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 לקבלת מלגה הסכם
 

 2019 שנערך ונחתם בירושלים ביום _______ בחודש _______ שנת
 

 בין
 

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 2006 –תאגיד על פי חוק הרשות לבטיחות בדרכים, תשס"ו 

 

 ")לב"ד(להלן: "הר
 באמצעות המורשים לחתום בשמה:

 לב"דמנהל הר .1
 חשב הרלב"ד .2

 מצד אחד
 לבין

 
 ______________מר/גב'_______

 ת.ז _____________________________
 )הסטודנט"(להלן: " 

 מצד שני

 

בקשות למלגה לתואר שני לקבלת קול קורא במאי  בחודשה תפנ לב"דוהר הואיל
 ;(להלן: "הקול קורא") ולתואר שלישי בתחום הבטיחות בדרכים

קבל מלגה להצעה הגיש  "הסטודנט") :(להלן _______________ מר / גב' ו והואיל
______________________ ב _________במחלקה  שני/שלישי וארלת

   :בנושא פרויקט גמר /ולבצע מחקר
 ); "המחקר" -(להלן ._________________________________

 מצורפת כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו סטודנט הוהצעת  והואיל
 המפורטות הרלב"דעומד בכל דרישות  כי הואט סטודנהובמסגרת הצעתו מצהיר 

 ; קול קוראב

 ;מלגת עידוד לסיוע בביצוע המחקר סטודנטלהעמיד לרשות ה נתיימעונ לב"דהרו והואיל

 לב"דהר מסכימהוהתחייבויותיו  , הצהרותיוסטודנטהשל ועל בסיס הצעתו  והואיל
על פי הצעתו  רמחקהבצע את ל העניק לו מלגת עידוד, על מנת לסייע לסטודנט ל
 ;ובכפוף לתנאי הסכם זהחלק בלתי נפרד ממנו והמהווה נספח א', ב

 

 פיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:ל

 :מבוא .1

 ומחייבים כיתר תנאיו.ממנו המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  .א

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

  

 :סטודנטההתחייבויות  .2
 הסטודנט מתחייב כדלקמן:

במועד ובאופן  ורה ולעשות את מלוא המאמצים לסיימבשקידה סביכתוב את המחקר ל .א
 נספח א'. בבהתאם להצעתו מוצלח, 

תהיה לב"ד הראם , בלב"דעמודים) באתר הר 10עד (מחקר פרסום תקציר של הלאפשר  .ב
 מעוניינת בכך.

אם , בפורומים לכל היותר) 5( פורומים שונים של הרלב"דמחקרם בהלהציג את ממצאי  .ג
 הרלב"ד תהיה מעוניינת בכך.

 הרלב"ד תהיה מעוניינת בכך.אם שעות לרלב"ד בתחום ההתמחות, ב 10להקדיש  .ד
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הרלב"ד תהיה אם עמודים) ולפרסמו באתר הרלב"ד, ב 10לכתוב תקציר לעבודה (עד  .ה
 מעוניינת בכך.

 ,MA-תזת הפרויקט הגמר/עותק מלא של ביר לרלב"ד סטודנט לתואר שני מתחייב להע .ו
  .עבודת הדוקטורטעותק מלא של סטודנט לתואר שלישי מתחייב להעביר לרלב"ד 

 מצהיר כי ביצוע המחקר אינו מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו. סטודנטה .ז
צד ג' בגין מובהר, כי כל פיצוי שייפסק לחובת הרלב"ד בגין הפרת זכויות יוצרים של 

 שימוש במחקר של הסטודנט יושת עליו. 

 מלגהה .3

לסטודנט מחקר לתואר שני או לכותבי פרויקט ₪  12,000הרלב"ד תשלם מלגה בסך של  .א
גמר בנושא בטיחות בדרכים כמפורט בקול קורא ובהתאם להוראות הסכם זה ולהצעת 

 הסטודנט (להלן: "המלגה").
 או

לסטודנט תואר שלישי כמפורט בקול קורא  ₪ 25,000 הרלב"ד תשלם מלגה בסך של
 ובהתאם להוראות הסכם זה ולהצעת הסטודנט (להלן: "המלגה").

 :בהתאם לאבני הדרך הבאותתשולם  מלגהה .ב

עם חתימת הסכם ההתקשרות ע"י מורשי החתימה של הרלב"ד ישולם לסטודנט  )1
 מסכום המלגה. 40%

ו בקשה למלגה טרם תואר שלישי שהגישסטודנטים בל בעת הגשת הצעת המחקר )2
תואר שלישי שהגישו סטודנטים באישור הצעת המחקר/בעת הגשת הדוקטורט ל

 לסטודנטים ב המחקרדו"ח בעת הגשת /בקשה למלגה לאחר אישור הצעת המחקר
 ה.מסכום המלג 60% – תואר שני

של עמידת הסטודנט לבצע בדיקה ה אם החליטמלגה לעכב את תשלום ה תרשאי לב"דהר .ג
שהרלב"ד  יום לאחר  30לאותו מועד תוך  מלגהזה, תשולם ה; במקרה בתנאי ההסכם

והוראות נספח א' בבכל תנאי הצעת המחקר  עמדסטודנט הבעקבות הבדיקה כי  האישר
 הלפי סעיף ב' לעיל. החליט מלגההסכם זה, אך לא לפני המועדים הקבועים לתשלום ה

 .סטודנטודיע על כך בהקדם האפשרי לתכאמור,  לב"דהר

לפי הסכם זה על נספחיו או מילא  והתחייבות אחרת מהתחייבויותיסטודנט המילא  לא .ד
עד למילוי התחייבויות  מלגהבתשלום הת הא חייבתלא  לב"דהר אותה באיחור,

בגין אי השלמת תשלום לב"ד הרלא יהיו תביעות ו/או טענות נגד סטודנט ; להסטודנט
 אה מכך.ישא בכל נזק אשר יגרם כתוצ ואוה התמורה כאמור

 סודיות ופרסום .4
, ובלבד לנכון בכל דרך שתראה, בכל פורום ולפרסם את ממצאי המחקרת איהרלב"ד תהא רש

 תעשהלא הרלב"ד  .והמוסד האקדמי בו למד ו של הסטודנטבמסגרת הפרסום יאוזכר שמש
תכנע כי פרסום כאמור יפגע בהגנה על הידע או מכל סיבה סבירה אחרת ולאחר תשכן, אם 

 שהות סבירה להגן על תוצר הידע.לסטודנט נה שנת

 הפסקת ההתקשרות  .5

  - הפסקת ההתקשרות .א

או הפרה  2, קרי הפרה של האמור בסעיף את ההסכם הפרה יסודיתפר הסטודנט ה )1
או הפר אותו  "דרישות ממקבלי המלגה" במסמך הקול קוראשל האמור בסעיף 

ו על ידי הרלב"ד ה בתקופת הארכה שתינתן לאת ההפר ןהפרה לא יסודית ולא תיק
 לבטל את ההסכם. תשאיתהיה הרלב"ד ר בכתב,

לעיל, יחזיר הסטודנט ) 1(א)(5 את ההסכם בהתאם להוראות סעיףה הרלב"ד ביטל )2
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית סטודנט, , ואשר שולמה לשקיבל מלגהאת ה לרלב"ד

השבת כל נזק או הוצאה נט סטודלדרוש מהת הרלב"ד החשב הכללי; כן רשאי
פי כל לרלב"ד ל תוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדולה כ שנגרמו

 דין.

ההתקשרות בהמשך ה הרלב"ד לסטודנט כי על אף ההפרה, היא מעוניינת הודיע )3
לעכב ביצוע כל תשלום עד לאחר ת הרלב"ד בהתאם לתנאי הסכם זה, רשאי

את כל הטעון תיקון לשביעות  ןהסכם זה ויתק ימלא אחר כל הוראותסטודנט שה
 הרלב"ד. רצון
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 :כוח עליון .ב
על אף האמור לעיל, הסטודנט או הרלב"ד לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי 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, הסטודנט  -" משמעו ליוןכוח עבהסכם זה, "

ו/או הרלב"ד לא ידעו או חזו אותו מראש ו/או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש, 
ו/או הוא אינו בשליטתם, והמונע באופן ישיר מהסטודנט או מהרלב"ד למלא 

קיום ההסכם באותן פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך ש-התחייבויותיהם על
 נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים.

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

 נפית.עיצומים, למעט שביתה כללית וע

 הרלב"ד עם הסטודנטיחסי  .6

למען הסר ספק, מובהר כי הסטודנט אינו עובד הרלב"ד ולא יהיו לו או למי הפועל בשמו  .א
 ד."כל זכות הנתונה לעובדי הרלב

לכל תחול האחריות בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם בלבד הסטודנט על מובהר בזאת כי  .ב
 המחקר.ביצוע על בשמם באו כל גורם אחר הפו, לרבות עובדים גורם אחר

זה הוצאות בין בקשר לתביעה שתוגש נגד הסכם אגב ביצוע  לב"דלרייגרמו ככל ש .ג
הסטודנט או של הפועלים מטעמו, הסטודנט בין בנוגע למעשים או מחדלים של לב"ד הר
, דין-כולל שכר טרחת עורך שנגרמה לו,בעבור כל תביעה או הוצאה את הרלב"ד פה יש

 .להתגונן מפניה ה לול התביעה ואפשרסטודנט עדיעה להו שהרלב"דובלבד 

 הוראות כלליות .7

המבצע מתחייב שלא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר  .א
מראש  רלב"דכל זכות, או חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת ה

י לשחרר את המבצע מהתחייבות כאמור, לא יהיה בכך כד רלב"דובכתב. ניתנה הסכמת ה
 ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי חוזה זה.

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

 .לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן

מכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך ס .ג
 בירושלים.

חוזה זה ממצה את כל שהוסכם בין הצדדים ואין כל תוקף לכל התחייבות ו/או מצג  .ד
שהם, בכתב או בעל פה, שניתנו לפני חתימת חוזה זה. כל שינוי בחוזה זה לא יהיה 

 ם על ידי הצדדים.בתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחת

 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן: .ה

 , הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים.2: דרך אגודת הפועל רלב"דה
 המבצע: ____________________________.  

כל הודעה שתשלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל תחשב כאילו   .ו
 כנ"ל.שעות לאחר משלוחה בדואר רשום  72נתקבלה כחוק 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 :רלב"דה
 

 :סטודנטה 

______________________   ___________________ ____________________ 
 חתימה :החתימ   :החתימ

     
 
 

 תאריך: __________

 
 

 תאריך: __________

 
 

 תאריך: _____________
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 סטודנטצהרה והתחייבות הה

 
גב' _______________ (ת.ז. _____________ ) [בחוזה  /אני הח"מ מר 

ואת  לעיל"] מצהיר בזאת כי קראתי את החוזה סטודנטזה לעיל ולהלן: "ה
 . המפורטות בחוזהכל ההצהרות וההתחייבויות 

 כי כל ההצהרות הן נכונות ומתחייב בזאתהרלב"ד בפני  אני מצהיר בזאת
 .ייבתי להןשהתחלמלא את ההתחייבויות הרלב"ד  כלפי

ידוע לי כי ההצהרה וההתחייבות דלעיל הינן הצהרה והתחייבות חד צדדיים 
ו/או  כלפי לב"דואין בהם כדי ליצור חבות חוזית כלשהי של הר לב"דכלפי הר

 .לב"דיחסי עובד מעביד ו/או יחסי ספק ולקוח ביני לבין הר
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 ____________________ 

 (ת.ז. __________ ) _____שם: _______


	הסכם לקבלת מלגה

