקר על פי שיקול דעתו הבלעדי

 כוח עליון:  ו

על אף האמור לעיל, המוסד או המשרד לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי  (1
הוראות ההסכם, כולן או מקצתן, אם העיכוב או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי 

 הביצוע הם תוצאה של  כוח עליון.

אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, המוסד  -" משמעו כוח עליוןבהסכם זה, "
ו/או המשרד לא ידעו או חזו אותו מראש ו/או לא היה עליהם לדעת או לחזותו 

ן ישיר מהמוסד  או מהמשרד למלא מראש, ו/או הוא אינו בשליטתם, והמונע באופ
פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם -התחייבויותיהם על

באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין 
 הצדדים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האירועים המפורטים להלן לא יחשבו לכוח עליון: 
ים של עובדים, שאינו במסגרת מצב מלחמה או גיוס כללי; שביתה או שירות מילוא

 השבתה או עיצומים, למעט שביתה כללית וענפית.

 6יתה ההפרה של ההסכם  תוצאה של כוח עליון, ואירוע הכוח העליון נמשך יה (2
 להביא את ההסכם לסיומו. כל צד רשאי יהיה  –)שישה( חודשים או יותר 

 כל אירוע של כוח עליון מיד אם היוודע לו קרות האירוע. כל צד יודיע למשנהו על (3
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אירע אירוע המהווה כוח עליון כמשמעותו בסעיף זה ידונו הצדדים על האמצעים  (4
 שיש לנקוט בכדי להקטין ו/או לצמצם השפעת הכוח העליון על ביצוע ההסכם.

 

 ו/או המוסד משתלםהיחסי המשרד עם   12

משמשים כקבלן עצמאי לצורך ביצוע  משתלםהמובהר בזאת כי המוסד ו/או   א
, ועליהם  בלבד תחול  האחריות בגין כל אובדן או נזק אשר ההתחייבויות לפי הסכם זה

ייגרם לכל גורם אחר, לרבות עובדים או כל גורם אחר הפועל בשמם בביצוע 
 .ההתחייבויות לפי הסכם זה

 משתלםהלהורות את אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד  להדריך או   ב
או את המוסד או עובדיו או הפועלים בשמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם  

או לעובדיהם או הפועלים בשמם כל זכות של עובד  משתלםלזה, ולא יהיו למוסד או 
מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע 

בו מעורבים במחקר מטעם המוסד עובדי מדינה, לא יהיו זכאים במקרה  .זה הסכם
 .בות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זהעובדים אלו לקבל תשלומים, פיצויים או הט

 מהמלגה ועליו בלבדהמוסד יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין   ג
ים והאחרים אשר תחול האחריות לתשלום המסים, הארנונות, והתשלומים  הסוציאלי

 מעביד חייב לשלמם בהתאם לכל דין ונוהג.

אם ייגרמו למשרד אגב ביצוע הסכם זה הוצאות בין בקשר לתביעה שתוגש נגד   ד
או של עובדיו או של  משתלםשים או מחדלים של המוסד או ההמשרד בין בנוגע למע

לו,  הפועלים מטעמו, המוסד ישפה את המשרד בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה
דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על -כולל שכר טרחת עורך

המוסד, ובלבד שהמשרד הודיע למוסד בהקדם האפשרי על התביעה ואפשר למוסד 
להתגונן מפניה בהתאם לשיקול דעתו. מוסכם כי המשרד יסכים להסדר פשרה או 

פטי ובין מחוץ לכותלי בית הסדר אחר במקרים שתוארו לעיל, בין במסגרת הליך מש
 .וקיבל הסכמתו המשפט, רק לאחר שמסר על כך הודעה למוסד מראש ובכתב

למען הסר 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 

, או כתוצאה מיישום תוצאות אשר ניתן לו על פי הסכם זההמשרד ברישיון השימוש 
 .המחקר בכל דרך, לרבות בידי צד שלישי

 

 ביטוח  13

המוסד מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל  .א
הטכנולוגיה ולהציג למשרד את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים ו משרד המדע –

 הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:והתנאים 

 ביטוח חבות מעבידים (1

המוסד יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות מעבידים בכל  (א)
 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

דולר ארה"ב לעובד,  למקרה  5,000,000גבול  האחריות לא יפחת מסך   (ב)
 ולתקופת ביטוח )שנה(;

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה  (ג)
 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

משרד המדע,  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  (ד)
הטכנולוגיה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי ו

עובדי המוסד, קבלנים, קבלני היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מ
 משנה ועובדיהם שבשירותו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (2
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המוסד יבטח את אחריותו  החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות  (א)
 כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

מקרה ולתקופת ביטוח דולר ארה"ב ל 250,000גבול האחריות לא יפחת מסך   (ב)
 )שנה(;

 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  (ג)

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  (ד)
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם; 

חוקרים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של המוסד, ייחשבו  (ה)
 צד שלישי;

משרד המדע,   –וח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל הביט (ו)
הטכנולוגיה, ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי המוסד והפועלים ו

 מטעמו.

 )בהסכם העוסק במחקר יישומי( ביטוח אחריות מקצועית (3

 המוסד יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית; (א)

מהפרת חובה מקצועית של המוסד, עובדיו ובגין כל הפוליסה תכסה כל נזק  (ב)
הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות 
או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר 
לביצוע מחקר בנושא: 
 ___________________________________________________

 הטכנולוגיה;                ו משרד המדע –עם מדינת ישראל  בהתאם להסכם

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  (ג)
 הביטוח )שנה(;       

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: (ד)

 מרמה ואי יושר עובדים;     -

 ב עקב מקרה ביטוח;אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכו -

 אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המוסד כנגד המדינה; -

 חודשים ;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

 משרד המדע  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  (ה)
הטכנולוגיה, ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי המוסד והפועלים ו

 מטעמו.

 )בהסכם אשר עוסק במחקר במסגרתו נרכש ציוד במימון המשרד( רכוש ביטוח (4

השייך והמשמש הטכנולוגיה ו משרד המדע –המוסד יבטח הציוד שנרכש במימון מדינת ישראל 
את המוסד בביטוח מסוג "אש מורחב", בהתאם לאופי הציוד, על בסיס ערך כינון למעט מלאי 

                     גניבה ושוד על בסיס נזק ראשון.בערך שיפוי, כולל נזקי טבע, פריצה, 

 )בהסכם אשר עוסק במחקר הכולל ניסוי קליני( ביטוח ניסוי קליני  (5

ככל שהניסוי יאושר ע"י ועדת הלסינקי, יש להציג ביטוח ניסוי קליני, בהתאם לנוהל של משרד 
 הבריאות בנוגע לניסויים רפואיים בבני אדם.  

 ודות הבאות: הביטוח יכלול את הנק

 משרד המדע -לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל (א)
 יה. והטכנולוג

הטכנולוגיה ככל ו משרד המדע -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל (ב)
 שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המוסד וכל הפועלים מטעמו. 

 המדעמשרד  –ויתור על  זכות התחלוף/שיבוב כלפי מדינת ישראל  (ג)
 הטכנולוגיה ועובדיהם.  ו
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 סעיף אחריות צולבת. (ד)

 כללי (6

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

 משרד המדע –לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל  (א)
 הטכנולוגיה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;ו

יהיה להם כל בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא  (ב)
יום לפחות במכתב רשום  60תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 טכנולוגיה;וה לחשב משרד המדע

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  (ג)
הטכנולוגיה, עובדיהם, ובלבד שהוויתור לא  ו משרד המדע –מדינת ישראל 

 ק מתוך כוונת זדון;          יחול לטובת אדם שגרם לנז

המוסד אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  (ד)
 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  (ה)
 המוסד;

קטין בדרך כל שהיא את אחריות כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מ (ו)
המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו 

 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום  .ב
', יומצאו על ידי המוסד למשרד עד נספח דהסכם זה כהביטוחים כאמור, בנוסח המצורף ל

 למועד חתימת ההסכם.  

 משרד המדע –המוסד מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  .ג
הטכנולוגיה, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את הביטוח. המוסד מתחייב כי ו

 –עוד ההסכם עם מדינת ישראל פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל
 הטכנולוגיה בתוקף. ו משרד המדע

המוסד מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח 
 או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. 

המוסד מכל חובה החלה עליו על פי כל דין  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את .ד
טכנולוגיה וה משרד המדע –ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי הדין ועל פי הסכם זה.

ידי קבוצות חוקרים ממוסדות שותפים שונים )כמשמעותם -במקרה שהמחקר מבוצע על .ה
לטובתו  על כל מוסד שותף לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים לעיללעיל(,  )ג(4בסעיף 

הכוללים את כל הכיסויים והתנאים , הטכנולוגיהו משרד המדע –ולטובת מדינת ישראל 
ביטוחים בחתימת עיל. אישור קיום הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין ל

, יומצאו על ידי 'נספח דהמצורף להסכם זה כ אמור, בנוסחהמבטח על קיום הביטוחים כ
 .המוסדות השותפים למשרד כתנאי לתחילת ביצוע המחקר מתוקף הסכם זה

 

 הוראות כלליות  14

זה, כולן או  אינם רשאים להעביר זכויות או חובות לפי הסכם   משתלםההמוסד או  .א
 ללא קבלת הסכמת משרד מראש ובכתב., לאחר מקצתן

אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם  .ב
המסוים על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד 

 ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

המשרד רשאי לקזז כל סכום או תשלום המגיע לו מהמוסד כנגד כל סכום או תשלום  .ג
המפרטת את עילת הקיזוז  למוסדבכתב וסד מהמשרד, לאחר מתן הודעה המגיע למ

 .וסכומו
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 ________  תקנה תקציבית  15

 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:  16

 , 49100, ת"ד משרד המדע והטכנולוגיה  –המשרד   

 0291490ירושלים 

 __________________________________ –המוסד   

 

זה תישלח בדואר רשום, מצד אחד  מהסכםכל הודעה או התראה בגין כל עניין הנובע   17
שעות מעת המסירה של המכתב  72למשנהו ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך 

 .הכולל את ההודעה או ההתראה בדואר כאמור 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_________________ ___________________ ____________________ 

  המדען הראשי

 משרד המדע והטכנולוגיה

  חשב

 משרד המדע והטכנולוגיה

 המוסד
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 כתב ערבות –' נספח ב

 

 שם הבנק/חברת ביטוח__________________
 

 מס' הטלפון __________________
 

 מס' הפקס ___________________
 

 לכב'
 משרד המדע והטכנולוגיה

 
 

 מס' ___________________________הנדון: ערבות 
 

 לבקשת
 

 _________________)יש לציין את שם ספק( _____________________________
 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________ ש"ח בלבד.
 )במילים: _________ ש"ח (

)להלן __________ )יש לציין את שם הספק(אשר תדרשו מאת: _____________
התוכנית למלגות ים במסגרת "החייב"( בקשר עם הסכם מיום __________ לביצוע מחקר

 , מס' מרכב"ה _____________._________לשנת _ _______________________
 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי , או במסירה ידנית במכתב בדואר רשום

לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש 
 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 
 ._______עד תאריך ______ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

 
 יטוח שכתובתו: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הב

 
 
 

_________________________________ 
 שם הבנק   

 
 
 
_________________________  _____________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח        מס' הבנק ומס' הסניף 
 
 
 

 .או להסבה ערבות זו אינה ניתנת להעברה
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 )מקדמה וביצוע( הוראת קיזוז –' נספח ג

 

 המוסד להשכלה גבוהה_____________________

 מספר טלפון_____________________________

 מספר פקס______________________________

 

 משרד ___________________ חשב המשרד, לכבוד:

 הנדון: הוראת קיזוז

המוסד(, -______________)להלןאנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף  .1

נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________  שקלים 

חדשים, )במילים___________(, שיוצמד ל: ____________ מתאריך _________, 

מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר )להלן: "הקיזוז"(, אם לא 

יזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה ממקורותינו כל ניתן לבצע ק

 סכום שתתבע.

אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע  .2

לגוף מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר 

__, ובמידה ולא ניתן, מתחייבים להחזיר כל סכום עם חוזה/הזמנה___________

 שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף. 

אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום  .3

צע על ידי הגוף הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבו

 אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו. 

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי  .4

הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר, או כלפי 

 התביעה להחזיר כספים.

  ________.הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך  .5

 שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר. .6

_______________________________  
  שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר 

ידי מורשי החתימה המוסמכים של המוסד -ן עלבזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדי

 ומחייבת את המוסד.

 
_______________ 

 עו"ד
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 אישור עריכת ביטוחים –' נספח ד

  

  לכבוד:

 מדינת ישראל

 משרד המדע והטכנולוגיה

 
 א.ג.נ.,

  
 אישור קיום ביטוחיםהנדון:                                               

 
 

כי ערכנו למבוטחנו _____________________________)להלן הננו מאשרים בזה 
_____________________________, __"המוסד"( בקשר לביצוע מחקר בנושא: ___

 הטכנולוגיה, את הביטוחים המפורטים להלן:ו משרד המדע –בהתאם לחוזה עם מדינת ישראל 
 

  – ביטוח חבות המעבידים

 מספר פוליסה _________________________________, 

 תקופת הביטוח מיום _________________ ועד יום _________________

 . אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 1
ביטוח דולר ארה"ב לעובד,  למקרה ולתקופת  5,000,000האחריות לא יפחת מסך  . גבול 2

 )שנה(;
 . הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה  3

 ויחשב כמעבידם.    
 הטכנולוגיה, ו משרד המדע –. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל 4

ת בחבות מעביד היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושא    
 כלשהם מי מעובדי המוסד, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו. כלפי

 
  – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 מספר פוליסה _____________________________, 

 תקופת הביטוח מיום _________________ ועד יום _________________

 . אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף 1
 ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.    

 
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(; 250,000.  גבול האחריות לא יפחת מסך  2
 
 (.CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )3
 
 הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, . 4
 קבלני משנה ועובדיהם;      

 
 . חוקרים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של המוסד, ייחשבו צד שלישי. 5
 
 ככל הטכנולוגיהו שרד המדעמ  –. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל 6
 שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי  המוסד וכל הפועלים מטעמו.    
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  – )ככל שמדובר במחקר יישומי(ביטוח אחריות מקצועית 

 מספר פוליסה _____________________________, 

 תקופת הביטוח מיום _________________ ועד יום _________________

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המוסד, עובדיו ובגין כל הפועלים  . 1
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי 

 נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לביצוע מחקר בנושא: 
__________________________________________,__________________ 

 הטכנולוגיה.ו משרד המדע –בהתאם לחוזה עם מדינת ישראל     
 
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;        250,000. גבול האחריות לא יפחת מסך 2
 
 -. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:3

 מרמה ואי יושר עובדים;           -     
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -     
 אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המוסד כנגד המדינה; -     
 חודשים ; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -     

 
 הטכנולוגיה ככל שייחשבו ו משרד המדע –. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל 4

 אחראים  למעשי ו/או מחדלי המוסד והפועלים מטעמו.    
 

  - )ככל שקיים ציוד שנרכש במימון המשרד( ביטוח רכוש

 מספר פוליסה _____________________________, 

 תקופת הביטוח מיום _________________ ועד יום _________________

הטכנולוגיה המשמש את המוסד, ו משרד המדע –ביטוח הציוד שנרכש במימון מדינת ישראל 
עובדיו ומועסקיו בכל הקשור לביצוע המחקר בביטוח כל הסיכונים על בסיס ערך כינון כולל נזקי  

 טבע, פריצה, גניבה ושוד.                    
 

  -  ביטוח ניסוי קליני )ככל שמדובר במחקר הכולל ניסוי קליני(

 מספר פוליסה _____________________________, 

 ______________ועד יום  ______________תקופת הביטוח מיום 

ככל שהניסוי יאושר ע"י ועדת הלסינקי, יש להציג ביטוח ניסוי קליני, בהתאם לנוהל של משרד 
 הבריאות בנוגע לניסויים רפואיים בבני אדם.  

 הביטוח יכלול את הנקודות הבאות: 
 יה. והטכנולוג משרד המדע -לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל .א
הטכנולוגיה ככל שיחשבו אחראים ו משרד המדע -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל .ב

 למעשי ו/או מחדלי המוסד וכל הפועלים מטעמו. 
 הטכנולוגיה ועובדיהם.  ו משרד המדע –דינת ישראל זכות התחלוף/שיבוב כלפי מ ויתור על .ג
 סעיף אחריות צולבת. .ד
 
 

 כללי
 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:
 
 ,הטכנולוגיהו משרד המדע –מדינת ישראל  . לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :1

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
 
 . בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם 2



  

 18מתוך  18עמוד 

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד המדע 60ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של      
 טכנולוגיה. וה

     
  –. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל 3

 הטכנולוגיה, עובדיהם, ובלבד שהוויתור לא  יחול לטובת אדם שגרם לנזק  ו משרד המדע    
 מתוך כוונת זדון.         

 
 . המוסד אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל 4

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.    
 
 צמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המוסד. . ההשתתפויות הע5
 
 . כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 6

 קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה     
 במלוא הזכויות על פי הביטוח.    
 
 

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

 
 

 בכבוד רב,                                                                                       
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 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח
 
 

 


