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הסכם
בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי המדען הראשי של
משרד החקלאות וחשב משרד החקלאות [להלן"-הממשלה/המדען
הראשי"];

ובין

_____________ [להלן"-המוסד"];

הואיל

והמוסד הגיש למדען הראשי של משרד החקלאות הצעות מחקר
המפרטות את היקף המחקרים ושיטות ביצועם בהתאם ל"קול הקורא"
שפורסם על ידי המדען הראשי [להלן"-ההצעה"];

והואיל

והמוסד מצהיר כי ברשותו הידע ,כח האדם וכל האמצעים הדרושים
לביצוע יעיל של המחקרים והוא מוכן להעמיד כל זאת לביצוע המחקרים
האמורים ולקבל על עצמו את ביצועם ,בתנאי הסכם זה;

והואיל

והמדען הראשי בודק ובוחן את ההצעות והתאמתן לצרכיו ולאמצעים
העומדים לרשותו; ובעקבות בדיקה זו הודיע בכתב למוסד על הצעות
המחקר שהוגשו על ידי המוסד כפי שאושרו על ידו לגבי כל מחקר
ומחקר;

והואיל

והמוסד התחייב לעמוד בכללי הקול הקורא;

מצד אחד
מצד שני

לכן הגיעו הצדדים לידי הסכם זה-:
.1
.2

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
א.

המוסד מתחייב להתחיל בביצוע המחקרים בהתאם לתוכניות המחקר המאושרות
[להלן"-תוכניות המחקר"] המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנות כנספח
א' ,ולהמשיך בביצוע כאמור ברציפות וללא הפסקות ,בהתאם לתוכנית המחקר
ובהתאם להנחיות נוספות שתינתנה במהלך ביצוע המחקר ,על ידי המדען הראשי או
מי שהוסמך על ידיו לעניין הסכם זה [להלן"-המדען הראשי"] כשהוא מקדיש את
מלוא כח האדם והאמצעים הדרושים לביצועו היעיל של המחקר בהתאם למפורט
בתוכנית המחקר.
ההנחיות הנוספות תקבענה בתיאום עם האחראי למחקר מטעם המוסד.
בכל מקרה המוסד לא ישנה את התוכנית ואת המפרט התקציבי ולא יסטה מהם,
סטייה אשר יש בה בכדי לשנות את מהות המחקר אלא אם קיבל את הסכמת
המשרד לכך מראש ובכתב.
מוסכם בין הצדדים כי במידה ובמהלך ביצוע המחקר יודיע המוסד למדען מראש
בכתב על הצורך בשינוי והנימוקים לכך ,במידה והמדען אינו מאשר את השינוי
ויקבע כי מדובר בשינוי מהותי יהיה המדען רשאי להפסיק את ההסכם.
הקביעה האם מדובר בשינוי מהותי או לא והאם ניתן לקבלו נתונה באופן בלעדי
למדען הראשי.
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ב.

המוסד יספק כל הדרוש לביצוע המחקר לרבות ציוד ,כח אדם ,ידע ותשתיות ויבצע
את המחקר בראשות החוקר המפורט בכל תוכנית ותוכנית תוך ציון המחלקה אליה
שייך [להלן"-החוקר האחראי"] ויעסיק בביצוע המחקר חוקרים ועובדים אחרים
ברמה מקצועית גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע יעיל של המחקר בהתאם
לתוכנית המאושרת או בכפוף לשינויים שאושרו על ידי המדען הראשי.

ג.

המוסד מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על ההסכם לאחר שבחן את מסמכי הקול-
קורא על כלל נספחיהם.

ד.

המוסד מאשר כי החוקרים ששמותיהם מפורטים בנספח א' מועסקים על ידו ,וכי
אין כל מניעה הסכמית חוקית או אחרת לביצוע המחקר על ידי החוקר וכי החוקר
יקדיש למחקר את מרצו ,ניסיונו וזמנו.

ה.

ייבצר מהחוקר האחראי להמשיך לבצע המחקר ,יציע המוסד מועמד אחר להיות
החוקר האחראי תוך  30יום ברמה מקצועית אשר לא תיפול מרמת החוקר .תשובת
המדען הראשי למועמד אחר תינתן למוסד בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 45 -ימים
מיום קבלת הצעת המוסד .כל עוד לא אישר המדען הראשי את החוקר המחליף לא
יהיה המוסד רשאי להמשיך בביצוע המחקר .לא אישר המדען הראשי את החוקר
המחליף ,יהיה המוסד רשאי להפסיק את המחקר מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם.
למען הסר ספק ,כל עוד לא אושר חוקר מחליף המדען הראשי לא יעביר כספים
למוסד וזאת ככל שמדובר בכספים עתידיים אשר טרם בוצעה עבודה בעבורם על ידי
החוקר המחליף ככל שמדובר על עבודה שכבר בוצעה ,טרם הודעת המוסד יחול
האמור בסעיף 3ד'.

.3

ו.

מוסכם בין הצדדים ,כי בהודעות המדען הראשי כאמור בנספח א' ,יפורט לגבי כל
מחקר;  -תקופת המחקר ,הסכום שהוקצב למחקר ,שיעורי התשלום וכל תנאי נוסף
שימצא לנכון בהתאם להוראות ההסכם.

א.

תקופת הסכם זה הנה לתקופה שמיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה  -ועד
_________ מיום תחילת ביצוע המחקר [להלן"-תקופת ההסכם"].

ב.

תקופת המחקר תהיה בהתאם לאמור באישור ותצוין לגבי כל מחקר בנפרד.

ג.

הצדדים מסכימים בזאת ,כי על אף האמור בהסכם זה ,רשאית הממשלה להביא
הסכם זה לידי גמר או להפסיקו לפני השלמתו כמתוכנן ,בין היתר ,אם השתכנע
המדען הראשי שאין להמשיך בו ו/או שאין בו התקדמות של ממש ,לאחר קיום
בקרה על ביצוע המחקר בהתאם לתוכנית שאושרה; כמו כן רשאית הממשלה
להפסיק ההסכם לרבות בגלל מגבלות תקציביות .לגבי כל מקרה של הפסקה תינתן
הודעה בכתב על כך למוסד לפחות  30יום לפני המועד שנקבע על ידה ,לסיום ההסכם
או להפסקתו.

ד.

הופסק המחקר ,בהתאם לאמור בסעיף קטן ג' דלעיל או בסעיף ה' להלן ,תחזיר
הממשלה למוסד כל ההוצאות שנגרמו לו בפועל ,עד ליום הסיום או ההפסקה
כאמור ,לרבות לגבי התחייבויות עתידיות כלפי אחרים ככל שאינן ניתנות לביטול או
לצמצום וככל שהינן מותאמות לתכנית המחקר המאושרת – בתנאי שהמוסד עשה
מאמצים כנים וסבירים וכמיטב יכולתו לביטול אותה התחייבות מבעוד מועד
והמדען הראשי אישר זאת בכתב.
יובהר כי הממשלה לא תממן כוח אדם לאחר ביטול ההסכם אלא אך ורק לתקופה
הנקובה בחוק להודעה מוקדמת ,ככל שהיא נדרשת (עד חודש) .התשלומים האמורים
יבוצעו בכפוף להמצאת אסמכתאות מפורטות ביחס לכל הוצאה

2

3

.4

ה.

מוסכם בין הצדדים כי המדען יהיה רשאי בכל עת לצמצם את היקף פעילות המוסד
על פי שיקול דעתו ,מסיבות תקציביות או מדעיות .במידה ויחליט המשרד על צמצום
כאמור ,אזי יתאמו ביניהם הצדדים את היקף המחקר המצומצם .בהחליטו על
הקטנת תקציב ייקח המדען בחשבון קיומן של התחייבויות שנלקחו לצורך ביצוע
המחקר ושאינן ניתנות לביטול באותו מועד ,במקרה בו המדען יחליט על צמצום
המחקר כאמור – רשאי החוקר להביא את המחקר לסיומו.

א.

המוסד ימציא למדען הראשי תוך  30יום מיום חתימת ההסכם ו/או תחילת ביצוע
המחקר לפי העניין הודעה על ביצועו או אי ביצועו של המחקר או שינוי מועד ביצועו,
בנספח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כנספח ב'.
לגבי המחקרים שלא הוחל בביצועם יפורטו הסיבות והנימוקים לכך.

ב.

המוסד מתחייב בזאת ,שהאחראי למחקר מטעמו יגיש למדען הראשי חודש ימים
לכל המאוחר מסיום תקופת המחקר ,דו"ח מלא ומפורט על דרכי ביצוע המחקר,
שלביו ,תוצאותיו והמסקנות המוסקות ממנו ופירוט כל ההמצאות הנובעות
מהמחקר[ .להלן" -דו"ח שנתי/דו"ח מסכם"] לפי העניין לצרכי הרישיון אשר ניתן
לה על פי הסכם זה.
כמו כן ,מתחייב המוסד ,על פי דרישת המדען הראשי להמציא חומר ונתונים שנאספו
לצורך ביצוע המחקר לשם אישוש/הסבר התוצאות והסברים בכל מקרה בו המדען
יידרש לכך ,ולצרכי הרישיון שניתן לה ע"פ הסכם זה .כמו גם לצרכי הבהרות נוספות
הנדרשות לדעת המדען הראשי למטרות האמורות לעיל.
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ג.

המוסד מתחייב להגיש במצורף לדו"ח השנתי/דו"ח מסכם דו"ח כספי המפרט את כל
ההוצאות שהיו לו במהלך ביצוע המחקר כל זאת בהתאם להנחיות קרן המדען
הראשי.

ד.

המוסד מתחייב להגיש במצורף לדו"ח השנתי ו/או לדו"ח המסכם מסמך המפרט כל
קניין רוחני שפותח במהלך השנה בין אם נרשם ובין אם לאו תוך פירוט מה ההליכים
שאמורים להינקט לגביו.

ה.

המוסד מתחייב ,להביא לידיעת החוקרים מבצעי המחקר הוראות סעיף זה ולדאוג
שמבצעי המחקר והמועסקים על ידם ימלאו אחר הוראותיו.

א.

קניין רוחני
פרשנות – בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
.1

זכויות קניין רוחני  -לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים ,1911 ,ופקודת זכות
יוצרים ,1924 ,זכויות לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז  ,1967 -זכויות לפי פקודת
סימני מסחר ,תשל"ב  ,1972זכויות על פי פקודת הפטנטים ומהמדגמים ,זכויות
על פי חוק זכויות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג  ,1973 -וזכויות אחרות
במידע שאינו נחלת הכלל.

.2

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.
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.3

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 -

.4

רישיון שימוש  -חוזה המתיר שימוש בזכויות קניין רוחני בתוצר ידע.

.5

מוסד להעברה טכנולוגית  -תאגיד ,אשר אחראי למסחור הקניין הרוחני של
המוסד.

מוסכם בין הצדדים ,כי זכויות הקניין רוחני בתוצרי הידע שפותחו במהלך ביצוע
המחקר יהיו בבעלות המוסד בכפוף לתנאים כדלקמן-:
ב.

המוסד מתחייב לדווח לממשלה בהקדם ,על כל תוצר ידע שפותח כתוצאה מהמחקר
על כל בק שה לרישום פטנט או קניין רוחני אחר ועל כל ניצול מסחרי של תוצרי הידע
או תוצאותיו לרבות על כל העברת זכויות בפטנט לצד ג' הנובעים מביצוע ההסכם או
משימוש בו או מניצול תוצאותיו על ידו או על ידי מוסד להעברה טכנולוגית מטעמו.
הממשלה תעשה שימוש במידע שיועבר אליה תחת סעיף זה למטרות הרישיון
המוקנה לה ע"פ הסכם זה בלבד ובהתאם לתנאיו וגם לצורך קבלת תמלוגים כמפורט
בסעיף  5ח'.

ג.

לגבי כל המצאה הנובעת מביצוע המחקר ותוצאותיו המוסד מתחייב להגן על חשבונו
ולרשום הידע ותוצאותיו בהתאם להוראות כל דין ,בארץ ו/או בחוץ לארץ לפי שיקול
דעתו בין בעצמו ובין על ידי תאגיד שבבעלותו המלאה ו/או על ידי מוסד להעברה
טכנולוגית ,לבד או בשותפות עם גוף אחר שיקבע על ידם מקום בו יחליט המוסד כי
אין בכוונתו להגיש בקשת פטנט וכי אין בכוונתו להעביר זכויות לחוקרים האחראים,
יעדכן את הממשלה מבעוד מועד על מנת שתחליט אם היא מעוניינת להגן על הידע
ותוצאותיו באופן עצמאי.

ד.

הממשלה תהיה בעלת רישיון שימוש לא בלעדי ושאינו ניתן להעברה ,ללא
תמורה ,לעשות שימוש בתוצרי הידע ובקניין הרוחני לרבות בפטנט שירשם בכל
העולם בין בעצמה ו/או במשותף ו/או באמצעות גורם אחר לצרכים לאומיים.

.1

הקביעה אם מדובר בצרכים לאומיים תהיה של שר המדע והטכנולוגיה ,שר
המשפטים ושר האוצר.
.2

לצורך קיום האמור בס"ק  ,1מתחייב המוסד לספק לממשלה כל מידע,
מסמכים ,מדגמים ,תרשימים ,בקשות בקשר לידע האמור ולחתום על כל מסמך
שיידרש לממשלה לשם מימוש זכויותיה לרבות כתבי העברה ,יפויי כח ,ויתור,
וכיו"ב .הממשלה תעשה שימוש במידע האמור לצרכי הרישיון שניתן לה ע"פ
הסכם זה בלבד ובהתאם לתנאיו או באם תידרש לנתונים אלה לאישוש/אימות
התוצאות.

ה.

המוסד מתחייב להגיש לממשלה כל עזרה שתהיה קשורה בהפעלת המסקנות
הנובעות מהמחקר או יישומן עד שלוש שנים לאחר השלמת המחקר לצורך השימוש
ברישיון המוענק לממשלה בהתאם להוראות הסכם זה .מוסכם כי בקשות הסיוע
כאמור ,ייעשו על ידי הממשלה בכתב וזאת באופן סביר שלא יטיל הוצאות בלתי
סבירות על המוסד.

ו.

המוסד יבטיח ,כי הזכויות בתוצרי הידע שייווצרו ,העברתן לאחר ומתן רישיונות
שימוש בהן ,יעשו באופן שיקדם את הידע וינוצל לקידום יישומו בטכנולוגיה.
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ז.

קבל המוסד תמורה כלשהי ממסחור הידע ותוצרי הידע של המחקר לרבות שירותים
נלווים או הכרוכים בו ,מתחייב המוסד להחזיר לממשלה  5%מכל הכנסה אותה
קיבל והנובעת מן המחקר נשוא ההסכם ממועד קבלתה ועד להחזר הסכום המצטבר
של התשלום שמומן על ידי המדען הראשי ,על פי הסכם זה ,כל זאת צמוד למדד
המחירים לצרכן ובתוספת ריבית החשב הכללי.

ח.

המוסד ינהל ספרי חשבונות מלאים ונכונים על פי הנוהלים המקובלים והסבירים
שיאפשרו קביעה של סכומי התמלוגים שעל המוסד לשלם למדען .מנהל חשבונות או
רואה חשבון מטעם המדען  ,יהיה רשאי לבדוק את ספרי החשבונות של המוסד ,וכל
דו"ח או מידע הנוגעים לייצורם ושיווקם של תוצרי התוכנית אשר הינם פועל יוצא
של המחקר נשוא ההסכם בתיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות.
סעיף זה יחול ,אף אם ההכנסה ממסחור תוצרי הידע נוצרה אצל המוסד ו/או אצל
תאגיד הפועל בשמו ,הקשור לו ,או השותף לו ,לרבות מוסד להעברה טכנולוגיות.
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ט.

המוסד מאשר כי החוקר הראשי הצהיר שעל פי מיטב ידיעתו אין בהצעת המחקר
שלו משום הפרת זכויות קניין כלשהן של צד שלישי.

י.

המוסד מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת ,במדינת ישראל.

יא.

ידוע למוסד ,כי אם יורשע המוסד בפס"ד חלוט בעבירה על דיני הקניין הרוחני ,תהיה
המשלה רשאית לבטל למפרע את המימון מכח ההסכם ולדרוש החזרתו במלואו
בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

א.

תמורת ביצוע התחייבויותיו של המוסד על פי הסכם זה וקבלת זכויותיה של
הממשלה על פי הסכם זה ,תשתתף הממשלה בהוצאות שייגרמו למוסד בביצוע
המחקרים בסכומים הנקובים באישורים שיצורפו להסכם כאמור בסעיף  2דלעיל.

ב.

הסכומים ישולמו למוסד בהתאם לסכום הנקוב בכל אישור כאמור בסעיף [ 2ה],
כדלקמן-:
שנה ראשונה
סך של 50%

ישולם בכפוף להגשת דו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של
השנה הראשונה.
דו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" חייב להיות מוגש עד שנה
מיום אישור ועדת המכרזים למחקרים ולאחר קבלת האישור
התקציבי.

סך של 50%

ישולם עד  14חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של השנה
הראשונה ,מותנה בהגשת דו"ח כספי שנתי ודו"ח מדעי שנתי של
השנה הראשונה.

שנה שנייה
סך של 50%

ישולם עד  12חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של השנה
הראשונה ,בכפוף להגשת דו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של
שנה שנייה.
5

6

סך של 50%

ישולם עד  26חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של שנה ראשונה,
מותנה בהגשת דו"ח כספי שנתי ודו"ח מדעי שנתי עבור השנה
השנייה.

שנה שלישית
סך של 50%

ישולם עד  24חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של השנה
הראשונה ,בכפוף להגשת דו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של
שנה שלישית.

סך של 50%

ישולם עד  38חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של שנה ראשונה,
מותנה בהגשת דו"ח כספי שנתי ודו"ח מדעי מסכם של כל שנות
המחקר( .למחקר של חמש שנים) ודו"ח מדעי שנתי עבור השנה
השלישית.

שנה רביעית
סך של 50%

ישולם עד  36חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של השנה
הראשונה ,בכפוף להגשת דו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של
שנה רביעית.

סך של 50%

ישולם עד  50חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של שנה ראשונה,
מותנה בהגשת דו"ח כספי שנתי ודו"ח מדעי שנתי עבור השנה
הרביעית.

שנה חמישית
סך של 50%

ישולם עד  48חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של השנה
הראשונה ,בכפוף להגשת דו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של
שנה חמישית.

סך של 50%

ישולם עד  62חודשים ממועד תחילת ביצוע המחקר כפי שהוצהר על
ידי החוקר בדו"ח "אישור על התחלת ביצוע מחקר" של שנה ראשונה,
מותנה בהגשת דו"ח כספי שנתי ודו"ח מדעי מסכם של כל שנות
המחקר.

למען הסר ספק ,לגבי מחקרים שתקופתם קצרה משלוש שנים יהיו מועדי התשלום
ואופן התשלום כדלקמן-:
מחקר שתקופתו שנה יהיו מועדי התשלום כאמור לעיל לגבי השנה הראשונה.
מחקר שתקופתו שנתיים יהיו מועדי התשלום כאמור לגבי שנה ראשונה ושנייה
בהתאמה.
התשלומים יבוצעו רק על סמך חשבונות/חשבוניות מס ערוכות כדין שיגיש המוסד
שוטף  45 +יום מיום ההגשה.
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ג.

למען הסר ספק ,מוסכם בזה על ידי הצדדים ,כי סכומי ההשתתפות בהתאם לסעיף
זה כוללים מס ערך מוסף.

ד.

כל תשלום יבוצע בתנאי שהמוסד מלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה עד לאותו
מועד המצוין בהסכם זה .לא מילא החוקר ו/או המוסד התחייבות כלשהי ,לא יהיה
חייב המדען הראשי בתשלום התמורה עד למילוי התחייבויות המוסד .למוסד ו/או
לחוקר לא יהיו תביעות ו/או טענות נגד המדען בעניין זה.

ה.

הצדדים מסכמים בזה כי במידה ויפסיק החוקר את ביצוע עבודת המחקר מכל סיבה
שהיא ,למעט כוח עליון או סיבה שמקורה בממשלה  -לא יהא המדען חייב בביצוע
תשלומי המחקר .בנסיבות אלה יהיה על המוסד להחזיר את הכספים אשר לא נוצלו.

ו.

הסכום הנקוב באישור הוא סופי וכולל את כל הוצאות המחקר לכל תקופת הביצוע.
מוסכם בזאת כי שום תשלום נוסף או אחר פרט לאמור לעיל לא ישולם על ידי
המשרד ,לא במהלך תקופת ההסכם ולא אחריה ,לא עבור נושא ההסכם ולא עבור כל
הנובע ממנו.

ז.

.1

המוסד יודיע למשרד על כל סכום שהוצע לו ע"י גורם כלשהו לרבות גורם
ממשלתי ,כסיוע למימון ביצוע המחקר בכל דרך שהיא [להלן "מימון נוסף"].

.2

המוסד לא יקבל מימון נוסף ,אלא לאחר אישור הממשלה בכתב ובתנאים
שיקבע המדען הראשי.

נציגי הממשלה יהיו רשאים להיכנס בתיאום סביר מראש לכל מקום בו מתנהלת
עבודה כלשהי הכרוכה בביצוע המחקר; וכמו כן יהיו נציגי הממשלה זכאים לעיין
בכל מסמך ,תוכנית ,או אינפורמציה אחרת כלשהי הקשורים או הכרוכים בביצוע
הסכם זה.

.7

המוסד מתחייב לעשות כל הדרוש כדי לאפשר לנציגי הממשלה את מימוש זכויות
אלה.
.8

א.

בכפוף לאמור בסעיפים ( 8ב)( 8 ,ג) ו( 8 -ד) המוסד מתחייב ,לא למסור ולדאוג
שהמועסקים על ידיו לא ימסרו ,לאדם שלא הוסמך לכך בכתב על ידי המדען
הראשי,באמצעות פרסום בעיתונות בלתי מקצועית כתובה או אלקטרונית כל פרטים
הנוגעים למחקר ולפעולות ולעבודות לצורך המחקר ,ולעשות כמיטב יכולתו כדי
למנוע שפרטים כאמור יגיעו לידיעת אדם שלא הוסמך לכך בכתב על ידי המדען
הראשי.

ב.

למרות האמור לעיל בסעיף ( 8א) מוסכם בין הצדדים ,כי המוסד יהיה רשאי לפרסם
דבר ביצוע המחקר ,תוצאותיו ,וכל פרט הקשור בו ,לאחר קבלת הסכמת המדען
הראשי לכך .המדען הראשי לא יסרב לפרסום כאמור מטעמים בלתי סבירים אם לא
קיבל המוסד תגובה ו/או הערות מאת המדען הראשי תוך  30יום מיום משלוח
הפרסום ,יהיה המוסד רשאי להוציא לאור את הפרסום .מוסכם כי פרסומים
בעיתונות מדעית מקצועית אינם מחייבים קבלת הסכמה מראש כאמור אלא
במקרים חריגים בתחומים אשר יוגדרו מראש על ידי המדען עם תחילת המחקר.

ג.

המוסד מתחייב להמציא למדען הראשי עותק מכל פרסום של מאמר ,חוות דעת וכו',
הקשור למחקר בעת הפצתו.

ד.

על המוסד ,לדאוג שבכל פרסום פומבי ודו"ח הקשור למחקרים על פי הסכם זה,
תצוין השתתפות המדען הראשי של משרד החקלאות בנוסח הבא" :מחקר זה מומן
על ידי המדען הראשי משרד החקלאות".
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ה.

המוסד מתחייב להביא לידיעת מבצעי המחקר הוראות סעיף זה ,ולדאוג שמבצעי
המחקר וכל מי שמועסקים על ידו לצורך ביצוע המחקר ,ימלאו אחר הוראותיו.

ו.

המוסד יהיה רשאי לעשות שימוש בממצאי המחקר לצורך קידומם האישי של חוקרי
המוסד ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע באמור בהסכם זה.

ז.

לממשלה ,תהיה הזכות לפרסם את הדו"ח המדעי המסכם למחקר/ים שמומנו על
ידה תחת הסכם זה  ,כל זאת באופן שימנע פגיעה באפשרות הגנה על הידע על פי דין
במסחור הידע וכן בפרסומים מטעם המוסד ואין בעובדה כי למוסד זכויות יוצרים
במסמך כדי למנוע פרסום כאמור.
בכל מקרה שהמוסד יהיה מעוניין שמועד הפרסום על ידי הממשלה ידחה ,הוא
יצטרך להודיע על כך במכתב מנומק לממשלה ולנמק מדוע יש לדחות הפרסום
ולכמה זמן.

ח.

המדען הראשי יהיה רשאי לפרסם את הדו"ח המסכם במלואו בכל דרך ככל
שהמוסד לא ביקש לדחות /למנוע את הפרסום ובלבד שבמסגרת הפרסום יאוזכר
שמם של החוקרים והמוסד כמבצעי המחקר המדען הראשי לא יעשה כן אם ישתכנע
כי פרסום כאמור יפגע בהגנה על ידע במסחור הידע וכן בפרסומים מטעם המוסד או
מכל סיבה סבירה אחרת.

ט.

כל מידע המתקבל על ידי המדען מהמוסד בקשר עם הסכם זה ייחשב כסודי אלא אם
המוסד ציין אחרת .כל מידע סודי – יישמר בסודיות.
עובדי המוסד
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א.

המוסד מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה
כקבלן עצמאי ויישא לבדו באחריות לכל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו או
לרכושו של כל אדם אחר בשל מעשה ו/או מחדל של המוסד או של מבצע המחקר.

ב.

למען מנוע ספקות ,מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים ,כי לא תהיינה למועסקים על
ידי המוסד בביצוע המחקר ,כל זכויות של עובדי מדינה או של עובדים המועסקים על
ידי הממשלה ולא יהיו זכאים לכל פיצויים ו/או הטבות עם ביצוע הסכם זה ,או
הוראות שתינתנה על פיו ו/או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה ו/או הפסקת
המחקר מכל סיבה שהיא.
מוסכם בין הצדדים ,כי היחסים לפי הסכם זה ,אינם יוצרים יחס אחר מאשר יחס
בין מזמין מחקר ומבצע מחקר ו/או בין מוכר ידע לקונה ידע ,במידה שמדובר הוא
באחריות ו/או בחובות הממשלה ,הבאים מכוחה ו/או המועסקים על ידיה כלפי
המוסד ,הבאים מכוחו ,המועסקים על ידיו ,ו/או כל צד שלישי אחר.
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ג.

האנשים המועסקים ע"י המוסד לצרכי המחקר מושא הסכם זה ייחשבו לכל צורך
כעובדיו או כשליחים של המוסד בלבד .כן תחול על המוסד חובת התשלומים שהוא
חייב בהם במשכורת ,לרבות דמי ביטוח לאומי ,דמי הבראה ,שכר שעות נוספות ,מס
תשלומים לקרן פיצויים או לקרן פנסיה ,תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר
התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם .,על המוסד לחתום על
תצהיר כמפורט בנספח ג'.

א.

מוסכם בין הצדדים כי המדען לא יישא בכל אחריות ,תשלום ,הוצאה או נזק מכל
סיבה שהיא שיגרמו לגופו או לרכושו של המוסד או מי מטעמו אלא אך ורק במקרים
בהם הממשלה עושה שימוש בתוצרי המחקר במסגרת רישיון לא בלעדי כמפורט
בסעיף  5ד' לעיל והנזק נגרם כתוצאה משימוש זה.
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ב.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי המדען ,הבא מטעמו או המועסקים על ידו לא
יהיו חייבים לשאת ולא יפצו ו/או ישפו בכל תשלום ,הוצאה ,אבדן נזק או פינוי
שיגרמו למוסד או לעובדיו בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

ג.

מבלי לפגוע מאחריות המוסד לפי הוראות הסכם זה ,מתחייב המוסד בתקופת
הביצוע לבטח את עובדיו הקשורים בביצוע המחקר בפני פגיעות בעבודה בהתאם
להוראת ונוהג פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וחוק האחריות למוצרים פגומים
התש"ם 1980-וכן לבטח אחריות כלפי צד ג' נגד כל תביעה בגין נזקים שהוא עלול
להתחייב בהם בדין כתוצאה מביצוע הסכם זה ,במהלך כל תקופת ההתקשרות
בגבולות אחריות וסכומי ביטוח כמפורט בנספח ד'.
הביטוח יכלול סעיפים מתאימים המונעים חזרה אל הממשלה במסגרת שיבוב או
תביעת שיפוי וכן יכלול התחייבות של המבטח לכלול סעיף הרחבת שיפוי לטובת
הממשלה בגין כל נזק כאמור שייגרם למי מהם בגין אחריות למעשה או מחדל של
המוסד .כמו כן ,תכלול הפוליסה הוראה בדבר התחייבות המבטח לשלוח לממשלה
הודעה  30יום מראש לפני צמצום או ביטול של הפוליסה.
במקרה של שינוי לרעה כאמור ,רשאית הממשלה לדרוש מטעמים ענייניים ביטוח
נוסף ו/או אחר אשר יעמוד בדרישותיה כמפורט בנספח ד' .באם המוסד לא יעמוד
בדרישות אלה ,תהיה הממשלה רשאית להפסיק את מימון התכנית באופן מיידי.
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ד.

המוסד מצהיר כי הוציא פוליסה או פוליסות כאמור .המוסד יציג אישור בדבר
עריכת פוליסות הביטוח האמורות לפני המשרד ע"פ בקשתו .המוסד מתחייב כי בכל
תקופת ההתקשרות החוזית עם המדען להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח ולחדשן
מידי שנה בשנה.

ה.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המוסד מכל חובה החלה עליו על פי
דין ועל פי הסכם זה.

ו.

הממשלה לא תהיה אחראית לכל אבדן ,נזק בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש ו/או
הוצאות כלשהם שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מי מעובדי המוסד ,למוסד ו/או
לצד שלישי כלשהו ו/או עקב ביצוע ההסכם בכל מקרה ,האמור בסעיף זה לא יחול
במקרה והאבדן ו/או הנזק המתוארים בסעיף זה יגרמו כתוצאה משימוש הממשלה
ברישיון אשר ניתן לה עפ"י הסכם זה.

ז.

בכפוף לאמור בסעיף ( 10ט) להלן,נגרמו לממשלה אבדן ,ו/או הוצאה כאמור ו/או
נדרשה לשלם לצד שלישי כלשהו דמי נזק ,פיצויים ו/או הוצאות כלשהן ,ותוכח
אחריות המוסד ,הבאים מכוחו ו/או מן המועסקים על ידיו; מתחייב המוסד להיטיב
כל אבדן ,נזק ו/או הוצאות שנגרמו כאמור ו/או לשפות את הממשלה בשלמות בעד
כל סכום שנדרשה לשלמו כאמור ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לממשלה
בהתאם להסכם זה ובלבד שהמשרד יודיע על כך למוסד בהקדם האפשרי ויאפשר
ככל שיהיה מעוניין לעשות כן ,להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד
המשרד ואשר בגינה דורש המשרד שיפוי מהמוסד .מוסכם כי הממשלה לא תסכים
לכל הסדר פשרה או הסדר אחר בין במסגרת הליך משפטי ובין מחוץ לכתלי ביהמ"ש
ללא אישור המוסד מראש ובכתב .האמור בסעיף זה לא יחול מקום בו המוסד לא
ינהל הליך ו/או לא יפעל לסיומו בזמן סביר באופן אשר יטיל חיובים על הממשלה.

ח.

נדרשה הממשלה לשלם לצד שלישי כלשהו דמי נזק ,פיצויים ,ו/או הוצאות כלשהם,
תודיע הממשלה על כך למוסד מבעוד מועד על מנת לאפשר לו לנהל הגנה בפני אותה
תביעה ,ככל שיהיה מעוניין לעשות כן.

ט.

בסעיף זה "הוצאות"  -לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין.

א.

קיזוז
9

10

להבטחת זכויות הממשלה על פי הסכם זה ומילוי התחייבויות המוסד על פי הליך זה
ימציא המוסד הוראת קיזוז בסכום של  5%משווי ההתקשרות ,כולל מע"מ.

נוסח הוראת הקיזוז תהיה כמפורט בנספח ה' המצורף להסכם.
באם יקוזז הסכום במלואו או בחלקו ,יחויב המוסד להעמיד כתב קיזוז חדש בגובה
אשר ייקבע על ידי הממשלה
באשר ליתרת הסכום ,תהיה רשאית הממשלה ,לקזז מכל תשלום המגיע למוסד מן
הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר וזאת עד לסיומו של הסכם זה ,אך תהיה
מחויבת לדרוש תחילה בכתב את סילוק הסכום האמור מאת המוסד ולאפשר למוסד
פרק זמן סביר ,שלא יפחת משישים יום לסילוק החוב.
ב.

ככל שלא מדובר במוסדות להשכלה גבוהה או מועצות אזוריות יחול הסעיף הבא:

ערבות
להבטחת זכות הממשלה לפי הסכם זה ומילוי התחייבויות המוסד על פי הליך זה
והסכם זה  -במועד חתימת ההסכם ימציא המוסד על חשבונו ערבות בנקאית
אוטונומית לפקודת הממשלה בסכום של ______ [  5%מסך התקציב המאושר כולל
מע"מ].
הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות  60יום לאחר תום תקופת ההסכם.
נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ו' המצורף להסכם זה.
באם תחולט הערבות ,במלואה או בחלקה יחויב המוסד להעמיד כתב ערבות חדש
בגובה אשר ייקבע על ידי הממשלה.
המוסד יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופה של שנה בהתאם
להארכות תקופות ההסכם.
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תניות שיפוט
הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים
בהסכם תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.
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המוסד מצהיר בזה ,כי ידוע לו ,שאין בהוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן
על פיו כדי לשחררו מכל חובה ו/או מן הצורך לקבל רישיון ,היתר או רשות ו/או מן הצורך
לתת כל הודעה  -המוטלים על פי כל דין.

.14

א.

בכפוף לזכות המוסד להעביר/להסב זכויותיו עפ"י הסכם זה לחברה להעברה
טכנולוגית ו/או לחוקר/ים אחראי/ם .המוסד מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה או
חלק ממנו ,ולא לעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה ,אלא
אם נתנה לכך הממשלה החתימה בכתב ומראש.

ב.

נתנה הסכמת הממשלה כאמור בסעיף קטן א' ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את המוסד
מהתחייבות מאחריות או מחובה כלשהי על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

א.

הסכמה מצד הממשלה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים
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ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
ב.

לא השתמשה הממשלה בזכויות הנתונות לה לפי הסכם זה במקרה מסוים ,אין
לראות בכך ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ,ואין ללמוד מהתנהגות זאת ויתור
על זכויות הממשלה על פי הסכם זה.
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כל הודעה או מסמך שצד אחד צריך לתת לצד השני בכתב ,יינתן על ידי מכתב
בדואר רשום שישלח לפי הכתובות דלהלן ויחשב כנמסר לצד השני בתום  72שעות
מעת שנמסר המכתב לבית הדואר.
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כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן-:
הממשלה :משרד החקלאות ,לשכת מדען ראשי,
ת.ד 6 .בית דגן .50250
המוסד:

כמפורט במבוא להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום-:
היום _______ לחודש________ תשע"ו [.2016

בשם הממשלה

.

המוסד

_________________________
חתימת מנכ"ל משרד החקלאות
_________________________
חתימת המדען הראשי
__________________________
חתימת חשבת משרד החקלאות
_________________________
אישור היועצת המשפטית
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_________________
חתימה וחותמת

]
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מדינת ישראל
משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

State of Israel
Ministry of Agriculture
& Rural Development

לשכת המדען הראשי

Chief Scientist office
תאריך_________ :

אישור על התחלת ביצוע מחקר
לצורך ביצוע התשלום הראשון של אחת משנות המחקר
לכבוד
לשכת המדען הראשי
הנדון :תוכנית מחקר מס' ______________________
על פי התוכנית לעיל שאושרה בוועדת השיפוט המדעי של קרן המדען הראשי בהיקף ובמסגרת
התקציב שאושר ,הנני מצהיר/ה בזאת כי (סמן  Xבמקום המתאים):
שנה ראשונה של תכנית המחקר תחל בתאריך._____________ :
שנה (השלם ,לדוגמא :שניה/שלישית וכו') _____________ ,הנני ממשיך כמתוכנן
בתכנית המחקר .
 .1במידה והיו התניות למחקר בעת אישורו ,כל ההתניות מקובלות עלי וייושמו בתוכנית
המחקר.
 .2במידה והמחקר לא יחל בתאריך הנקוב לעיל ,הנני מתחייב להודיע על כך ללשכת
המדען הראשי של משרד החקלאות ולקבל את אישורה מבעוד מועד לתאריך אחר.
 .3הנני מצהיר/ה בזאת שהמחקר ממומן רק מקרן המדען של משרד החקלאות
אם לא ,ציין/ני:
א .מקור המימון הנוסף_________________________________ :
ב .התקציב המאושר למחקר_____________________________ :
12
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חתימת החוקר/ת הראשי/ת:

________________

שם החוקר/ת הראשי/ת:

________________

חתימת רשות המחקר:

________________
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נספח ג' להסכם
תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המוסד המבצע בהסכם מס' ________ .אני
מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו –  [ 1976להלן –
"חוק עסקאות גופים ציבוריים"]  .אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
□

המוסד ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
עד למועד האחרון להגשת הצעות [להלן"-מועד ההגשה"] מטעם המציע ב"קול קורא".

□

המוסד או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק
שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה עד למועד חתימת ההסכם.

□

המוסד או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חוק שכר
המינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד חתימת ההסכם.
[במקרה כזה ,תובא ההתקשרות לבחינת ועדת המכרזים].

זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________________
_______________

____________________
_
חתימה וחותמת
שם
תאריך
--------------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________  ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________
מר  /גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז _______________ .המוכר/ת
לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה  /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_______________

______________________

תאריך

מספר רשיון
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____________________
_
חתימה וחותמת
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נספח ד'
נספח ביטוח  -אישור קיום ביטוחים
לכבוד
מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
ת.ד 6.בית דגן 50250
א.ג.נ,.
הנדון :אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________(להלן "המוסד")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בגין ביצוע עבודת
מחקר בתחום  ________________________________________:עבור מדינת ישראל – משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח חבות המעבידים
 .1אחריותו החוקית של מבצע המחקר כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבול האחריות בסך  ₪ 20,000,000לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .3הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר היה
ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי
מעובדי המוסד.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .1אחריותו החוקית של מבצע המחקר בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין
נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבול האחריות בסך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
 .3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability -
 .4הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי מבצע המחקר והפועלים מטעמו.
ביטוח אחריות מקצועית (ככל שמדובר במחקר יישומי)
 .1הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של מבצע המחקר ,עובדיו ובגין כל הפועלים
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי
נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב ,שייגרמו בקשר לביצוע עבודת מחקר עבור משרד
החקלאות ופיתוח הכפר.
 .2גבול האחריות בסך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
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 .3הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות-:
 מרמה ואי יושר של עובדים; אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות מבצע המחקר כנגד המדינה; הארכת תקופת הגילוי ל  6חודשים ; .4הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי מבצע המחקר והפועלים
מטעמו.
כללי
בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
 .1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר
בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.
 .2בכל 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 החקלאות
ופיתוח הכפר .
 .3אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .4מבצע המחקר אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על מבצע המחקר.
 .6כל 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.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,
___________________________
תאריך______________

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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נספח ה'
נוסח הוראת קיזוז
המוסד להשכלה גבוהה ________________________
מספר טלפון_______________________________ :
מספר פקס_______________________________ :
לכבוד
החשב הכללי
משרד האוצר
באמצעות משרד _____________________________.
הנדון:

הוראת קיזוז

אנו החתומים מטה ,הנציגים המוסמכים של המוסד [להלן"-המוסד"],
__________________ ,נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך
________________  ,₪במילים________________________________________],
שיוצמד ל:מדד המחירים לצרכן מתאריך ____________________ מכל תשלום המגיע
למוסד מהממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר [להלן"-הקיזוז"].
אנו מסכימים כי החשב הכללי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,יקזז מכל תשלום המגיע
למוסד מן הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר ,כל סכום המגיע לממשלה מן המוסד בקשר
עם חוזה/הזמנה _________ ___ מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת המוסד.
אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה
זאת,מכספים המגיעים למוסד מן הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר.
הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך _______________.
שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.
__________________________________
שם מלא וחתימה של המוסמכים מטעם המוסד
אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ___________ ,המשמש כיועץ משפטי של ____________________,
מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשה החתימה והמוסמכים של
המוסד ומחייבת את המוסד.
________________
חתימת העו"ד

17

18

נספח ו'

כתב ערבות -ערבות ביצוע
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :

לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ____________ ₪
שיוצמד למדד*) למדד המחירים לצרכן הידוע האחרון ביום______ _____
מתאריך _________________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת____________________________ (להלן "החייב")
בקשר עם הסכם לביצוע פרויקט
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב
בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
עד תאריך ___________
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח
שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח _________________
מס' הבנק ________ ומס' הסניף _________ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה
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