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תשובה
פירוט השאלה
מס"ד הסעיף המופיע במכרז
המדען יאפשר את המבוקש על פי הכללים
רשויות המחקר מבקשות כי לא יהיו
מוגבלויות על חוקרים ראשיים אשר פרשו הקיימים בכל מוסד ומוסד.
קול קורא סעיף 2.5
.1
קרי :ככל שהגמלאי מבחינת נהלי המוסד יכול
לגמלאות
2.5.1
להמשיך כחוקר ראשי והוא מיצג את המוסד
2.5.2
והמוסד אחראי על פעילותיו ומחדליו לכל דבר
וענין – הדבר יתאפשר.
יצוין כי הדבר אינו יתאפשר במוסדות מחקרים
ממשלתיים.
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2.6.2
2.6.3
2.6.12

הבקשה הינה כי גם המדען הראשי לא
יוכל לבצע שינויים לאחר שהוסכמו כל
התנאים.
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2.6.6

" ...משרד החקלאות...יהיה רשאי על פי
שיקול דעתו הבלעדי לאשר התקשרויות
נוספות במהלך השנה בהתאם לדירוג
ההצעות :"...נבקש להוסיף  -בתיאום עם
קבוצת המחקר .ייתכן ובמועד בו אושר
למממן את המחקר ,קבוצת המחקר
קיבלה על עצמה משימות אחרות שלא
יאפשרו את ביצוע המחקר
הביקורת תעשה בתיאום מראש עם רשות
המחקר .במידה ותהיה כרוכה בעלויות
שלא נלקחו בחשבון ואושרו מראש ,לא
תחול ההוצאה הזאת על רשות המחקר.
בקשה לאפשר לחתום על הסכם תוך 30
יום במקום  7ימים.
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2.6.7
2.6.15

2.7.1

מבוקש כי הגשת הצעות מחקר ע״י סגל
שאינו קבוע במוסד :גם אם הוא במעמד

עד מועד הודעת הזכייה -רשאי המדען לבצע כל
תיקון/שינוי .לאחר משלוח הודעה על זכיות
וחתימת הסכם יהיה רשאי לבצע שינויים (אך
ורק בכפוף לכתוב בהסכם .תורד האפשרות
"מסיבות תקציביות"
אין התנגדות ,שיהיה בתאום עם רשות המחקר.

לעניין העלויות והתאום מראש  -מקובל.

ניתן יהיה לחתום על ההסכם תוך  14יום.

כל חוקר רשאי להגיש הצעת מחקר עם תחילת
עבודתו ולפני קביעות – הדבר כתוב במפורש.

לפני קביעות וגם לאחר פרישה לגמלאות.

לגבי גמלאים ראו התייחסותנו לסעיף 2.5
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2.7.8

חובת דווח מדעי  -הקפאת מחקר בגין אי
דווח במועד :המשרד צריך להפעיל שיקול
דעת מקצועי לסיבה בגינה לא הוגש הדוח
במועד -מסיבה מקצועית או בשל רשלנות
החוקר וכן לשקול ,במקרים מסוימים,
אפשרות למתן הארכה להגשת הדוח.
ובכל מקרה טרם הפעלת הסנקציה תהיה
לכך הודעה מראש לרשות המחקר וזמן
.סביר לתיקון
■רשות המחקר האחראית הבלעדית
לוודא שהחוקר עמד בכול התחייבויותיו
בנושא הדוחות :לא ניתן להטיל אחריות
זו על הרשות בתקופת השיפוט .לרשות
המחקר יש משימות רבות ומסועפות
מעבר למעקב אחר חובות הדיווח של
החוקר.

לא ברור מה הכוונה "בתקופת השיפוט" .בשגרה
קרן המדען נוהגת להתריע לפני הפעלת כל
סנקציה במקרים שבהם החוקר אינו עומד
בדרישות הקרן .מבחינתו רשות המחקר
אחראית לוודא שהחוקר עומד בדרישות הקרן
ובלוח הזמנים
ההסכם נחתם מול מוסד המחקר ולא מול
החוקר .קרן המדען מעבירה את התשלומים
למוסד המחקר ורואה בו את האחראי לניהול
המחקר (גם להגשת דוחות במועד על פי ההסכם)
ולשם כך מאפשרת גביית תקורה מתקציב
המחקר .במידה והחוקר לא עומד בדרישות
הקרן נדרשת התערבות של מוסד המחקר.
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2.7.10

מבוקש לותר על החתמת רשויות מחקר
בהצעות שת"פ ביניהן
מבוקש לא להטיל סנקציות על החוקרים
השותפים בשל איחור של אחד השותפים.

מקובל
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ג3

לעניין הסכם ההתקשרות:
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3ה
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4ג

הפסקת המחקר :הפסקת
המחקר/ההסכם יכולה להיות מסיבות
מקצועיות בלבד .בזמן בו קבוצת המחקר
הקדישה את זמנה להכנת המחקר
וביצועו ,יש אפשרות יותר מסבירה ,שהיא
לא הגישה הצעת מחקר לקרנות אחרות
שיכלו לממן את המחקר .הפסקת המחקר
שלא מסיבות מקצועיות פוגעת באפשרות
הקבוצה לקבל על עצמה הזדמנויות
אחרות למימון המחקר.
צמצום היקף המחקר :נא להסיר
"מסיבות תקציביות" .צמצום המחקר
יכול להיות מסיבות מקצועיות בלבד
בהתאם לסיבות שצוינו בהקשר לסעיף 3
ג'.
מבוקש למנוע את התלות להגשת דוח
מדעי עם הדוח הכספי .החוקר אחראי
להגשת הדוח המדעי בתום שנת המחקר
כפי שנידרש ,בעוד שהדוח הכספי מוגש על
ידי יחידת התקצוב של המוסד.
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6ב
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■ מבוקש להאריך את מועד הגשת
הדוח הכספי ל -עד  4חודשים מתום שנת
המחקר מהסיבות :אשר פורטו בבקשה
■ מבוקש לבצע רישומים שונים :רישומי
שכר ,נסיעות ,חומרים מתכלים בשלב
מאוחר יותר
■ מבוקש לאפשר למוסדות לבקש דחיה
בהגשת הדיווחים ובכל מקרה קבלת
הודעה מוקדמת מהקרן לסנקציות
שבכוונתה להפעיל עם מתן פרק זמן סביר
לתקן את הדרוש.

הנושא וההנחיות ללא שינוי.
ככלל ,לא מפסיקים מחקר אלא מסיבות
מקצועיות :מהרגע שנחתם הסכם מול המוסד
הצדדים פועלים לפי הנחיותיו וזאת גם לרבות
תנאים לצמצום או הפסקת ההסכם  .תורד
האפשרות בשל סיבות תקציביות.

בהמשך לתשובותינו הקודמת .גם במקרה זה
צמצום מחקר לא יהיה מסיבות תקציביות אלא
אך ורק מהסיבות המצוינות בהסכם( .יורד
הנושא התקציבי)
לגורמים המגישים את הדוח הכספי יש חודשיים
(ולא חודש ככתוב) לרכז את הדו"ח .מדובר על
איחוד מיילים של שאר השותפים למייל אחד
ולצרפם לדוח המדעי– לא נשמע כדרישה חריגה
שדורשת כוח אדם רב .הקרן ממשיכה לדרוש
לקבל זאת יחד .אין באפשרותנו לשלם את
התשלום של השנה הראשונה ללא דוח כספי ורק
על סמך הדוח המדעי של השנה הראשונה .גם
באם נחליט להפריד את הדוח הכספי מהדוח
המדעי ,התשלום השני יתקבל רק לאחר הגשת
הדוח הכספי ובכך תגרם דחיה בתשלומים .לא
ניתן לשלם על סמך דו"ח מדעי בלבד .כמו
שנאמר ,כרגע אין שינוי בהנחיות הקרן .התרעה
ניתנת מראש בכל מקרה .
באשר לקול קורא הבא (מחקרים לשנת 2018
לשכת המדען הראשי תזמן דיון שבו ניתן יהיה
לחפש פתרונות נוספים לקולות קוראים הבאים.
הדיון יכלול גם את נושאי רישומי השכר ,נסיעות
במסגרת המחקר ,ייבוא ושאר הוצאות

■ משרדי ממשלה (לדוג :,משרד המדע)
מבקשים את הדוחות הכספיים תוך 4
חודשים מתום שנת המחקר .דרישת
המשרד להגשתם תוך חודש מתום שנת
המחקר ,הראתה עד כה ,שהמהלך מוביל
לעיכוב התשלומים הנוספים ,כמו גם
הקפאת המחקר והאפשרויות של החוקר
להגשת הצעות מחקר נוספות .סנקציות
שמראש דורשים מהצדדים השקעת
משאבי זמן מיותרים וביורוקרטיה.
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סעיף  10הסכם

מבוקש הבהרה לפיה אחריות מוסד
המחקר לשיפוי המדען הראשי בכל נזק
ו/או הוצאה ו/או תביעה שיגרמו מכל
סיבה הנובעת ממעשיו ו/או מחדליו של
המוסד הינה מביצוע המחקר וכי "אין
המוסד אחראי כלפי הממשלה ו/או צד ג'
לנזקים נשוא יישום תוצאות המחקר ע"י
הממשלה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג'
שאינו בעל רישיון שימוש מאת המוסד

הבקשה התקבלה חלקית בלבד כבר בשנה
שעברה ,ככל שהממשלה או מי מטעמה עושה
שימוש בתוצרי המחקר אין אחריות על המוסד –
אך כל שימוש של צד ג' בתוצרי המחקר אשר
גורמת נזק לממשלה  -מוטלת אחריות על
המוסד (או על צד ג לו ניתן הרישיון) על ידי
המוסד.

______________________________
שם המציע חותמת וחתימה

