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לקבלת הצעות 1/2020מס' פנייה  – ייםמחקרפעולה  פיותישקול קורא ל  

 כללי:  .1

(, מפקחת על גופים מוסדיים בישראל, הרשותאו  ההון שוק תרשו –רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן  .1.1

מחקרי עומק ובחינות  מבצעת רשותבמסגרת פעילותה ה .מכספי הציבורש"ח טריליון  2-המנהלים כ

 ., על מנת לקדם אסדרה מבוססת נתונים ומחקר אמפיריכלכליות של הסוגיות המצויות בתחומי עיסוקה

המחקר, בין מעוניינת להרחיב את פעילות רשות שוק ההון לרשות עצמאית, הרשות  לאור הפיכתה של

)להלן  אוניברסיטאותמוסדות מחקר ומ בעלי שםפי פעולה מחקריים עם חוקרים היתר, באמצעות שיתו

 .(חוקרים –יחד 

במסגרת שיקולי הרשות בבחירת הצעות מחקר למחקר משותף, תשקול הרשות את תרומת המחקר  .1.2

לרשות שוק ההון, את הניסיון והמוניטין של החוקר ואת הקצאת המשאבים הנדרשת מהרשות, לקיום 

 לה המוצע.שיתוף הפעו

ניתוח יבצע  שיכלול נציגים מרשות שוק ההון וחוקרים מחקרהאמורים, צוות שיתופי הפעולה במסגרת  .1.3

ממצאי המחקרים יתפרסמו  ממצאי המחקר.כתיבה משותפת של של נתונים המצויים בידי הרשות ו

. אחרים ובאמצעי תקשורת בכתבי עת אקדמייםמונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בכפוף לאישור המ

 כשותפים למחקר.ושמות נציגי רשות שוק ההון הרלוונטיים בפרסומים כאמור יכללו שמות החוקרים 

מידע גולמי שבידי  וכי, לחוקרים כספית תמורה קבלה או מתן שלהפעולה יתבצעו ללא  שיתופי כי ,יובהר

 . ולא יפורסם לחוקרים יועבר לא רשותה

ובהתאם לשיקולים ואמות המידה  רשותהבלעדי של ה הלשיקול דעת ןנתו הפעולהקיומו של שיתוף  .1.4

 מינימאלי כלשהו.ביצוע שיתופי פעולה בהיקף ל תמתחייב ההרשות אינ. שמפורטים במסמך

  .לפי שיקול דעתה הבלעדימחקרים ה ביצועלהיעזר בכל גורם אחר לצורך  תרשאי רשותה .1.5

מחקר ובהתאם לתוכנית הבכל שלבי המחקר עם נציגי רשות שוק ההון  פעולה בשיתוף לפעול החוקר על .1.6

יובהר כי הרשות שומרת . המחקר תבתוכניהצדדים יפעלו לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו  .הצדדים ושקבע

 ידי החוקרשיוגשו על המחקרי לשיתוף הפעולה  ואבני הדרך לוחות הזמניםשנות את ללעצמה את הזכות 

 .המציע ובהסכמת זוכה כהצעה אישורה טרם, המציע

או בכל מקום  מוסדיים הגופים, אצל רשותיפעל ממשרדו ויגיע לפגישות עבודה ותיאום אצל ה חוקרה .1.7

 .צורך בכך היהאחר, ככל שי

קול כדי לגרוע מזכות הרשות, בכל עת, לכלול כל שינוי או הבהרה במסמכי באמור בקול קורא זה אין  .1.8

 המלא. הלפי שיקול דעתהקורא 

 פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה  .2

 כל המסמכים המפורטים להלן:את  להגיש, לרשותמחקר  הצעת להגיש המבקשעל מציע 

הסבר שאלות המחקר,  תחום המחקר,פירוט בדבר נושא המחקר,  ,הצעת המחקר שתכלול, לכל הפחות .2.1

פירוט הנתונים הנדרשים לצורך , על פוטנציאל ההשפעה של המחקר על תחומים בפיקוחה של הרשות

 ;וולוחות הזמנים ואבני דרך משוערים להשלמתהמחקר  ביצוע

 תצהיר החוקר לעניין קורות חיים, פרסומים וניסיון )נספח א' לקול הקורא(; .2.2

 הפניה לקבלת הצעותנשוא  השתתף בשיתוף הפעולה המחקריל המציע המיועד החוקרקורות חיים של  .2.3

מובהר  .המחקרהצעת  מיובפרט בתחו מהחוקריםשיכללו פירוט בדבר הניסיון המקצועי של כל אחד 
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, אלא אם התקבל ם, ורק ההמציעעל ידי  יםהמוצעשיתוף הפעולה יתבצע אך ורק מול החוקרים בזאת, כי 

 .רשות להחלפת חוקר מטעם המציע או הרחבת צוות החוקריםאישור מראש ובכתב מה

 לקול' ב)נספח  סודיות עלות, לרבות התחייבות להעדר ניגוד עניינים והתחייבות לשמירה הסכם ההתקשר .2.4

 .(הקורא

 שאלות הבהרה  .3

  , באמצעות דואר אלקטרוני:לקן גיא מר, אל קורא קולמציע רשאי להפנות בכתב שאלות הבהרה בקשר לכל 
Guylak@mof.gov.il. 

 המחקראופן הגשת הצעות  .4

 באמצעות דואר אלקטרוני:לקול הקורא, יש להגיש אל מר גיא לקן,  בהתאםהמחקר  הצעותאת 

Guylak@mof.gov.il . 

 הצעות המחקרהליך בחירת  .5

בהתאם לאמות הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתשייעשו בשיתוף הרשותהצעות מחקר  לבחור תרשאי הרשות

 המידה שלהלן:

 תוכן אמת המידה שם אמת המידה

תרומת המחקר לרשות 

 שוק ההון

40% 

זיקה  יבעל םה ושאלת המחקר הרשות תבחן האם נושא המחקר

הפעולה המרכזיים של הרשות, וכן מידת ההשפעה  משמעותית לתחומי

בין על קביעת מדיניות ואסדרה בתחומי הסמכות של הרשות, שלהם 

דיווח וביטוח, חיסכון, השקעות, יציבות הגופים המוסדיים  היתר:

  חשבונאי של תאגידים פיננסיים. 

המסמכים שצורפו להצעה מכלול על סמך תיעשה אמת מידה זו בחינת 

ימים לפני  7תוך מתן התראה של לפחות שיתקיים וראיון עם החוקר, 

לפסול הצעות בגין אי הרשות שומרת לעצמה את הזכות  ריאיון.מועד ה

 התייצבות לראיון.

  ומוניטין החוקרניסיון 

30% 

הרשות תבחן את זיקתו של החוקר לתחום אותו הוא מעוניין לחקור. 

 הרקע האקדמי שלו,, ניסיונו של החוקרהרשות תיקח בחשבון את 

המוסד האקדמי שבו פורסמו וכתבי העת שבהם , פרסומיו הקודמים

תבחן הרשות ככל שהצעת המחקר כוללת צוות חוקרים,  החוקר מועסק.

 פרמטרים אלה גם ביחס לצוות החוקרים. 

המסמכים שצורפו להצעה וראיון מכלול על סמך תיבחן נאמת מידה זו 

 עם החוקר.

הקצאת משאבים על ידי 

 הרשות לשיתוף הפעולה

30% 

הצעת המחקר ובשים לב למשאבי הרשות על סמך תיבחן אמת מידה זו 

 .הרלוונטיים באותו מועד

 המחקריתחילת שיתוף הפעולה תנאי ל .6

 על הסכם ההתקשרות. הרשותחתימת מורשי החתימה מטעם לאחר יחל  החוקרשיתוף הפעולה עם  .6.1
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התחייבות למניעת ניגוד עניינים בנוסח המצורף החוקר , ימסור ווכתנאי לשיתוף הפעולה טרם תחילת  .6.2

שיתוף הפעולה וכל הגורמים הנוטלים חלק בהחוקר, החוקרים הנוספים להסכם כנספח א', חתומה על ידי 

 על ידו. הניתנים  המחקרי

התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח החוקר , ימסור ווכתנאי ל שיתוף הפעולה המחקריטרם תחילת  .6.3

 וכל הגורמים הנוטלים חלק במתןהנוספים  , החוקריםידי החוקר-חתומה עלהמצורף להסכם כנספח ב' 

 על ידו.הניתנים השירותים 

 הרשותתנאים כלליים וזכויות  .7

זה,  בהליך, אשר לא צורפו לה כל המסמכים והנתונים הנדרשים ת מחקרשלא לדון בהצע תרשאי הרשות .7.1

 , לדרוש השלמתם.הולקבוע כי היא פסולה, או לפי שיקול דעת

 הצעותיהם.לגבי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות  תרשאי הרשות .7.2

להתיר  תהיה מחויבתלעשות שימוש בסמכויות אלה ולא  תהיה חייבתלא רשות למען הסר ספק, ה .7.3

 הושיקולי הולצרכי רשותהבלעדי של ה התיקונים או השלמות כאמור לעיל, והדבר יהיה כפוף לשיקול דעת

 המקצועיים.

 שינוי תנאים .7.4

תנאי הסכם , לרבות הליך התחרותימדרישות ה, בכל עת, להורות כי איזו דרישה תהיה רשאית הרשות

 ה, תבוטל באופן חלקי או מלא, לרבות באמצעות קביעה מחדש ושינוי התנאים, אם סברההתקשרות

 יחולו באופן שוויוני על כל המציעים.  הכי הדבר יהיה לטובת ההליך, ובלבד שהחלטותי רשותה

 שינויים, השמטות ותוספות .7.5

ו תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת הנדרש במסמכי בכל מקרה של שינוי, השמטה א .7.5.1

, לרבות בקשר עם תנאי, או כל הסתייגות לגבי הנדרש, בכל דרך או צורה שהיא ההליך התחרותי

 :תרשאי רשותהיה הת(, הסתייגות)לעיל ולהלן: 

 לפסול את הצעת המציע; .7.5.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ולהתעלם ממנה; .7.5.1.2

 הסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;לראות ב .7.5.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש, כולה או חלקה,  .7.5.1.4

כי הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת,  רשותבין באמצעות הודעה של המציע ל

 ;רשותהבלעדית של ה הוהחלטת הלפי שיקול דעת

. אם רשותה של  תהבלעדי הההחלטה בין האפשרויות המנויות לעיל מסורה לשיקול דעתמובהר כי  .7.5.2

לפעול לפי אחת החלופות המנויות בסעיפים קטנים לעיל, והמציע יודיע כי הוא מסרב  רשותחליט הת

לפסול את הצעתו של המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות  רשותה תלהסכים להחלטתו, רשאי

 . רשותאחרת המוקנים ל

אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחד אין בה כדי לחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים  .7.6

 מסוג אחר. 

  .והזוכה הרשותזה כדי ליצור יחסים חוזיים בין  הליך תחרותיאין בהודעה על זוכה ב .7.7

, על אי יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי בהקדם האפשרי בנסיבות הענייןבכתב,  רשותהזוכה יודיע ל .7.8

 .ביצוע שיתוף הפעולה המחקריהסכם זה או על כל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על 

 ד"ר משה ברקת

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
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 א' לבקשה נספח

 וניסיון , פרסומיםקורות חיים – החוקרצהיר ת

 __________________________________________________:החוקרשם  .1

 שם מוסד המחקר: ___________________________________ .2

 _________________________________________:החוקרתחומי עיסוק של   .3

 :קורות חיים של החוקר .4

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________ 

 ניסיון אקדמי של החוקר:  .5

 
 תחום המחקר תאריך סיום תאריך התחלה מוסד מחקרי

    

    

    

    

    

 
 

 מאמרים אקדמיים של החוקר: .6

 שמות הכותבים שם המאמר
מקום 

 הפרסום

תאריך 

 הפרסום
 קישור לפרסום
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 במסמך יופיע לעילהמידע המצוין  כלש ובלבדלהגיש בפורמט אחר  ניתןתצהיר החוקר מטעם המציע  את -

 .המידע נכונות אודות שלהלן התצהיר אליו ויצורף

 ניתן לצרף מידע רלוונטי נוסף )לשיקול דעת המציע(. -

 
 הצהרת נכונות המידע לעיל:

                       ______________                           ______________ 

 חתימה                                     של החוקרשם מלא      
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 נספח ב' לבקשה

 הסכם

 שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ בחודש _____ שנת ____

 

 

 :בין

 ביטוח והחיסכון ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות רשות שוק ההון,

ידי מורשי החתימה מטעמה שהם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח והחיסכון וחשב רשות שוק ההון, ביטוח על 

 1951-וחיסכון  בהתאם לחוק נכסי המדינה התשי"א

 (רשותה)להלן: 

 מצד אחד

 

 לבין:

_____________________ 

 מרחוב ______________________

 ת.ז. _________________

 (החוקר )להלן:

 ד שנימצ

                                           

ם אשר פורס 1/2020הליך התחרותי מס' בהתאם ל ,החוקרשיתוף פעולה מחקרי עם ב נתמעוניי רשותוה הואיל

 (;ההליך התחרותי)להלן:  רשותעל ידי ה

 (;ההצעה)להלן:  הליך התחרותיהגיש את הצעתו לוהחוקר  והואיל

 חסויותה, ועדת הליך התחרותיהובכפוף לחתימתו על הסכם זה וקיום יתר הדרישות המפורטות במסמכי  והואיל

 .החוקרבחרה בהצעת  רשותשל ה

 

 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 פרשנות ונספחים .1

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו; .1.1

, זולת אם נאמר או משתמע הליך התחרותישבהסכם זה תינתן המשמעות הנתונה להם בלמונחים  .1.2

 אחרת מן ההקשר;

א חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ופרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים ועל נספחיו ה הליך התחרותיה .1.3

 המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר, וכך לגבי נספחי ההסכם; הליך התחרותיהאת דרישות 

 כותרות ההסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן. .1.4

 

 הגדרות .2

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

ם יה, אשר שמותשיתוף הפעולה המחקרישיועסק לצורך החוקר מי מטעמו של   –"אנשי הצוות" 

(, הליך התחרותיבופרטים אודותיהם נכללו בהצעה )בהתאם לתנאים המפורטים 
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 יתבצעובאמצעותם החוקר בהצעת  החסויותובהסתמך על מידע זה בחרה ועדת 

 ;רשותעם ה שיתוף הפעולה המחקרי

 ;1968-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  –"בעל עניין" 

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) – "מידע"

שיתוף מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן 

פה, בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה -, בין בכתב ובין בעלהפעולה המחקרי

 ביצועלחשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת, הקשורים או הנוגעים 

 ;פעולה המחקרישיתוף ה

בכל אחד החוקר , להימצאות רשותהימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת ה  –" ניגוד עניינים"

 מהמצבים הבאים:

לבצע את תפקידו בהתאם החוקר המוטלת על  החובההתנגשות בין  (א

החוקר להסכם ללא שיקולים זרים או משוא פנים, ובין כל עניין אחר של 

 ;)כהגדרת מונח זה להלן(

החוקר מוסדי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד  ענייניםהימצאות ב"ניגוד  (ב

לפי הסכם זה עלול להתנגש עם תפקיד אחר, ציבורי או פרטי, שהוא ממלא 

 ;במסגרת גוף ציבורי או גוף אחר

לפי ההסכם החוקר שאינו חלק מחובותיו של  –כל עניין אישי, מקצועי, משפחתי   –" עניין אחר"

 אותו בו, מנהל שלו חבר קרוב אושהחוקר  גוף של או קרוב של נולרבות עניי –

לרבות זכות  -יש זכויות קנייניות או חוזיות לחוקר בו  בו, או גוף אחראי עובד או

מוסד או של שותפו של  מוסד המחקרלקוח של  של עניינו לקבלת רווחים וכן

 .או של קרובו המחקר

, שאינו במסגרת חובותיו לפי החוקר עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודו של   –" עניין נוגד"

 ההסכם.

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה.    –" קרוב"

 שיתוף הפעולה "

אשר פורסם  1/2020הליך תחרותי מס' למפורט ב בהתאםשיתוף פעולה מחקרי    –  "המחקרי

 הווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה., ומהרשותעל ידי 

 

 תקופת ההתקשרות .3

כדין  רשותמיום חתימת מורשי החתימה מטעם ה ____________תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של  3.1

 על הסכם ההתקשרות.

נתונה זכות ברירה )"אופציה"( חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש שתימסר לפני תום  רשותל 3.2

 . לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שנה אחת נוספת תקופת ההתקשרות, להאריך את ההתקשרות

או להיפך, בגין שיתוף הפעולה לחוקר על ידי הרשות או הוצאה כלשהי  , עלותלם שכרושלא ייודגש כי  3.3

 .נשוא הסכם זה המחקרי

 

 החוקרהצהרות  .4

 מתחייב ומצהיר בזאת כי: החוקר 
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כוח אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות עומד רשותו לו שיתוף הפעולה המחקרי בביצועהוא בעל ניסיון  4.1

 המאפשר לו למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.

בהתאם  הפעולה המחקרישיתוף  ביצוע עומדים לרשותו, בכל עת, כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך 4.2

 להסכם זה. 

שיתוף הפעולה הוא קרא את כל תנאי הסכם זה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מסוגל ומתחייב לבצע את  4.3

ולהנחיות בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם ללוחות הזמנים המחקרי 

שיהיו מעת לעת, תוך דיווח  כפי רשותבאמצעות איש הקשר או מי מטעם ה רשותה השקבעהמקצועיות 

שוטף, מהימן ובזמן אמת על כל פעולותיו, ויבצע את עבודתו בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, 

 הכול בכפוף להוראות הסכם זה. 

או בכל מקום אחר שיידרש, בהתאם  רשותהוא יפעל ממשרדו ויגיע לפגישות עבודה ותיאום אצל ה 4.4

 , ככל שיידרש. רשותל שיתוף הפעולה המחקרילצורך מתן  , ויהיה זמיןרשותלהנחיות ה

שעות על כל שינוי במעמדו החוקי ועל כל  48, ולכל המאוחר תוך ובדוא"לבכתב, מיד בעל פה  רשותיודיע ל 4.5

או על אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד  שיתוף הפעולה המחקריאת  לבצעמקרה בו אין באפשרותו 

בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע 

 . שיתוף הפעולה המחקריעל 

 עושה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד. החוקר 4.6

בר או הרחבה שידרשו על ידי הרשות מתחייב לעמוד כי יעמוד לרשות הרשות בכל שאלה, הבהרה, הסהחוקר  4.7

 לתקופה של שלוש שנים לפחות מתום תקופת ההתקשרות. בנוגע לשיתוף הפעולה המחקרי והמחקר,

 

 ניגוד עניינים .5

 .רשותשיתוף הפעולה המחקרי עם הוכל הגורמים מטעמו המעורבים בהחוקר  –" החוקרלעניין סעיף זה, " 5.1

 בדיקה יסודית:ולאחר  ידיעתו מצהיר שלמיטבהחוקר   5.2

 אין לו ולא ידוע לו על כל ניגוד עניינים בביצוע מחויבויותיו לפי ההסכם.  5.2.1

 אין לו ולא ידוע לו על כל עניין נוגד.  5.2.2

 לא יימצא בניגוד עניינים במשך כל תקופת ההסכם. החוקרבכפוף לאמור בסעיף זה,  5.2.3

יפעל בהתאם החוקר ככל שייווצרו נסיבות המעלות חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד  5.2.4

 ן.יבעני רשותורה לו התלהלן ויבצע כל הוראה ש 5.4להוראות סעיף 

שיתוף לבכל ענין שיש לו זיקה  רשותיטפל ולא יקבל על עצמו לטפל גם בעתיד כנגד ה אמצהיר של החוקר 5.3

 רשות. הרשותעל פי ההסכם, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב של ה וא לוקח חלקבו ה הפעולה המחקרי

 שיתוף הפעולה המחקריתן אישור לטיפול כאמור אם נוכח שאין בטיפול המבוקש משום זיקה של ממש לית

הסכם או כי מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות מתן אישור כאמור, לרבות משך הזמן שחלף, נשוא ה

 וכד'.החוקר בחופש העיסוק של  מידת הפגיעה

 חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד: יתעוררבכל מקרה בו  5.4

אירוע או נסיבה העלולים  כל על ,מיום שנודע לו על כך ימי עסקים 3בתוך  רשותל יודיעהחוקר  5.4.1

 רשותלו התן תייפעל בהתאם להוראות שהחוקר להביאו למצב של ניגוד עניינים ועל כל ענין נוגד. 

לה בשיתוף , הוא יחדל מכל פעורשותלא קיבל הוראה אחרת מההחוקר כאמור להלן. כל עוד 

 לפי ההסכם. הפעולה המחקרי

כל מידע שימצא לנכון על מנת לברר את העובדות והנסיבות הנוגעים מהחוקר רשאי לדרוש  רשותה 5.4.2

 לקיומו של ניגוד עניינים, ומידע זה יסופק ללא דיחוי. 
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עם גורם כלשהו אם ההתקשרות  להתקשרלחוקר  לאשר לא ,ה, לפי שיקול דעתתאירש רשותה 5.4.3

והחוקר  עניינים ניגוד העדר שיבטיחו הוראות אחרותלחוקר  לתת עלולה ליצור ניגוד עניינים או

 .אלו להוראות בהתאם יפעל

רשאי , רשותאו פעל באופן שאינו משביע את רצון ה רשותלפעול בהתאם להוראות ההחוקר סירב  5.4.4

ועל סיום ההתקשרות עמו, מטעם החוקר שיתוף הפעולה המחקרי עם להורות על הפסקת  רשותה

תעשה לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון החוקר שיתוף הפעולה המחקרי עם זה בלבד. הפסקת 

 . רשותטענותיו בכתב, בתוך המועד שנקבע על ידי ה

החוקר שיתוף הפעולה המחקרי עם סקת להורות על הפ רשותשל ה האין באמור כדי לגרוע מזכות 5.4.5

על חשש לניגוד עניינים או הימצאות ענין נוגד, זאת  הועל סיום ההתקשרות עמו, מיד עם היוודע ל

 כאמור או בכל דרך אחרת. החוקר עקב המידע שמסר לו  רשותבין אם החשש כאמור נודע ל

בביצוע שיתוף הפעולה להמשיך לחוקר לאפשר  תהיה רשאית רשותזה, ה בסעיףאחרת  הוראהעל אף כל  5.5

שהתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המתוארות  לפי ההסכם גם אם התקיים ניגוד עניינים ובלבד המחקרי

 להלן:

 נקבעו הסדרים המצמצמים מהותית את ניגוד העניינים. 5.5.1

כי אין כל הצדקה או  רשותן סבור הימדובר בחשש שאינו ממשי לניגוד עניינים, ובנסיבות העני 5.5.2

 .החוקרבהפסקת ההתקשרות עם  רשותתועלת ל

יתקשר עם  רשותלא תבטל את החשש לניגוד העניינים גם אם השיתוף הפעולה עם החוקר הפסקת  5.5.3

 יועצים אחרים. 

ואינה  מחייבתלעיל, אינה  5.5למען הסר ספק, קיומן של נסיבות, אחת או יותר, מבין אלו המנויות בסעיף  5.6

 רשותלפי ההסכם. החלטת ה בשיתוף הפעולה המחקרילהמשיך לחוקר אפשר ת רשותמקימה חזקה כי ה

 הבלעדי. הדעתבעניין תתקבל בהתאם לנסיבות ולפי שיקול 

 הסתייגות, יידרשו לחתום ללא רשותשיתוף הפעולה המחקרי עם הוכל הגורמים מטעמו המעורבים בהחוקר  5.7

 ניגוד עניינים, בנוסח המצורף להסכם כנספח א'.על התחייבות אישית למניעת 

 על סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 5הוראות סעיף  5.8

 

 סודיות .6

מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה את כל המידע. החוקר  6.1

החוקר מבלי לגרוע מכלליות האמור, החובה לשמור את המידע בסודיות חלה גם על כל המידע אליו נחשף 

 במהלך הדיונים בהם ייטול. 

 ., כאמור בהסכם זהידואו לצורך מילוי תפק רשותלא יעשה שימוש במידע, למעט לטובת ההחוקר  6.2

שגיאה! מקור ההפניה לא -שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיפים החוקר להלן יכונו כל התחייבויות  6.3

. רשות"חובות הסודיות". חובות הסודיות לא תחולנה אם התקבל אישור מראש ובכתב של ה נמצא.

 רשות. הרשותלפעול אך ורק בהתאם לתנאים המפורטים באישור ההחוקר במקרה מעין זה יהיה רשאי 

במידע הידוע לכלל הציבור להסכם,  7 במידע שפרסומו הותר לפי סעיףמנע אישורו כאמור אם מדובר תלא 

 או מדובר במידע שגילויו מחויב לפי דין. 

לאבטחת המידע ולעשות את כל הדרוש מבחינה מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים החוקר  6.4

 בטיחותית, נוהלית או אחרת כדי לקיים כדבעי את חובות הסודיות.
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 רשותאו עם תום ההתקשרות, לפי המוקדם, למסור ל רשותמתחייב, מיד עם קבלת דרישה מההחוקר  6.5

או מכל  ותרש, בין מהלשיתוף הפעולה המחקרימידית כל חלק מהמידע שהתקבל לידיו במהלך ובקשר 

 צד שלישי. 

, יידרשו לחתום ללא רשותשיתוף הפעולה המחקרי עם הוכל הגורמים מטעמו המעורבים בהחוקר  6.6

 הסתייגות על התחייבות אישית לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם כנספח ב'.

ונשין, לחוק הע 118-119כי הפרת חובות הסודיות לעיל, מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים לחוקר ידוע  6.7

 . 1977-תשל"זה

 
 
 פרסום  .7

הצדדים רשאים להסכים יחד לפרסם את ממצאי המחקר בכתבי עת אקדמיים, בתנאי שיצוינו שמות  7.1

 החוקרים מטעם רשות שוק ההון ושמות החוקרים מטעם החוקר כשותפים למחקר. 

חברתיות ופרסומים , לרבות רשתות הודעות לעיתונות ופרסום אודות המחקר וממצאיו באמצעי התקשרות 7.2

שמות החוקרים מטעם רשות שוק ההון , תוך ציון ועל פי שיקול דעתה על ידי הרשות בלבדו יעש באינטרנט,

מתחייב שלא לפרסם או להתייחס למחקר החוקר . ושמות החוקרים מטעם החוקר כשותפים למחקר

 ללא אישור הרשות מראש ובכתב. כאמור וממצאיו 

שלא  ולא יפורסםלחוקר לא יועבר  נעשה שימוש במסגרת שיתוף הפעולה המחקרי בויובהר כי מסד הנתונים  7.3

 . במסגרת המחקר

 

 מערכת היחסים בין הצדדים .8

, שיתוף הפעולה המחקרימוצהר ומוסכם כי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן  8.1

 מעביד.-מערכת יחסים של עובד

 . רשותיהיו זכויות של עובד ה או למי מטעמו לאלחוקר מוצהר ומוסכם כי  8.2

או מי מטעמו, אלא החוקר או לנציגו לפיקוח, להדרכה או הכוונה של  רשותאין לראות בכל זכות הניתנת ל 8.3

כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים  שיתוף הפעולה המחקריכאמצעי להבטיח את מתן 

 מעביד.-מערכת יחסים של עובד

מעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל מצהיר כי הוא ההחוקר  8.4

החובות המוטלות על מעביד על פי חוק או ההסכמים הקיבוציים או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף 

 בו הם מועסקים.

על סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הוראות סעיף  8.5

 יסודית של ההסכם. תיחשב כהפרה החוקר 

 
 

 בעלות .9

במסגרת  מוסד המחקרכל מסמך, קוד, כל מידע, פריט, תוצר, נתון, קובץ, תרשים, שיטה או רעיון שיכין  9.1

או למי מטעמו כל טענה או לחוקר יהיה קניינה הבלעדי של המדינה ולא תהיה  תוף הפעולה המחקרישי

או  רשותידי ה-עללחוקר א הבעלים הבלעדי במידע, בין אם המידע הועבר יה רשותתביעה בנוגע לכך. ה

תוף או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת שיהחוקר ידי כל גורם אחר. בנוסף, -על

 . )פרסום( 7, אלא בהתאם לסעיף המחקרי הפעולה
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מוותר בזאת, ויתור מלא וגמור, בכל זכות בקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות החוקר  9.2

 . רשותמסחריים, סימני מסחר ומדגמים בקשר לשירותים שיעניק ל

, הם רכוש לה המחקרישיתוף הפעולצורך מתן לחוקר שיימסרו  רשות, ומסמכי ההליך התחרותימסמכי ה 9.3

שיתוף הפעולה או לצורך  בהליך התחרותיוהם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם  רשותה

אינו רשאי להשתמש  החוקר, לפי העניין. אין לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך לשמם נמסרו. המחקרי

כאמור, ובמידע הכלול בהם, לכל מטרה אחרת מלבד המטרה  רשותובמסמכי ה ההליך התחרותיבמסמכי 

 לשמם נמסרו.

תיחשב כהפרה יסודית של החוקר על סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי  9 הוראות סעיף 9.4

 ההסכם.

 

  תרופות .10

בהתראה מראש  רשותה תבאיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי החוקרלא עמד  10.1

להפסיק את שיתוף הפעולה המחקרי לאלתר וכן לבצע את הבלעדי והמוחלט,  הדעתובכתב, לפי שיקול 

, המחקר נשוא שיתוף הפעולה המחקרי בעצמה או באמצעות אחרים ביחס לרעיונות מחקר שיזמה הרשות

ל פי הסכם זה ועל פי ע רשותלפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות ל רשותוזאת מבלי לפגוע בזכות ה

 דין.

לעמוד החוקר בכל דרך אחרת, על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל  רשות, או נודע לרשותלהחוקר הודיע  10.2

היה ת רשותהזכות לתרופות. כמו כן ה רשותבהתחייבויותיו, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא, תוקנה ל

 ו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.לא יעמוד בהתחייבויותי שהחוקרלתרופות בכל מקרה  תזכאי

לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים )תרופות  תזכאי רשותה תהאאת החוזה הפרה יסודית, החוקר הפר  10.3

 ועל פי כל דין. 1970-בשל הפרת חוזה(, תשל"א

לבטל  רשותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת את זכות ה 10.4

להפסיק את שיתוף הפעולה המחקרי לאלתר וכן לבצע את המחקר נשוא שיתוף הפעולה הסכם זה, 

 .המחקרי בעצמה או באמצעות אחרים ביחס לרעיונות מחקר שיזמה הרשות

 רשותשל ה ההן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכות רשותהתרופות המוענקות ל 10.5

 קבל כפל פיצוי. תאו כל סעד נוסף מכח דין או הסכם, ובלבד שלא  לקיזוז, פיצוי, שיפוי

 

 אחריות .11

 רשותל( שייגרמו נזקאחראי לכל נזק )לרבות נזק גוף ורכוש(, אובדן והפסד מכל סוג שהוא )להלן:  החוקר 11.1

העומד בניגוד להוראות הדין או חוזה זה, לרבות ומבלי החוקר ולכל צד שלישי בשל כל מעשה או מחדל של 

 לגרוע מכלליות האמור, עקב:

 פה; -הפרת חוזה זה, לרבות הפרת הוראות או הנחיות שניתנו למציע בכתב או בעל 11.1.1

 חקוקה; חובההפרת  11.1.2

 קיום החוזה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב; 11.1.3

 ; רשלנות 11.1.4

 הפרת כל חובה אחרת הקבועה בדין. 11.1.5

הגורמים מטעמו המעורבים בשיתוף הפעולה יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל תביעה מטעם החוקר  11.2

שיש בה משום טענה על קיומם של יחסי עובד מעביד או על קיומה של יריבות חוזית המחקרי עם הרשות, 
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 בגין כל תביעה כאמור.  רשותה, והוא אחראי לשפות את רשותהבינם לבין 

לחוקר ולכל הגורמים מטעמו ישא בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם תלא  רשותה 11.3

, רשות, אלא אם אלה נגרמו עקב מעשה או מחדל של ההמעורבים בשיתוף הפעולה המחקרי עם הרשות

מוותר על כל החוקר לעיל. מובהר כי  11.1.1-11.1.5 המהווים הפרה של חוזה זה או עקב האמור בסעיפים

, אנשי צוותו וקבלניו אלא אם עילת התביעה נוגעת למעשה שנעשה רשותהטענה או תביעה אישית כנגד עובדי 

 בזדון.

במסגרת כל הליך  הבגין נזק, הוצאה או תשלום שייפסקו כנגד הרשותמתחייב לפצות ולשפות את החוקר  11.4

על ידי צד שלישי כלשהו )לרבות בכל הנוגע לפסיקת שכר טרחת עו"ד  המשפטי מכל סוג שהוא שיוגש נגד

לעיל. מובהר  10.2סביר והוצאות משפט(, ובלבד שהליך משפטי כאמור נובע מנסיבות המפורטות בסעיף 

ודיע על כל דרישה או טענה ת( 1: )רשותשהתהא כפופה ומותנית בכך החוקר ומודגש, כי התחייבות זו של 

( 2על כך; ) החבות כאמור וכן על כל תביעה או הליך משפטי כאמור מיד לאחר שנודע ל העשויות להצמיח

להתגונן בפני הליך משפטי כאמור. מובהר כי אין בסעיף משנה זה כדי לאפשר לחוקר אפשר רשות תובכך שה

  בהליכים משפטיים. רשותהלייצג את לחוקר או מי מטעמו 

 

  חראיסור הסבה או העברת ביצוע העבודה לא .12

אינו רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה החוקר  12.1

 מראש ובכתב.  רשותההנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת 

 

  ויתור .13

לפי הסכם זה ולא  הרשותלא יחשבו כוויתור של  הרשותשום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד 

 , אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.הישמשו מניעה לתביעה על יד

 

 התמורה  .14

. לא ישולמו תשלומים כלשהם, לרבות שיתוף הפעולה המחקרילא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין החוקר  14.1

אש"ל, הוצאות משרדיות, צילומים, , החוקרעלויות ישירות ועקיפות הנדרשות לעבודת , ת עבודהושע

 מע"מ.ונסיעה וחניה, ביטול זמן נסיעה, הוצאות כלליות ואחרות,  הוצאותטלפונים, פקסים, 

בטענה  רשותמתחייב שלא לבוא לוהחוקר  שיתוף פעולה בהיקף מינימאלי כלשהול תבימחוי האינ רשותה 14.2

 ת המקסימאלי לפי הסכם זה.מהיקף ההתקשרו שיתוף הפעולה יהיה בהיקף נמוךאו בדרישה אם 

 

  שונות .15

 הרשותהסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ועל משא ומתן אשר היו בין  15.1

 מאידך, עובר לכריתתו. המחקרמוסד מחד 

 גיא לקן. לצורך ביצוע הסכם זה הוא מר רשותהנציג  15.2

 בהסכמת הצדדים ובכתב. כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה 15.3

 סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לבית המשפט המוסמך בירושלים. 15.4

 כתובות הצדדים הן כמופיע במבוא להסכם זה. 15.5

 שעות מיום שתשלח בדואר. 72הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב שהתקבלה תוך  15.6

ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע חוזה החותמים על חוזה זה מצהירים בזה כי רשות הנציגי  15.7

 זה תוקצבו כחוק.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:                

 

___________________     __________________ 

 החוקר                                            חשבסעד,  מיםתרו"ח 

 

___________________     

    משה פלזנר, סמנכ"לית מרגלית 
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 להסכם נספח א'

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 בשנת____שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________ 

 (החוקר –)להלן 

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________ 

 (החוקר –)להלן 

 שיתוף הפעולה המחקרי כהגדרת שתפת עימי פעולה לצורכי מחקרוממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מ הואיל

 להלן;

 ;על ידי מדינת ישראלני מועסק יאו והואיל

 ולאחריו; הפעולה המחקרישיתוף והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת  והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 הגדרות: . 1

 בהתחייבות זו: 

  –" הפעולה המחקרישיתוף "

רשות שוק ההון, אשר פורסם על ידי  1/2020הליך תחרותי מס' למפורט ב בהתאםשיתוף פעולה מחקרי  

 .(הרשות –ביטוח וחיסכון )להלן 

 . רשותשיתוף הפעולה המחקרי עם ההמעורבים ב יכל הגורמים מטעמהח"מ, ובנוסף לכך  –" החוקר"

 .1968-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח –" בעל עניין"

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה. –" קרוב"

בכל אחד מהמצבים החוקר , להימצאות רשותההימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת  –" ניגוד עניינים"

 הבאים:

לבצע את תפקידו בהתאם להסכם ללא שיקולים זרים או משוא החוקר התנגשות בין החובה המוטלת על  .א

 )כהגדרת מונח זה להלן(.החוקר פנים, ובין כל עניין אחר של 

לפי הסכם זה עלול להתנגש עם החוקר הימצאות ב"ניגוד עניינים אישי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד  .ב

 עניין אחר שלו.

לפי הסכם זה עלול להתנגש עם החוקר ימצאות ב"ניגוד עניינים מוסדי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד ה .ג

 תפקיד אחר, ציבורי או פרטי, שהוא ממלא במסגרת גוף ציבורי או גוף אחר.

לרבות  –לפי ההסכם החוקר שאינו חלק מחובותיו של  –, משפחתי מקצועיכל עניין אישי,  –"עניין אחר" 

יש לחוקר בו  בו, או גוף אחראי עובד או אותו בו, מנהל שלו חבר קרוב אושהחוקר   גוף של או קרוב של עניינו

החוקר או של שותפו של החוקר לקוח של  של ענינו לרבות זכות לקבלת רווחים וכן -זכויות קנייניות או חוזיות 

 .או של קרובו
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 , שאינו במסגרת חובותיו לפי ההסכם.החוקרל עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודו ש -" עניין נוגד"

 ולאחר בדיקה יסודית: ידיעתי הנני מצהיר שלמיטב . 2

 אין לי ולא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בביצוע מחויבויותיי לפי ההסכם.  .א

 אין לי ולא ידוע לי על כל עניין נוגד. .ב

 תקופת ההסכם.בכפוף לאמור בכתב התחייבות זה, לא אמצא בניגוד עניינים במשך כל  .ג

ככל שייווצרו נסיבות המעלות חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד אפעל בהתאם להוראות סעיף  .ד

 בעניין. רשותורה לי התלהלן ואבצע כל הוראה ש 4

לשיתוף הפעולה בכל עניין שיש לו זיקה  רשותהאני מצהיר שלא אטפל ולא אקבל על עצמי לטפל גם בעתיד כנגד  . 3

 .רשותהאלא אם אקבל אישור מראש ובכתב של  ,המחקרי

 בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד: . 4

אירוע או נסיבה העלולים להביאו למצב של ניגוד עניינים ועל כל  כל על ימי עסקים, 3בתוך  רשותל אודיע .א

, רשותהכל עוד לא אקבל הוראה אחרת כאמור להלן.  רשותהעניין נוגד. אפעל בהתאם להוראות שייתן לו 

 לפי ההסכם.ה הקשורה בשיתוף הפעולה המחקרי אחדל מכל פעול

לנכון לדרוש ממני על מנת לברר את העובדות  רשותהמצא תכל מידע ש רשותללא דיחוי ה רשותאספק ל .ב

 והנסיבות הנוגעים לקיומו של ניגוד עניינים, ומידע זה יסופק ללא דיחוי. 

עם גורם כלשהו העלולה ליצור ניגוד  התקשרות לאשר לא ,ה, לפי שיקול דעתתרשאי רשותהידוע לי כי  .ג

 .אלו להוראות בהתאם ואפעל עניינים ניגוד היעדר שיבטיחו הוראות אחרות לי לתת עניינים או

, רשותאו אם אפעל באופן שאינו משביע את רצון ה רשותהידוע לי כי אם אסרב לפעול בהתאם להוראות  .ד

 ועל סיום ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.  שיתוף הפעולה המחקרילהורות על הפסקת  רשותה תרשאי

ועל סיום  שיתוף הפעולה המחקרילהורות על הפסקת  רשותהשל  הידוע לי כי אין באמור כדי לגרוע מזכות .ה

על חשש לניגוד עניינים או הימצאות עניין נוגד, זאת בין אם החשש  הההתקשרות עמי, מייד עם היוודע ל

 כאמור או בכל דרך אחרת.  העקב המידע שמסרתי לרשות לכאמור נודע 

בשיתוף הפעולה לאפשר לי להמשיך  תהיה רשאית רשותהידוע לי כי על אף כל הוראה אחרת בסעיף זה,  . 5

שהתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המתוארות  בלבדלפי ההסכם גם אם התקיים ניגוד עניינים והמחקרי 

 להלן:

 נקבעו הסדרים המצמצמים מהותית את ניגוד העניינים. .א

כי אין כל הצדקה או תועלת  רשותה המדובר בחשש שאינו ממשי לניגוד עניינים, ובנסיבות העניין סבור .ב

 .החוקרבהפסקת ההתקשרות עם  רשותל

מוסדי תקשר עם ת רשותההחשש לניגוד העניינים גם אם לא תבטל את החוקר ההתקשרות עם הפסקת  .ג

 אחרים.  מחקר

לעיל,  5אני מצהיר כי ידוע לי, למען הסר ספק, כי קיומן של נסיבות, אחת או יותר, מבין אלו המנויות בסעיף  . 6

לפי ההסכם.  בשיתוף הפעולה המחקריאפשר לי להמשיך ת רשותאינה מחייבת ואינה מקימה חזקה כי ה

 הבלעדי. הבעניין תתקבל בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעת רשותהחלטת ה

, לרבות חסויותהבנושא, לפי שיקול דעתה המוחלט של ועדת  רשותאני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של ה . 7

 החלטה על הפסקת ההתקשרות. 

 לראיה באתי על החתום:

                                 __________________ __________________         

 חתימה        תאריך                      
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 להסכם נספח ב'

 התחייבות לשמירת סודיות

 בשנת____שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________

 (החוקר – )להלן

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________

 (החוקר – )להלן

 

 להלן; וכהגדרת מחקרישיתוף הפעולה עימי מבצעת וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל  הואיל

 ;על ידי מדינת ישראלני מועסק יאו והואיל

 והנני עשוי להיחשף לסודות עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן. והואיל

 

 מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:לפיכך הנני 

 הגדרות .1

 למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

אשר  1/2020הליך תחרותי מס' למפורט ב בהתאם שיתוף פעולה מחקרי        –" שיתוף הפעולה המחקרי"

 .רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןפורסם על ידי 

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) – "מידע"

שיתוף הפעולה מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר הקשור או הנוגע למתן 

פה או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה -, בין בכתב ובין בעלהמחקרי

חשמלית או אלקטרונית או אופטית או מגנטית או אחרת, הקשורים או הנוגעים 

 .המחקרי שיתוף הפעולהל

, בין אם נתקבל שיתוף הפעולה המחקריבקשר להחוקר כל מידע אשר יגיע לידי  – "סודות מקצועיים"

או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  שיתוף הפעולה המחקריבמהלך 

 .ה, כל גורם אחר או מי מטעמרשותהידי -עלמסר ילעיל: מידע אשר י

 שמירת סודיות .2

. שיתוף הפעולה המחקריהנני מתחייב לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך 

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא 

 .או הסודות המקצועיים לידיעת כל אדם את המידע

מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות  הנני מצהיר כי ידוע לי שאי

 .1977-תשל"זהרשמיים( לחוק העונשין, 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה 

 .1981-התשמ"א ,לחוק הגנת הפרטיות 5פי סעיף -ין עלבפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לד

__________________ __________________         
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  חתימה       תאריך                                  
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