
  

 11מתוך  1עמוד 

 
 מלגות ארוכות טווחהסכם שם התוכנית: 

 _________:    מלגהמס'              
 1מס' חוזה:                     

 _______שנה: 
 ______סימוכין:  

 
 בתחומי המדע בשילוב עם תחומים הומנייםלמלגת השתלמות הסכם 

 

 __ב______שנחתם ביום _______ בחודש ________         שנה __________ 

 

 ב י ן

 מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל 

  משרד המדע והטכנולוגיה תוחשב המדען הראשי המיוצגת על ידי

 (המשרד – )להלןם המדינה לחתום בשכדין  המורשים 

 מצד אחד -

 ל ב י ן

 

 (________ )מס' תאגיד ________________

___ )ת.ז. ________( ובאמצעות _________( ________)ת.ז.  ___________באמצעות 
 (המוסד – )להלןכדין לחתום בשמו ים המורש

 מצד שני -

 

השתלמות בתחומי למלגות  קול קוראפרסם  בחודש _________ המשרד ו הואיל
 לתואר שני; המדע בשילוב עם תחומים הומניים

במחלקה  שני( הגיש בקשה להשתלמות לתואר המשתלם –ו________ )להלן  והואיל
_ במוסד לביצוע מחקר בנושא: _____________________ __________

 (; המחקר –)להלן שיבוצע מכוח הסכם זה 

 מצורפת כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  המשתלםוהצעת  והואיל
 המפורטותכי הוא עומד בכל דרישות המשרד   המשתלםובמסגרת הצעתו מצהיר 

 ; בקול קורא

 המחקרביצוע והצהרותיו אישר המשרד את  המשתלםו של ועל בסיס הצעת והואיל
להעמיד ין יומעונ ________ הנהלת קרנות המחקר מיוםהחלטת במסגרת 

 ;ההשתלמותלביצוע מלגה   לרשות המשתלם

ים לצורך ין להעמיד לרשות המשתלם את האמצעים הדרושיוהמוסד מעונ והואיל
 מות ההשתלמות;ולדווח למשרד על התקדההשתלמות לפקח על ביצועה 

 ין לבצע את ההשתלמות, לאחר שהוסברו לו תנאיה;יוהמשתלם מעונ והואיל

, הצהרותיו ואישור הנהלת קרנות המחקר מסכים המשתלםשל ועל בסיס הצעתו  והואיל
במסגרת  ההשתלמות יבצע את  שהמשתלם, על מנת המוסדהמשרד להתקשר עם 

ובכפוף חלק בלתי נפרד ממנו ה והמהוונספח א', המפורטת בעל פי הצעתו  המוסד
 ;לתנאי הסכם זה

 

 פיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:ל

 מבוא ונספחים 1

 ומחייב כיתר תנאיו. ממנוחלק בלתי נפרד  ההמבוא להסכם זה מהוו  א

הנספחים להסכם זה, אשר מפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כיתר   ב
 תנאיו:
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 תלם;הצעת המש – נספח א'

 נהלי המשרד; – נספח ב'

 כתב התחייבות המשתלם; – נספח ג'

 כתב ערבות; – נספח ד'

 הוראת קיזוז; – נספח ה'

 אישור עריכת ביטוחים. – נספח ו'

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

 

 באמצעות המוסד המשתלםהתחייבויות  2

רה ולעשות את מלוא המאמצים בשקידה סבי ההשתלמותמתחייב לבצע את  המשתלם  א
בהתאם לנוהלי המשרד  ,בהתאם להצעתו נספח א'במועד ובאופן מוצלח,  לסיימה

 ידי המשרד מעת לעת. -ובהתאם להוראות שינתנו לו על

ממנה, אלא אם  לסטותולא נספח א' את תוכנית העבודה מתחייב לא לשנות  המשתלם  ב
 .בכתבו מראשהסכמת המשרד  יקבל את

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

על  ,חודשים 3לתקופה העולה על נאלץ המשתלם להפסיק את ההשתלמות בו במקרה 
 תב.מראש ובכ כךהמשתלם לקבל את אישור המשרד ל

במוסד או מחוצה לו, ובלבד שהדבר לא יפגע עבוד בעבודה נוספת רשאי להמשתלם   ד
 בביצוע ההשתלמות ובסיומה במועד המתוכנן.

מצהיר כי לפי מיטב ידיעתו, אין לשום אדם, תאגיד או גוף, זכויות כלשהן  המשתלם  ה
  ____.-_____פרט ל  –במחקר 

 די של המחקר. א הגורם המממן היחיומצהיר כי המשרד ה המשתלם  ו

יידרש במידה ושינויים, גריעה או הוספה לתכנית נספח א'  מתחייב לבצע המשתלם  ז
  .ידי המשרד-לעשות כן על

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

 ויגיע לפגישות עימם באם יתבקש, לאחר קבלת התראה סבירה מראש. תלמותההש

בביצוע והבטיחות לציית ולמלא אחר כל הוראות הביטחון מתחייב  המשתלם  ט
 .בהשתלמותכן בשמירת החומר הקשור והמחקר ההשתלמות, 

 מצהיר כי ביצוע המחקר אינו מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו. המשתלם  י

כל תקופת במהלך  שעות 22 לם/ת מתחייב/ת לפעילות התנדבותית בהיקף שלהמשת  יא
מאושר ע"י הגורם הרלוונטי למשרד דו"ח יגיש המשתלם  ההסכםההסכם. בתום תקופת 

 לביצוע הפעילות ההתנדבותית.בנוגע 

 .לכך דרשייובמידה  טקס חלוקת מלגות של המשרדיגיע להמשתלם   יב

 

 התחייבויות המוסד 3

הכוללת ציוד, כוח המחקר בתחום העיסוק של  הדרושהתשתית היש לו י המוסד מצהיר כ  א
הוא יאפשר  במהלך תקופת ההסכם וכיהמשתלם וידע, אשר תעמוד לרשות אדם 

בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו ויספק לו את  ההשתלמותלבצע את למשתלם 
 אדם הדרושים.ההתשתית, הציוד וכוח 

, בתשלומים תקופתיים התמורה לפי הסכם זה יעביר למשתלם את מלוא סכוםהמוסד   ב
 , אלא אם המשרד הורה לו אחרת. כמקובל במוסד

(. אם המנחים – )להלן ___________המשתלם באמצעות  פעילותפקח על המוסד י  ג
חודשים,  3המנחים לא יהיו מסוגלים או מוכנים לבצע את הפיקוח לתקופה העולה על 

 ורים מתאימים ויודיע על כך למשרד.ימנה המוסד מייד מנחה אחר, בעל כיש
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ולהחתימו על  לפי הסכם זה יידע את המשתלם על חובותיו בביצוע ההשתלמותהמוסד   ד
 התחייבות לפעול לפיהן.

 להלן.  5ת הנדרשים לפי סעיף ג כי המשתלם יגיש למשרד את הדו"חואדהמוסד י  ה

תנאי ההשתלמות או  דית על כל הפרה של התחייבויות המשתלםילמשרד מיהמוסד יודיע   ו
 .לפי הסכם זה

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

 כל תשלום נוסף מגורמים אחרים שאינם המשרד לעמשרד מראש ובכתב יודיע להמוסד   ח
אשר , אשר המוסד מעוניין להעניק למשתלם מעבר למלגה (מקורות מימון נוספים –)להלן 

 ניתנת לו מכוח הסכם זה.

על אף האמור לעיל, במידה ומקורות המימון הנוספים הינם משרדי ממשלה אחרים או 
, בנוסף לאמור לתשלום הנוסף מראש ובכתבהקרן הלאומית למדע, נדרש אישור המשרד 

 לעיל.

השתלמות, בביצוע הוהבטיחות לציית ולמלא אחר כל הוראות הביטחון המוסד מתחייב   ט
 .בהשתלמותכן בשמירת החומר הקשור ור המחק

 ם המלגה גם בתקופת החופשה, ובלבדהא זכאי לתשלוילחופשת לידה  צאאשר י םמשתל  י
בגין תקופת חופשת הלידה  ם את המלגההמוסד למשתלבתום תקופת ההסכם ישלם ש

 ממקורותיו.

 

 תקופת ההסכם 4

  ________יום בהתאם להצעתו נספח א' החל מיבצע ויסיים את ההשתלמות  המשתלם  א
או עד לסיום ההשתלמות, המוקדם מבין  (תקופת ההסכם –)להלן  _________ועד ליום 
 השניים.

עבודת  הגשת –משמעו  שנילתואר משתלמים ללעניין סעיף זה: "סיום ההשתלמות" 
 גורמים המוסמכים.מלגאי לידי ה-על התזה

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

 נוספת )אשר תחל שנה לאחר תחילת תקופת ההסכם ותסתיים שנתיים לאחר מכן( 

יגישו ין, ילפי העניה, יוהמוסד מעוניינים בתשלום התמורה לשנה שנ המשתלםאם   ג
תשלום התמורה; הבקשה תוגש הארכת לועד( )על גבי הטופס המילמשרד בקשה 

חודשיים לפני תום השנה הראשונה ויצורפו אליה תכנית מחקר מעודכנת ודו"ח ביניים 
תוך במדעי הכולל את פירוט התקדמות ביצוע המחקר. המשרד ימסור את תשובתו 

 חודשיים.

 המשרד רשאי להאריך את תשלום התמורה כאמור בסעיף קטן ב' לפי שיקול דעתו  ד
והמוסד עמדו בכל תנאי ההסכם והגישו למשרד את  שהמשתלםובתנאים שיקבע ולאחר 
 כל המסמכים הדרושים. 

 מוקדם מראש ובכתב במקרה בו יאחר המשתלם בהגשת בקשת ההמשך ללא אישור   ה
, באופן יחסי לתקופת האיחוראשר יחושב סכום תקציב המלגה מ ינכהמהמשרד, המשרד 

 ר והנספח התקציבי בהתאם ויעבירם לאישור המשרד.והמוסד יתקן את הצעת המחק

טרם תום תקופת ההסכם, ימשיך המשרד  שניעל ידי משתלם לתואר  התזההוגשה עבודת   ו
, אם הסכםחודשים נוספים, החלים בתקופת ה 6לשלם את המלגה לתקופה של עד 

המשתלם יגיש, באישור המנחה ובאמצעות המוסד, בקשה להמשיך בפעילות מחקרית 
 ידי המשרד; -בוססת על המחקר אשר תאושר עלהמ

 

 חות"דו 5

המדעיים במועדים שיפורטו  חות", באמצעות המוסד, את הדולמשרד יגיש המשתלם  א
 להלן:
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אם המשתלם והמוסד מעוניינים בתשלום התמורה לשנה שנייה או שלישית, יגישו  (1
 בצירוף ,יה בהתאמהיאו השנ חודשיים לפני תום השנה הראשונהדו"ח ביניים מדעי 

 .לעיל (ג)4יה או שלישית, כאמור בסעיף ילהארכת תמורה לשנה שנהבקשה 

לגבי כלל  מחודשיים לאחר תום תקופת ההסכםדו"ח מדעי מסכם יוגש לא יאוחר  (2
יה י)א( לעיל. לא הוארך תשלום התמורה לשנה שנ4תקופת ההסכם האמורה בסעיף 

ר תום התקופה לגביה חאו שלישית, יוגש הדו"ח המדעי המסכם עד חודשיים לא
 .שולמה התמורה

ידי -ויאושרו על העתקים מודפסים ובעותק מדיה מגנטית 2-מדעיים יוגשו בהדו"חות ה  ב
 המנחה.

 .התזהלמשרד עותק מעבודת  שניסיום ההשתלמות יגיש משתלם לתואר חודשים מ 3תוך   ג

אשר  הסכומים ורטויפבהם אשר  ,ע"י המשתלם מיםחתומטעם המוסד,  יםכספי ותדו"ח  ד
 :שיפורטו להלןיוגשו במועדים  ,שולמו למשתלם מכוח הסכם זה

דו"ח כספי ראשון עבור השנה הראשונה יוגש חודשיים לאחר תחילת תקופת ההסכם.  (1
הוארך תשלום התמורה לשנה שנייה, יגיש המוסד דו"ח כספי ראשון עבור השנה 

 השנייה חודשיים לאחר קבלת ההארכה.
 

 ובה להגיש את הדו"ח הכספי הראשון, וניתן להגישועל אף האמור לעיל, אין ח
 ( להלן.2במאוחד עם דו"ח הביניים הכספי הנדרש לפי סעיף )      

 

לאחר תחילת תקופת ההסכם. הוארך תשלום דו"ח ביניים כספי יוגש שישה חודשים  (2
התמורה לשנה שנייה, יגיש המוסד דו"ח ביניים כספי שישה חודשים לאחר קבלת 

 ההארכה.
ו"ח הביניים הכספי עבור כל שנה תצורף הצהרה מהמשתלם במסגרתה מצהיר לד

חתימתו המשתלם על סכומי המלגה שקיבל מהמוסד במסגרת הסכם זה נכון למועד 
 .על ההצהרה

הוארך תשלום התמורה לשנה שנייה, יוגש דו"ח כספי שנתי חודשיים לאחר תום  (3
 של ההסכם. השנה הראשונה

יאוחר מחודשיים לאחר תום תקופת ההסכם לגבי כלל  דו"ח כספי מסכם יוגש לא (4
)א( לעיל. לא הוארך תשלום התמורה לשנה שנייה 4תקופת ההסכם האמורה בסעיף 

 יוגש הדו"ח הכספי המסכם עד חודשיים לאחר תום התקופה לגביה שולמה התמורה.

 

 נציג המשרד 6

ף את הנציג המשרד רשאי להחלי  ;___________ נציג המשרד לצורך הסכם זה הוא  א
 . ויודיע על כך בכתב לחוקר ולמוסדבכל עת, 

להיכנס לכל מקום בו מתנהלת בכל עת הנציג וכל מי שהוא יסמיך לכך, יהיו רשאים   ב
, לאחר בכל פעולה הקשורה בביצועו ולצפות הקשורה בביצוע הסכם זה כלשהי עבודה 

בכל מסמך,  סבירה עתבכל . כמו כן,  יהיה הנציג זכאי לעיין קבלת התראה סבירה מראש
 זה. ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור בביצוע הסכם

 

 התמורה 7

תמורת ביצוע ההשתלמות בהתאם להוראות הסכם זה ישלם המשרד למוסד סך של   א
 (.התמורה –)במילים: __________________ ( )להלן _________ ₪ 

 התמורה תשולם כנגד הגשת חשבון בשיעורים אלו:  ב

, בסכום בגין השנה הראשונהמהתמורה  25%זה ישולמו  הסכם יום מחתימת33תוך  (1
 ₪. _______ של

לעיל, ( 1)ד()5 דו"ח הכספי הראשון עבור השנה הראשונה, הנדרש לפי סעיףאם הוגש ה (2
 __________נוספים מהתמורה בגין השנה הראשונה, עד לסכום של  25%ישולמו 

בפועל אשר שולמו  הסכומיםאך לא יותר מיום מאישור המשרד לדו"ח,  33תוך ₪, 
 , ואשר נכללו בדו"ח הכספי.למשתלם
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יום מאישור המשרד לדו"ח הביניים הכספי עבור השנה הראשונה, הנדרש לפי  33 תוך (3
נוספים מהתמורה בגין השנה הראשונה, עד לסכום  33%( לעיל, ישולמו 2)ד()5סעיף 

משתלם, ואשר אשר שולמו בפועל ל סכומיםאך לא יותר מה₪,  __________של 
 נכללו בדו"ח הכספי.

אם הוגשו הדו"ח הכספי הראשון עבור השנה הראשונה ודו"ח הביניים הכספי עבור 
מהתמורה בגין השנה  55%השנה הראשונה במאוחד, ישולמו במסגרת סעיף זה 

אך לא יותר מההוצאות בפועל אשר שולמו ₪, הראשונה, עד לסכום של _____ 
 ח המאוחד.במלואן, ואשר נכללו בדו"

בהתאם לסכומים אשר שולמו בפועל שנה הראשונה תשולם בגין היתרת התמורה  (4
למשתלם ואשר נכללו בדו"ח הכספי השנתי )ובאם לא הוארך תשלום התמורה שלנה 

בדו"ח הכספי המסכם(, באם עמדו המשתלם והמוסד בכל התנאים שלעיל,  –שנייה 
 רם כנדרש.לעיל ואישו 5כולל הגשת הדו"חות בהתאם לסעיף 

מהתמורה  25%)ג( לעיל, תשולם 4הוארך תשלום התמורה לשנה שנייה כאמור בסעיף  (5
מהחלטת המשרד להאריך את תשלום התמורה לשנה יום  33בגין השנה השנייה תוך 

 .₪ _______בסכום של )ב( לעיל 4כאמור בסעיף  השנייה

לעיל, ( 1)ד()5 יף, הנדרש לפי סעהשנייה דו"ח הכספי הראשון עבור השנהאם הוגש ה (6
₪,  __________, עד לסכום של שנייהנוספים מהתמורה בגין השנה ה 25%ישולמו 

אשר שולמו בפועל  סכומיםהיום מאישור המשרד לדו"ח, אך לא יותר מ 33תוך 
 ואשר נכללו בדו"ח הכספי. למשתלם

 יום מאישור המשרד לדו"ח הביניים הכספי עבור השנה השנייה, הנדרש לפי 33 תוך (7
נוספים מהתמורה בגין השנה השנייה, עד לסכום של  33%( לעיל, ישולמו 2)ד()5סעיף 

אך לא יותר מהסכומים אשר שולמו בפועל למשתלם, ואשר נכללו ₪,  __________
 בדו"ח הכספי.

אם הוגשו הדו"ח הכספי הראשון עבור השנה השנייה ודו"ח הביניים הכספי עבור 
מהתמורה בגין השנה  55%מסגרת סעיף זה השנה השנייה במאוחד, ישולמו ב

אך לא יותר מההוצאות בפועל אשר שולמו ₪, השנייה, עד לסכום של _____ 
 במלואן, ואשר נכללו בדו"ח המאוחד.

יתרת התמורה בגין השנה השנייה תשולם בהתאם לסכומים אשר שולמו בפועל  (8
התמורה לשנה למשתלם ואשר נכללו בדו"ח הכספי השנתי )ובאם לא הוארך תשלום 

בדו"ח הכספי המסכם(, באם עמדו המשתלם והמוסד בכל התנאים שלעיל,  –שלישית 
 ואישורם כנדרש. 5הגשת הדו"חות בהתאם לסעיף  לכול

או שיהיה  ההשתלמותל או תשלום חובה שיחול על ביצוע התמורה כוללת כל מס, היט  ג
 .הקשור בכל דרך שהיא עם ביצוע

ו מקצועית; תמורה  אם החליט לבצע בדיקה כספית אהמשרד רשאי לעכב את תשלום ה  ד
יום לאחר שהמשרד אישר בעקבות  33תשולם התמורה לאותו מועד תוך  זה,במקרה 

והוראות הסכם ו בכל תנאי הצעת המחקר נספח א' והמוסד עמד המשתלםהבדיקה כי 
רד זה, אך לא לפני המועדים הקבועים לתשלום התמורה לפי סעיף ב' לעיל. החליט המש

 כאמור, יודיע על כך בהקדם האפשרי למוסד.

מובהר בזאת כי חיוב המשרד בתשלום התמורה הינו חיוב שלוב לחיוב המוסד בהגשת   ה
 עיל וכל חיובי המוסד לפי ההסכם.ל 5לפי סעיף הדוחות 

לעיל או  5והמשתלם חייבים בהגשתם לפי סעיף הוגש דו"ח מן הדו"חות שהמוסד לא   ו
או המוסד התחייבות אחרת מהתחייבויותיהם לפי  המשתלםהוגש באיחור או לא מילאו 

המשרד לא יהא חייב בתשלום התמורה עד  הסכם זה על נספחיו או מילאו אותה באיחור,
; למוסד )א( להלן11ובכפוף להחלטת המשרד בהתאם לסעיף  למילוי התחייבויות המוסד

/או טענות נגד המשרד בגין אי השלמת תשלום התמורה לא יהיו תביעות ו למשתלםאו 
 ישאו בכל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך.יוהם  כאמור
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-מסכום התמורה המשולם על 5%על הסכם זה, יפקיד המוסד ערבות בסך עם החתימה   א
כבטחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה. הערבות תהיה  7 ידי המשרד לפי סעיף

' להסכם זה. הערבות תהיה ערבות גנומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח אוטו
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לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על  ןבנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיו
 המאושרת על ידי החשב הכללי. 1881 –עסקי ביטוח, התשמ"א 

סח המופיע בנספח לחילופין, מוסד להשכלה גבוהה יחתום על הוראת קיזוז בהתאם לנו  ב
 ד', והוראות סעיף זה יחולו עליו בהתאמה.

המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי המוסד לא   ג
 מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

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

 ההתקשרות, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

 ערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.ההמצאת   ה

בכל האמור לעיל כדי לשחרר את המוסד ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו  אין  ו
 ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.פי הסכם זה -על
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 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן:  -פרשנות 

-חוק זכות יוצרים, תשס"ח, 1811לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים,  –זכויות קניין רוחני 
, זכויות לפי 1867 –, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז 1824פקודת זכות יוצרים, , 2337

 -, זכויות על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות ב1872 –פקודת סימני מסחר, תשל"ב 
, חוק זכויות מטפחים של זני 1888 –"סוד מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

 וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל.  1873 –צמחים, התשל"ג 

שהם  , מסקנה, תוצאה,  שיטה ואינפורמציה שאינם נחלת הכללכל רעיון, ממצא,  –ע ידתוצר 
 .בין אם לאויש בהם או עשויות להיות בהם זכויות קניין רוחני ובין אם  תוצאה של המחקר,

כל שיטה חוקית להגנה על ידע באמצעות זכויות קניין רוחני  בארץ או  – הגנה על תוצר ידע
 .1867 –ע לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז בחו"ל, לרבות הגשת בקשה לרישום תוצר היד

המשרד יהא רשאי לפרסם את ממצאי המחקר בכל דרך שתראה לו, ובלבד שבמסגרת   א
הפרסום יאוזכר שמם של המשתלם והמוסד. המשרד לא יעשה כן, אם ישתכנע כי פרסום 

ו/או יפגע באפשרויות מסחור הידע ו/או יפגע בפרסומי כאמור יפגע בהגנה על הידע 
נתן הודיע למוסד על כוונתו לפרסם ואו מכל סיבה סבירה אחרת ולאחר שהמשתלם 

 למוסד שהות סבירה להגן על תוצר הידע.

או כל גורם אחר מטעמם את מימון  המשתלםפרסום פומבי שהוא יאזכרו המוסד, בכל   ב
 ".משרד המדע והטכנולוגיהידי -המשרד בנוסח הבא: "מחקר זה מומן על

בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא, המשתלם ישמרו פרט לאמור לעיל, המוסד ו  ג
הם או לחוקריהם או לעובדיהם או למי מטעמם מהמשרד ומצהירים כי ידוע שיגיע אלי

לחוק  118בירה לפי סעיף ע  שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווהלהם 
ו צו שיפוטי ו/או , למעט מידע שפרסומו מתחייב לפי דין ו/א1887 –העונשין, תשל"ז 

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

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

לחוק העונשין,  118טן זה מהווה עבירה לפי סעיף מילוי ההתחייבויות על פי סעיף ק
 .1887 -תשל"ז 

 .1887-לחוק העונשין, תשל"ז 118-ו 117מובהר בזאת כי המשרד ועובדיו כפופים לסעיפים   ה
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  -הפסקת ההתקשרות   א

ת את ההסכם הפרה יסודית או הפרו אותו הפרה לא יסודי המוסדאו המשתלם הפרו  (1
ידי המשרד בכתב, יהיה -ולא תיקנו את ההפרה בתקופת הארכה שתינתן להם על

 המשרד רשאי לבטל את ההסכם.

, יחזיר המוסד את לעיל( 1ביטל המשרד את ההסכם בהתאם להוראות סעיף ) (2
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החשב   , ואשר לא שולמה למשתלם,התמורה שקיבל

השבת כל נזק או הוצאה  מהמשתלם מוסד או הכללי; כן רשאי המשרד לדרוש מה
שנגרמו לו כתוצאה מההפרה  וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל 

 דין.

דרש המשרד את החזר התמורה לפי הסכם זה, יעשה המוסד ככל יכולתו, כדי לגבות  (3
 את סכומי התמורה אשר שולמו למשתלם מכוח הסכם זה.

 ין בהמשך ההשתלמותיכי על אף ההפרה, הוא מעונ לםולמשתהודיע המשרד למוסד  (4
המשרד לעכב ביצוע כל תשלום עד לאחר שהמשתלם  בהתאם לתנאי הסכם זה, רשאי

ן, ימלאו אחר כל הוראות הסכם זה ויתקנו את כל הטעון תיקון יאו המוסד, לפי העני
 לשביעות רצון המשרד.

לא הוגשה בקשה לפי סעיף סיים המשתלם את ההשתלמות לפני תום תקופת ההסכם, ו  ב
, לא ישלם המשרד את החלק )ו( לעיל4פי סעיף -או שתמה תקופת הארכה על )ו( לעיל4

לבין תקופת ההשתלמות  4היחסי מהתמורה לפי היחס שבין תקופת ההסכם לפי סעיף 
בפועל; ואם המוסד קיבל את התמורה בגין ההשתלמות לתקופה העולה על תקופת 

 ירנה באופן מיידי למשרד. יחז –ההשתלמות בפועל 

  –קיצוץ בתקציב   ג

 .לעיל 7התמורה המשולמת לפי סעיף רשאי להקטין את  המשרד  (1

 מקצועיות תקציב המוקטן, מסיבות ב ההשתלמותכי לא יוכל לבצע את  המוסד הודיע (2
 .בלבד, רשאי הוא לסיים חוזה זה

ת נספח א', בהתאם לתכני ההשתלמותכי לא יוכל לסיים את ביצוע למשתלם התברר   ד
יודיע על כך מיד למשרד בצירוף נימוקים.  קיבל המשרד הודעה כאמור, רשאי הוא  לפי 

 –שיקול דעתו לעשות אחד או יותר מאלה 

לסיים סבר המשרד כי הנסיבות להפסקת ההתקשרות הינן מוצדקות רשאי הוא  (1
שאי ור ובתנאים שיקבע ולשלם את ההוצאות אשר נגרמו למוסד עקב ביצועחוזה זה 

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

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

מלקיים  והמשתלםהמוסד כדי לפטור את  לפי סעיף קטן זהאין במתן הודעה  (3
 זה. סכםעל פי ההם התחייבויותי

ידי -המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתו, שלא מחמת הפרתה על  ה
יום מראש וישלם  33או המוסד. החליט המשרד לעשות כן, יודיע על כך למוסד  המשתלם

בהתאם להסכם זה וכן הוצאות  ההשתלמותלו את ההוצאות אשר נגרמו לו עקב ביצוע 
ביצוע המחקר ושאינן ניתנות לביטול באותו שנגרמו לו עקב התחייבות שנלקחו לצורך 

 מועד.

 כוח עליון:  ו

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

 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 
מראש, ו/או הוא אינו בשליטתם, והמונע באופן ישיר מהמוסד  או מהמשרד למלא 
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פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם -התחייבויותיהם על
נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין באותן 

 הצדדים.

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

 השבתה או עיצומים, למעט שביתה כללית וענפית.

 6העליון נמשך  חיתה ההפרה של ההסכם  תוצאה של כוח עליון, ואירוע הכויה (2
 רשאי יהיה המשרד להביא את ההסכם לסיומו.  –)שישה( חודשים או יותר 

 כל צד יודיע למשנהו על כל אירוע של כוח עליון מיד אם היוודע לו קרות האירוע. (3

הצדדים על האמצעים  אירע אירוע המהווה כוח עליון כמשמעותו בסעיף זה ידונו (4
 שיש לנקוט בכדי להקטין ו/או לצמצמם השפעת הכוח העליון על ביצוע ההסכם.
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כקבלן עצמאי לצורך ביצוע ים משמש המשתלםמובהר בזאת כי המוסד ו/או   א
אשר האחריות בגין כל אובדן או נזק  בלבד תחול  הם , ועליההתחייבויות לפי הסכם זה

ביצוע או כל גורם אחר הפועל בשמם ב, לרבות עובדים לכל גורם אחרייגרם 
 .ההתחייבויות לפי הסכם זה

 המשתלםאת להדריך או להורות  למשרד זה  הסכםאין לראות בכל זכות הניתנת על פי   ב
 הסכם פועלים בשמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות האו עובדיו או או את המוסד 
זכות של עובד לעובדיהם או הפועלים בשמם כל או  למשתלםלמוסד או זה, ולא יהיו 

חרות בקשר עם ביצוע א מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות
 הסכם.

תחול  מהמלגה ועליו בלבדיהיה אחראי לביצוע כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין המוסד   ג
הסוציאליים והאחרים אשר מעביד  שלומים האחריות לתשלום המסים, הארנונות, והת

 .חייב לשלמם בהתאם לכל דין ונוהג

זה הוצאות בין בקשר לתביעה שתוגש נגד  הסכםאגב ביצוע למשרד במידה וייגרמו   ד
או של עובדיו או של  המשתלםהמוסד או בין בנוגע למעשים או מחדלים של המשרד 

כולל  שנגרמה לו,ביעה או הוצאה בעבור כל ת המשרדאת  המוסד ישפההפועלים מטעמו, 
המוסד,  ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על המשרד דין והודעת-שכר טרחת עורך

 ובלבד שהמשרד הודיע למוסד על התביעה ואפשר למוסד להתגונן מפניה.

המוסד בתקופת ההסכם זה, מתחייב  הסכםלפי הוראות המוסד מבלי לפגוע באחריות   ה
, ביטוח אחריות כלפי צד עבידיםביטוח חבות מח עצמו בוכן לבטהמשתלם לבטח את 

 שלישי וביטוח אחריות מקצועית.

העתק מפוליסות הביטוח האמורות יצורפו כנספח ב' להסכם זה ויהוו חלק בלתי נפרד 
 ממנו.

לחילופין, ניתן לצרף אישורי קיום ביטוח חתומים בידי המבטח בנוסח אשר יאושר על 
 ' להסכם זה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.בביטוח יצורפו כנספח ידי המשרד. אישורי קיום 
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זה, כולן או  הסכם להעביר זכויות או חובות לפי  םרשאי אינם המשתלם המוסד או   א
 ללא קבלת הסכמת משרד מראש ובכתב., לאחר מקצתן

 הסכםאם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי   ב
המסוים ולא  על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרהזה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד 

 .לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן

המשרד רשאי לקזז כל סכום או תשלום המגיע לו מהמוסד כנגד כל סכום או תשלום   ג
 המגיע למוסד מהמשרד, לאחר מתן הודעה למוסד.
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 19242324 תקנה תקציבית 13

 

 צדדים לצורך הסכם זה:כתובות ה 14

 91492, ירושלים 49122, ת"ד משרד המדע והטכנולוגיה  –המשרד   

 __________________________________ –המוסד   

 

כל הודעה או התראה בגין כל עניין הנובע מחוזה זה תישלח בדואר רשום, מצד אחד למשנהו  15
המכתב הכולל את ההודעה או  שעות מעת המסירה של 72ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך 

 .ההתראה בדואר כאמור 

    

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

_____________________ _____________________ ____________________ 

המדען הראשי, משרד המדע 
 והטכנולוגיה

חשבת משרד המדע 
 והטכנולוגיה

 המוסד
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 כתב ערבות –נספח ג' 
 

 

 _______________וח___/חברת ביטשם הבנק
 

 מס' הטלפון __________________
 

 מס' הפקס ___________________
 

 לכב'
 משרד המדע והטכנולוגיה

 
 

 הנדון: ערבות מס' ___________________________
 

 לבקשת
 

 _________________)יש לציין את שם ספק( ______________________________
 

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

__________ )להלן "החייב"( )יש לציין את שם הספק(אשר תדרשו מאת: _____________
לשנת  __התוכנית למלגות ____ים במסגרת לביצוע מחקרהסכם מיום __________ בקשר עם 

 , מס' מרכב"ה _____________.2313
 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15שלם לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו נ
בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

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

 
 ._______עד תאריך ______בתוקף מתאריך ערבות זו תהיה 

 
 שכתובתו:  /חברת הביטוחדרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

 
 
 

_________________________________ 
 שם הבנק   

 
 
 

___________________________  ______________________________ 
 /חברת הביטוחסניף הבנק כתובת        מס' הבנק ומס' הסניף 

 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
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 הוראת קיזוז –נספח ד' 

 

 המוסד להשכלה גבוהה_____________________

 מספר טלפון_____________________________

 מספר פקס______________________________

 

 לכבוד:

 החשב הכללי

 משרד האוצר

 באמצעות משרד ______________

 

 ראת קיזוזהנדון: הו

המוסד(______________,  -)להלן  _______ אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של  .1

ת לקזז כל סכום עד לסך ________  ש"ח, ינותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנ

)במילים___________(, שיוצמד ל: ____________ מתאריך _________, מכל תשלום 

 הקיזוז(. -, הסכם או הסדר )להלן מהממשלה לפי כל דין לנו המגיע 

אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע  .2

למוסד מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן המוסד בקשר 

לוק וזה/הזמנה_____________ מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סיח עם

  הסכום האמור מאת המוסד. 

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה  .3

 זאת, מכספים המגיעים למוסד מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר.

  הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________. .4

 ללי במשרד האוצר.שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכ .5

  

_______________________________  

  שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם המוסד

  

 

 אישור עו"ד

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

ת ידי מורשי החתימה המוסמכים של המוסד ומחייב-כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על

 את המוסד.

 

_______________  

 דעו"           

 


