
 

 

 

 הארץ כדור מחקר בתחומי למלגות קורא קול
 ד"תשפ –ג פ"תששנה"ל לתלמידים ב

 גברים כאחד.לנכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים ו זה קול קורא

בזאת קול קורא למתן  מפרסם ("המכון"" או "המכון הגיאולוגיהמכון הגיאולוגי לישראל )להלן: 

 םל כמפורט במסמכיוהכ(, "קול קורא")להלן: בתר דוקטורט  עד שנימלגות לסטודנטים לתואר 

 .אלה

 כללי .א

מלגות בתחום מחקר מדעי כדור  מעניק, משרד האנרגיה , יחידת סמך שלהמכון הגיאולוגי .1

 הארץ במסגרת קול קורא.

אשר נמצאים בתחום  מבקש לפתח את תחומי הידע והמחקר במדעי כדור הארץהמכון  .2

. לשם כך, מבקש גי וקיימים בהם פערי ביקוש במשק בישראלהאחריות של המכון הגיאולו

בתחומי הפעילות ולהשתלם , סטודנטים המבקשים לבצע מחקרים מעת לעת המכון לאתר

 מלגות מחייהולהעניק להיות בעלי ערך מוסף למכון, עשויים ההשונים של המכון וכאלו 

להשכלה גבוהה מוסדות הענקת המלגות תביא למיצוי הפוטנציאל הקיים ב בתחומים אלה.

, אשר ומחקרים ספציפיים לפיתוח תחומי ידע אלוחוקרי המכון ואצל "המוסד"(  -)להלן 

 הינם בעלי ערך מוסף למדינת ישראל.

 תשפ"ד – גפ"בשנה"ל תשדוקטור -בתרו שלישי, לתארים שניבמסגרת זו יעניק המכון מלגות  .3

   .(30.09.2023 -ועד ל 01.10.2022 -)החל מה

דוקטורט, ולפי הודעה נפרדת שתפורסם באמצעים זהים לפרסום קול קורא -של בתר םבמקרי .4

זה, עשוי המכון בתחומים ספציפיים, בהם קיים מחסור בידע אקדמי בישראל, להעניק  

 .במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בחו"ל השתלמותלצורך  ישראלים מלגות לחוקרים

  להלן:כדפי הפירוט  יקצה המכון מלגות עלזה במסגרת קול קורא  .5

היקף מלגה  מעמד

 בש"ח לחודש 

היקף מלגה 

בש"ח לשנת 

 )*( לימוד

מספר מרבי של שנים 

 בכל מלגה  מאושרות

סה"כ מלגה 

 בש"ח מרבית

 60,000 שנתיים 30,000 2,500 תואר שני

 216,000 ארבע שנים 54,000 4,500 שלישיתואר 

 240,000 שנתיים 120,000 10,000 דוקטורט-בתר
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-באתר האינטרנט שלו פרסם יבהתאם לסדרי העדיפויות שיקבע המכון, המכון לפי הצורך, ו

 www.gsi.gov.il, הזמנה למחקר, במוסדות להשכלה גבוההפקולטות הרלוונטיות באמצעות הו 

(. בהזמנה יופיעו הפרטים 'הזמנה למחקר' -)להלן לקול קורא זה נספח א'במתכונת המופיעה ב

 :הבאים

 מעוניין בביצוע מחקרים המכוןהתחומים אשר לגביהם  רשימת. 

 פרטי החוקר מטעם המכון ממנו ניתן לקבל מידע נוסף אודות המחקר. 

 דוקטור(-המלגה שתחולק )תואר שני, תואר שלישי, בתר גובה. 

 תתקופת המחקר הנדרש. 

 ( כשלושה שבועבדר"כ מועדים להגשת הבקשה)ות לאחר מועד הפרסום. 

  המלגה תחילתלמועד מתוכנן. 

  עמו מתכוון המכון  מהאוניברסיטה או החוקר\את המעבדה ו –במקרים הרלוונטיים
 .לשתף פעולה במסגרת המחקר הפרטני

  תנאים מינימליים לקבלת המלגה בכל אחד מהתחומים, ככל שישנם, מעבר לתנאים
     לקול קורא זה.ב'  בסעיףהמפורטים 

 

מובהר בזאת כי המכון אינו מוסד להשכלה גבוהה המעניק תארים אקדמאיים. התואר  .6

וכי על  האקדמי יינתן ע"י המוסד בו יהיה רשום המלגאי כסטודנט לתואר המתקדם

 .הסטודנט לברר מהם תנאי קבלת התואר במוסד האקדמי

וע ההתקשרות של התקציב לביצבכפוף לזמינות  ,המלגה תוענק בהתאם לתנאי קול קורא זה .7

של  שנה אחת עם אופציהתקופה של עד . ההסכם ייחתם לאישור ועדת המכרזים של המכוןו

מאחר  לעיל., כמפורט זכה המציע הבהמלגה מסלול שנים נוספות, בהתאם לב יךלהאר המכון

עשוי גובה המלגה להשתנות.  ,התקצוב למתן מלגות עשוי להשתנות משנה לשנה והיקף

לגאות כלל לא יכתוצאה מאילוצים תקציביים, יתכן והסכם המין היתר בבמקרים מסוימים, 

 יחודש בשנה נוספת.

. אחר )משרדי ממשלה ויחידות סמך(כל גורם ממשלתי מכפל מימון יובהר, כי אין לקבל  .8

או  לדווח למכון על כל מימון נוסף אשר קיבל לטובת לימודיו מחויב משכך, הסטודנט

 מובהר כי במידה ואין בכך כדי לפגוע ורם ממשלתי אחר.מכל גמטעם המכון או , המחקר

רשאי לקבל מלגות נוספות או פרסי יהא הזוכה  בזמן המושקע מהמלגאי בעבודת המחקר,

הצטיינות בגין לימודיו או המחקר, מלבד המלגה המוענקת לו מטעם המכון, מכל מקור אחר, 

 למעט מקור ממשלתי, בהתאם ובכפוף לכללי המוסד.

חריגים בהם המנחה מהמוסד האקדמי הינו עובד מכון, או במקרים בהם השותף במקרים  .9

במוסד האקדמי אינו בעל מקור מימון עבור השלמת המלגה כפי שנהוג במוסד האקדמי 

יהא ניתן להגדיל את היקף המלגה עד  ,באישור ועדת המכרזים וסמנכ"ל המכוןהספציפי, 

 .להכפלתה מהסכום המקורי

קול הקורא , לתנאי המועמדת קול קורא זה תיחשב כהסכמה של הגשת בקשות במסגר .10

המכון רשאי לעדכן  .לקול קורא ד' נספחתקשרות על פי הנוסח המצורף כהסכם ההולתנאי 

http://www.gsi.gov.il/
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. הרלוונטיתהצעת המחקר לכלול בו פרטים מתוך את עיקרי תנאי הסכם ההתקשרות כדי 

-עמידה בהם יהא כדין אי-ין אישינויים כאמור ייהפכו לחלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם, וד

 .עמידה בכל סעיף או תנאי אחר בהסכם

 תנאי הסף .ב

מסלול מלגה לתואר שני ושלישי ומסלול מלגה לבתר דוקטורט.  -שני מסלוליםזה קורא לקול 

( העומדים "מועמד"או  "הסטודנטים"רשאים להגיש בקשות לקול הקורא מועמדים )להלן: 

 בתנאי הסף שלהלן:

 אר שני ותואר שלישיתומסלול  1ב.

המועמד הינו סטודנט מן המניין במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק  .1

הלומד בתכנית בתחומי לתואר שני או שלישי , 1958 –המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 

  .מחקר כדור הארץ

 .למועמד מנחה מהמוסד להשכלה הגבוהה המאשר הנחייה משותפת במסגרת קול קורא זה .2

ואין במקרה שבו תוגש מועמדות על ידי סטודנט בעל אזרחות זרה תיבחן מועמדותו רק במקרה 

. אין מדובר במצב של אזרחות כפולה אלא רק כאשר מועמדים מתאימים בעלי אזרחות ישראלית

 האזרחות הזרה היא אזרחות יחידה.

 בתר דוקטורטמסלול  2ב.

שכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה מוסד מוכר להמבעל תואר שלישי הינו המועמד 

 להערכת אגף ידי על המוכר ל"בחו גבוהה להשכלה ממוסד או, 1958 –להשכלה גבוהה, תשי"ח 

בעל אישור ממנחה הדוקטורט במוסד האקדמי כי או  ,החינוך במשרד ל"מחו אקדמאיים תארים

במסגרת והכל  מועמדותמיום הגשת ה חודשים 3עתיד להגיש את עבודת הדוקטורט תוך הוא 

 .תכנית בתחומי מחקר כדור הארץ

יהיה רשאי לקבוע תנאים ספציפיים נוספים אשר יפורסמו בשני המסלולים, המכון  יובהר כי 

 .ההזמנה למחקרבמסגרת 

במקרים חריגים, בהם ההזמנה למחקר תכיל תנאי סף שונים או סותרים מאלו המפורטים בקול 

 ועדת המכרזים. ובתנאי שאושרו בידימנה למחקר קורא זה, יגברו הוראות ההז

 הבקשה. תלפסיל תביאאי עמידה בתנאי הסף, 

 

 הכים שיש לצרף למהגשת הבקשה והמס .ג

 עמידתו להוכחת הנדרשים המסמכים ללכבבקשה למלגה לתואר שני ותואר שלישי יוגשו 

 :זאת ובכלל ף, הס בתנאי

הארץ מהמוסד בו ילמד הסטודנט  אישור לימודים/קבלה ללימודים בתחומי מחקר כדור .1

 .את התואר
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לקול נספח ג' מכתב הסכמה חתום מהמנחה במוסד להשכלה הגבוהה בנוסח המצ"ב כ .2

 קורא.

התחייבות המועמד לבצע את המחקר בהתאם לתנאים המפורטים בקול טופס הגשה ו .3

 קורא בנוסח נספח ב' לקול קורא.

 להלן: צירוף עבודת מחקר, בהתאם לסוג המועמדות כמפורט .4

 צירוף עבודת סמינריון בתואר הראשון. -מועמד לתואר שני .א

הגשת מהמנחה על אישור . לחלופין, צירוף עבודת המאסטר -לתואר שלישימועמד  .ב

 .חודשים 3תוך  התזהצפויה של  הגשהעל לבדיקה או  תזה

 יצוין כי ניתן להגיש את העבודה לעיל בעותק דיגיטאלי יחד עם יתר המסמכים. 

 .ציונים של תארים קודמים שסיים תגיליונו .5

 קורות חיים של הסטודנט. .6

 רשימת פרסומים ועבודות מחקר של הסטודנט, ככל שישנן. .7

 העתקי תעודות תארים אקדמיים של הסטודנט. .8

 צילום תעודת זהות של המועמד. .9

המיועד להנחיה בעבודת )אשר אינו המנחה  מכתב המלצה אחד לפחות מגורם אקדמי .10

 המכיר את המועמד מתקופת לימודיו.  (וקשת המלגההמחקר לגביה מב

 בתנאי עמידתו להוכחת הנדרשים המסמכים ללכבבקשה למלגה לתואר בתר דוקטורט יוגשו 

 :זאת ובכלל ף, הס

 הרלוונטי. המחקר הצעת מחקר לתקופת הבתר דוקטורט בתחום .1

 הגשהל עהגשת דוקטורט לבדיקה או מהמנחה על אישור קבלת תואר דוקטור או אישור  .2

 חודשים.  3צפויה של הדוקטורט תוך 

התחייבות המועמד לבצע את המחקר בהתאם לתנאים המפורטים בקול קורא בנוסח   .3

 המופיע בחלק ג' בנספח ב' לקול קורא.

 .ציונים של תארים קודמים שסיים גיליונות .4

 .העתקי תעודות תארים אקדמיים .5

 .קורות חיים .6

 ישנן.רשימת פרסומים ועבודות מחקר, ככל ש .7

 צילום תעודת זהות של המועמד. .8

 את המועמד מתקופת לימודיו.  יםהמכיר םיאקדמי מיםלפחות מגורהמלצה  יכתבמשני  .9

 תנאים כלליים הקשורים לקבלת המלגה: .ד
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הענקת המלגות ע"י המכון הינה עבור תחום הלימודים ונושא המחקר שאושרו על ידו  .1

 בלבד.

 לקול קורא. ד', המצ"ב כנספח לתנאי החוזהבהתאם הזוכה מתחייב לפעול  .2

הזוכה לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד  .3

 שלישי.

 . את עבודת המחקר במועדים שיקבע המכוןהזוכה יתחייב להתחיל  .4

במוסד , במכון או זה קדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת קול קוראהזוכה י .5

יעבוד ולא  , וזאת במשך כל תקופת תכנית המחקרלהנחיות המנחים בהתאם האקדמי

למעט עבודה או יבצע עבודת מחקר אחרת, בעבור תמורה כספית או תמורה בשווי כסף, 

שעות שבועיות בסמסטר בתפקידי הוראה במחלקה בה הוא  8בשכר בהיקף שלא יעלה על 

 . ון וסמנכ"ל המכון. חריגה מתנאי סעיף זה תהא באישור המנחה מטעם המכלומד

בהתאם  עתתבצ המחקר,דו"חות התקדמות אשר יכילו פירוט אודות תוכנית  תגשה .6

  להוראות ההסכם.

)ובכלל זאת, חופשת מחלה, ימים  חודשכל היעדרות מעל  יודיע למכון עלהמלגאי  .7

 יבחן את הצורךבתנאים אלה המכון  .בהקדם האפשרימילואים, חופשת לידה וכיו"ב(, 

ת ההסכם בהתאם לתקופת היעדרותו, ללא הרחבת סכום המלגה. יודגש כי להאריך א

  על הסף. ותדחיעלולות לה יוגשו באיחור, פניות להארכת ההתקשרות ש

סיים את לימודיו ו/או את מחקרו ביוזמתו או ביוזמת המנחה לפני מועד  זוכהבמידה וה .8

 לגהוהמ שרותסיום תקופת ההתקשרות, המכון יהיה רשאי לקצר את תקופת ההתק

מלוא סכום המלגה  השבת לדרוש ולקבל מהמלגאי אתלמכון תעמוד הזכות  .בהתאם

 שקיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

תוכנית הלימודים והמחקר תתפרס על פני תקופה שלא תעלה על שנתיים עד למועד  .9

תוכנית י. סיומה עבור תואר שני, או על ארבע שנים עד למועד סיומה עבור תואר שליש

ועד לתקופה של  ידי המכון-דוקטורט תיקבע על-ותקופת המחקר לגבי זוכה במלגת בתר

 . שנתיים

שנה אחת בכל עת אך תהיה ניתנת להארכה עד תקופה של עד המלגה תינתן בכל מקרה ל .10

(, בכפוף למגבלות בהתאם למסלול המלגהלתום תקופת המחקר )שנתיים או ארבע שנים 

 התקציב של המכון.

תהיה  5בפרק א סעיף הארכת ההתקשרות לשנים נוספות בתוך המסגרת המפורטת  .11

  ובאישור ועדת המכרזים של המכון.בהמלצת המנחה מהמכון 

בפרק א למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת התקשרות מעבר לתקופה האמורה  .12

את מספר  , במידה וראה כי הנסיבות ראויות להארכה זו. במקרה זה יקבע המכון5סעיף 

תהיה בהמלצת המנחה  מסוג זה ההארכעד לשנה נוספת.  ,חודשי ההארכה בתשלום מלגה

 . , בכפוף לקיום תקציב ובאישור ועדת המכרזיםמהמכון
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המכון יהיה  , במקרה שהזוכה במלגה לתואר שני עבר למסלול ישיר/משולב לתואר שלישי .13

. תקופת ואר שלישילרמה התואמת לתהתאימה ול רשאי לשנות את תקופת המלגה

שנים ממועד תחילת  6 מקסימום המלגה תהיה מתאימה לנסיבות העניין ולא תעלה על

, למעט שנים בלימודי תואר שלישי( 4מתן המלגה )שנתיים טרם המעבר למסלול ישיר + 

 . לעיל 12הארכה לפי ס' 

במסגרת החזרי הוצאות מסוג, אש"ל, כנסים בארץ ובחו"ל, הוצאות טיסה ושהייה בחו"ל  .14

 .עבודת המחקר, יהיו בהתאם לנוהל החזר הוצאות שקבע המכון לעניין זה

 משותפת של ההמלגאי יבצע את המחקר בהנחילנושא תואר שני ושלישי, מובהר כי  .15

למעט מקרים בהם המנחה  ,מהמכוןאחד וחוקר  מהמוסד האקדמיאחד מנחה לפחות 

 מטעם המכון הוא גם המנחה מטעם האוניברסיטה.

  ותהליך לבחירת הזוכה:מידה אמות  .ה

  .להלןאמות המידה כפי שיפורטו בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול  .1

בהתאם לשיקולי המכון רשאי לבחור זוכה אחד, מספר זוכים או שלא לבחור זוכים כלל,  .2

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.ו תקציב וצורך

 ות בתנאים שפורטו לעיל.המכון לא ידון בבקשות אשר יוגשו שלא במועד או שאינן עומד .3

 הליך בחירת הזוכה יתבצע בשני שלבים, כדלהלן:  .4

 .בדיקת עמידה בתנאי סף –שלב ראשון  .א

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, 

ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל 

 בדיקת איכות ההצעה.תעבור לשלב הבא של 

 .בדיקת איכות ההצעה -שלב שני  .ב

 בהתאם לאמות המידה הבאות:

. הניקוד יינתן בין היתר ע"י בחינת (15%עד )שצורפה לבקשה בחינת עבודת המחקר  .1

השתמש המועמד, יכולת ניתוח והסקת בהן מקוריות העבודה, שיטות המחקר 

 של המכון. והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי מסקנות, לוגיקה וכד'

עפ"י אמות המידה  25% עד –קודמים   תאריםהמועמד ב ציוני –הישגי המועמד  .2

 המפורטות להלן:

 ניקוד אמת מידה

 ייבחן לפי ציון בתואר ראשון כדלקמן: מועמד לתואר שני

  25%            90ציון תואר מעל 

 15%                        80-90ציון 

 5%                        70-80ציון 

 0%               70-ציון מתחת ל
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 ייבחן לפי ציון בתואר שני כדלקמן: מועמד לתואר שלישי

 20%           90ציון תואר מעל 

 10%                       80-90ציון 

 0%                 80-ציון נמוך מ

 למועמד שהיה המחבר הראשון במאמר. ויינתנ  5%

 ייבחן לפי ציון בעבודת הדוקטורט כדלקמן: וקטורטמועמד לפוסט ד

 20%            90ציון תואר מעל 

   10%                        80-90ציון 

 0%                 80-ציון נמוך מ

 למועמד שהיה המחבר הראשון במאמר. ויינתנ  5%

 

ה שצירף בחינת מכתב ההמלצה הטוב ביותר מבין מכתבי ההמלצ -(20%)המלצות  .3

המועמד. מכתב ההמלצה ייבחן בין היתר לפי התרשמות ממידת ההכרות עם 

המועמד בלימודיו או ממחקר קודם בהנחיית הממליץ. המכון שומר על זכותו לשוחח 

 עם הממליץ לצורך התרשמות גם בע"פ.

הידע המקצועי  ןיוזמנו לראיון אשר במסגרתו ייבחהמועמדים  (40%) –ראיון אישי  .4

אמתו של המועמד לשם ביצוע מטרות מד, החשיבה המדעית, והערכת התשל המוע

והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון. עפ"י אמות המידה המפורטות  קוראהקול 

 :להלן

 

 ניקוד אמת מידה

רלוונטיות הרקע המדעי 
של המועמד למחקר 

 קורא הנשוא קול 

0-10% 

ד ייבחן לפי מידת התאמת ורלוונטיות הקורסים שלמ
, לרבות המועמד לנושא המחקר נשוא הקול קורא

ממוצע ציונים בקורסים מסוימים לפי שיקול דעת 
 החוקרים המראיינים.

  

ככל שרלוונטי  –דים לדוק' או פוסט דוק' מלמוע
ניסיון במעבדה ייבחנו גם לעבודת המחקר המבוקשת, 

 ובשדה בתחומים אלו.

התרשמות מהמועמד 
לתעד לגבי יכולתו 

 מחקר תוצאות 

  

יכולת  בחן בין היתרתבמסגרת אמת מידה זו  0-10%
יכולת הבעה , עמידה בזמנים, תיעוד וסיכום הפרויקט

  .בכתב ובע"פ

 מועמד למאסטר / דוק' 

איון ישאלו, בין היתר, שאלות על יבמהלך הר
 העבודות והמסמכים שצירף המועמד להצעתו. 

נתן למועמד שצירף מאמר יי 5% עד בונוס של
 בכתבי עת מדעיים. סם על ידושפור
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 מועמד לפוסט דוק'

בין  על ידו מושפורס יםמאמראחד מהייבחן על סמך  
 אם צירף את המאמר להצעה ובין אם לאו.

המועמד כי התרשמות 
יכולת להציג בעל 

 מקוריות וחדשנות

0-10% 

בין שקשורות שאלות במעמד הריאיון ייבחן לפי 
בהסתמך ם לאו וובין אלמסמכים שצורפו לקול קורא 

  .על חומרי המחקר שהוגשו לקול קורא

 

 התרשמות כללית 

 

1-10%  

התרשמות מהמועמד, יכולתו לבצע את המחקר 
ביעילות ובצורה מיטבית, מידת היכולת לעבוד בצוות 

בקיאות הרמת בנוסף, מידת התרשמות מוכד' 
עבודות או מחקרים רלוונטיים שביצע ושליטה ב
 המועמד.

  

 40% עד סה"כ

 בחירת זוכה :שלב שלישי .ג

בשלב שעברו לשלב האחרון יינתן כסכום של הציונים שניתנו  בקשותהציון הסופי של ה

 .ייבחר הציון הגבוה ביותר. המועמד שקיבל את האיכות

 כללי .ו

ה המפורטות לעיל ולפי שיקול דעת ידניקוד המועמדים יהיה בהתאם לאמות המ .1

 המראיינים. 

 בצע כנגד תקציב זמין ומאושר.בחירת זוכים במלגה תת .2

  בזוכה או זוכים בכל מחקר בהתאם לתקציב אשר יעמוד לרשותו. יבחרהמכון  .3

 המכון יהיה רשאי לבחור זוכה או שלא לבחור זוכה כלל לפי שיקול דעתו. .4

כל שינוי שייעשה על ידי מגיש הבקשה במסמכי קול הקורא או בנספחיהם, או כל  .5

נלווה או בכל דרך אחרת, הם חסרי תוקף והמכון יתעלם  הסתייגות ביחס אליהם, במכתב

 מהם או יפסול את הבקשה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

בנוסח הזוכה הוחלט להעניק מלגה למועמד, ייחתם הסכם התקשרות בין המכון ובין  .6

יהיה  הזוכה זכאי  ותחילת עבודת המחקר .  רק לאחר חתימת ההסכםנספח ד'המצורף כ

 . בכפוף לתנאי ההסכם הלימודיםלקבל את מלגת 

המכון רשאי, בכל עת לפני מועד ההגשה שנקבע, בהודעה שתפורסם באתר המכון,  לדחות  .7

את המועד האחרון להגשת בקשות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול 

 פי שיקול דעתו.  -הקורא על

לפרטים הבהרות הם מלקבל למועמדים, כולם או חלקם, בבקשה המכון רשאי לפנות  .8

בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המכון כדי לסייע לו בקבלת החלטות וכן ניתן 

 .יהיה לפנות למועמדים בבקשה להשלמת מסמכים
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המכון רשאי לבקש ולקבל פרטים נוספים, תוך כדי הליך בחינת הבקשות, או כל מסמך,  .9

ו הנחוצים לדעתו לשם קבלת או מידע אחר הדרושים לדעתו לשם בדיקת הבקשות, א

 החלטה.

כולו או חלקים ממנו לרבות לעניין מחקר ספציפי   זה קול קוראהמכון רשאי לבטל את  .10

 בכל עת. ,אם בכלל ,ולפרסם כל קול קורא חדש

התחייבות המכון כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי  .11

הסכם או לא מילא אחר דרישות הנגזרות לא חתם המועמד על ה החתימה מטעם המכון.

או לא מילא  יום ממועד ההודעה על הזכייה במלגה 7תוך  מקול קורא זה או מההסכם

רשאי המכון לבטל את זכייתו של  –אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא 

המועמד בקול הקורא. המכון רשאי לבטל באופן מיידי את ההסכם אם יתברר לו 

דנט הסתיר מידע או מסר למכון מידע מטעה, מבלי לגרוע בכל זכות אחרת של שהסטו

 המכון בהקשר זה.

שהזכייה של אחד המועמדים או יותר לא מומשה מסיבה כלשהי רשאי המכון במקרה  .12

 .להתקשר עם מועמד שהצעתו דורגה אחריו

ה המכון יהיה רשאי שלא להאריך התקשרות עם מלגאי אם התקדמותו האקדמית אינ .13

 בקצב או ברמה הנדרשים.

דוקטור: במידה ועבודת הדוקטורט הנמצאת בבדיקה לא אושרה, רשאי -מלגת בתר .14

 דוקטור. -המכון לבטל את מילגת הבתר

 אישור קצין הביטחון  .ז

 מנהל אגף ביטחון  שלאישור מראש ובכתב יובהר כי אישור בדבר זכייה של המועמד טעון 

רוך גם בבדיקת רישום פלילי וחתימה על הצהרות שמירת הכ במכון הגיאולוגי )להלן המנב"ט(

 אבטחת מידע.

 

 סמכות השיפוט .ח

, 2000 –לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, התשס"א  2בהתאם לתקנה 

 עתירה בקשר לקול קורא זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

 הגשת הבקשות .ט

. הבקשה disk on keyספת עותק נוסף דיגיטלי על גבי בעותק קשיח בתו הבקשות תוגשנה .1

  קורא ותכלול את כל המסמכים הנדרשים.התוגש בהתאם להוראות קול 

מלגות"  –"קול קורא את הבקשה על נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין  .2

 לציין את שם המציע/המועמד על גבי המעטפה. אין .ושם נושא המחקר

לכתובת כפי מעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המכון במשרדי המכון בשנה הבקשות תוג .3

אם המועמד מחליט לשלוח . 14:00בשעה  עד לתאריך שייקבע בהזמנה למחקר, שיפורט מטה

את המעטפה באמצעות דואר רשום עליו להכניסה למעטפה שניה לציין "נא להכניס לתיבת 



 

 
 

 מדינת ישראל
 קול קורא למלגות המכון הגאולוגי

 

10 
 

שתתקבל במשרדי המכון באיחור, מכל המכרזים". על המועמד להיות ער לכך שהבקשה 

 סיבה שהיא, תדחה על הסף. 

פי -המכון יהיה רשאי לדחות בקשות חסרות או לפנות לקבלת השלמות מהמועמד/ת על .4

 שיקול דעתו, ולפי אופי המסמכים החסרים.  

  :ההצעות להגשת כתובת .5

 9692100  ירושלים, 32ישעיהו ליבוביץ ' רח הגיאולוגי המכון

-02: פקס, 02-5314215: טל  חדווה בן שבת' לגב לפנות ניתן ולבירורים נוסף למידע

 chedvabs@gsi.gov.il: ל"דוא, 5314304
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 (לפי הצורך)יפורסם  הזמנה למחקר – קורא קול -' א נספח

 

 ________________ – תאריך

 

 יםפרט להלן הגיאולוגי המכון שפרסם הארץ כדור מחקר בתחומי למלגות קורא לקול בהמשך
  – למלגות בקשות הגשת המכון מבקש שלגביהם המחקרים אודות

 

  המחקר נושא .1

 המכון מטעם המנחה החוקר שם .2
 עימו התקשרות ופרטי

 

 המוצעים לגהוהמ המחקר .3
 /שלישי/  שני תואר ל מתאימים

 .דוקטורט פוסט

 

 ומועד המחקר תוכנית תקופת .4
 המשוער תחילתה

 

 ככל) נוספות מינימליות דרישות .5
 (שישנן

 

המעבדה ו/או  -במידה ורלוונטי .6
החוקר מהאוניברסיטה עמו 
מתכוון המכון לשתף פעולה 

 במסגרת המחקר

 

 

 לאחרקלנדרים  ימים 21) .12:00________ שעה  ליום עד להגיש יש זו מודעה מכח הבקשות את
 (.הפרסום מועד

 

________________________________________________________ 

 אישור פרסום קול קורא

 

 תאריך:__________________         סגן מנהל המכון:_____________      
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 הגשה טופס –' ב נספח

 תשפ"גשנת לימודים , הארץ כדור מחקר בתחומי למלגות קורא קול

  הגיאולוגי המכון

 משרד האנרגיה

 

 טדוקטור בתר/ שלישי/  שני לתואר מועמד

 : _______________________הזמנה למחקרב שפורסם כפי המחקר נושא

 : _______________________מהמכון המנחה שם

 _______________________ –הפעולה שיתוף צפוי עימו המוסד

 _____________________ – פקולטה

 _____________________ – מחלקה

 

 

  אישיים פרטים –' א חלק

 משפחה שם
_________________ 

 פרטי שם
_____________________ 

 .ז.ת
_________________ 

 נ/  ז  מין 

    
  –' רח

_____________ 
 'מס

___ 
 עיר

___________ 
 מיקוד

___________ 
 טלפון

_____________ 
 נייד טלפון

__________ 
 ל"דוא

_____________ 
 לידה שנת

___________ 
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 קודמים לימודים על פרטים –' ב חלק

 דוקטורט בתר /שלישי/  שני – לתואר לימודים
 מהמוסד מנחה

___________ 
 מחלקה

__________ 
 פקולטה

____________ 
 המוסד שם

 ___________ 
  

 -( פרט נא) התואר סיום בשלבי נמצא /ראשון תואר סיים
 ________________________________ 

 לתואר למועמדים
 שני

 כתיבה בשלבי נמצא /לשיפוט עבודה הגיש /שני רתוא סיים
 (מהמנחה מכתב צירוף) סופיים

 לתואר למועמדים
 שלישי

 כתיבה בשלבי נמצא /לשיפוט עבודה הגיש/  שלישי תואר סיים
החודשים  3-על הגשה צפויה ב מהמנחה מכתב צירוף) סופיים

 (הקרובים

 לבתר מועמדים
 הקף) דוקטוראט

 (בעיגול
 ממליצים שמות 

  התקשרות ופרטי
גורמים ממשלתיים האם הוגשו בקשות נוספות ל פרט נא

בגין ביצוע  לצורך מענקים כספיים דוגמת מלגות או תמיכות
המחקר / הלימודים או אם הינך מקבל מענקיים כספיים מעין 

 :אלה 
 

מענקים כספיים 
מגורמים 

ממשלתיים 
)משרדי ממשלה 

 ויחידות סמך(

 

 מדתחייבות המועחלק ג' ה

וכי לא החסרתי או הסתרתי מידע  הנני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זו מלאים, נכונים ומדויקים
 .נטי ונחוץ למשרד לשם קבלת החלטה בבקשתירלוו

 הנני מתחייב להודיע על כל שינוי שיחול בפרטים שנרשמו. ,כמו כן

  .פחיהםהקול קורא, לחוזה ולנס בנוסף, אני מתחייב לבצע את המחקר בהתאם לתנאי

 

 

 ________ חתימת המבקש:    _________ תאריך:

 

 הערות:
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 גבוהה להשכלה במוסד מנחה מטעם הסכמה מכתב נוסח –' ג נספח

 

 

 :______________  תאריך

 
 לכבוד
 הגיאולוגי המכון

 משרד האנרגיה
 

 ' ____________גב/מר: הנדון

 

 בלימודיו____________________   'גב /מר את הנחותל הסכמתי את נתתי כי לאשר הריני
 .  הגיאולוגי מהמכון' ________________________________ דר עם יחד שלישי/שני לתואר

  ________________________________________ : המחקר נושא
 

 .לתנאיו מסכים והנני הגיאולוגי המכון שפירסם קורא הקול הוראות את קראתי

 

 

 , בברכה

 ותוארו וקרהח שם

 המוסד שם
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 התקשרות הסכם –' ד נספח

 
 _______:  חוזה' מס

 :  __________מרכבה

 _____שנת______ בחודש_____ ביום, בירושלים ונחתם שנעשה

 בין

סגן  י"ע המיוצג משרד האנרגיהב הגיאולוגי המכון באמצעות, ישראל מדינת בשם ישראל ממשלת
 "( המכון"  -להלן) האנרגיה משרד חשב ןסג עם ביחד הגיאולוגי המכון מנהל

 אחד מצד

  ן י ב ו

 . _________,ז.ת____________,  מר / 'גב

 "(הזוכה" - להלן)' __________________, רח

 שני מצד

 לביצוע בקשות קבלת לשם" הארץ כדור מדעי בתחום למלגות קורא קול" פרסם   והמכון :הואיל
)העתק קול קורא רצ"ב  דוקטורט-ובתר שלישיו שני לתואר לימודים במסגרת מחקרים

 ;להסכם זה( נספח א'כ

המחקר(, תמורת קבלת  –______ )להלן בתחום ______פרסם הזמנה למחקר והמכון  :והואיל
)עותק מההזמנה יסומן כחלק  מלגה, במסגרתה ביקש לקבל הצעות ממועמדים מתאימים

 ;מנספח א(

__________  תוארל ולימודיבמסגרת  ביצוע המחקרלמועמדותו  הגיש__________ ו והואיל:
או  "המוסד" להלן___________________ ) האקדמי במוסד___________  במחלקה

, ובהזמנה למחקר קורא קולה ולתנאים שפורטו בלתקופבהתאם  ,("המוסד האקדמי"
 ר"ד ושל מהמוסד______________  ר"ד של משותפת בהנחיה וזאת

  ;זה בהסכם המפורטים ובתנאים במועדים, באופן והכל ,המכוןמ_______________

 להתקשרותו אחרת או/ו הסכם או/ו דין כל פי על מניעה קיימת לאהזוכה מצהיר כי ו והואיל:
 ;זה בהסכם

 ועדת החלטת במסגרת אושרה מועמדותוו המכוןהצעתו של הזוכה התקבלה ע"י ו :והואיל
 ;____________ מיום המכון של המכרזים

 לאחראו במסגרת בתר דוקטורט  לימודיו במסגרת המחקר את לבצע מעוניין והזוכה :והואיל
שלפיהם ובכפוף להם מוענקת המלגה, כמפורט בקול קורא ונספחיו  התנאים לו שהוסברו

 ;ובחוזה זה

 יחסי במסגרת שלא להלן כהגדרתם ההתקשרות את לקיים החליטו הצדדים ושני  :והואיל
 מלגת ומקבל, עצמאי כחוקר פועל הזוכה כאשר אלא למעביד עובד בין וגיםהנה העבודה

 ;הנדרש המחקר ביצוע לשם מחקר
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 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

  מבוא .1

מן  נפרד בלתי חלק יםמהוו , וההזמנה למחקרנספחיו ,קוראה, קול זה לחוזה המבוא .1.1
  .החוזה

 .ההסכם הוראות יגברו הנספחים וראותלה ההסכם הוראות בין סתירה של במקרה .1.2

למונחים המופיעים בהסכם תהא המשמעות המופיעה בקול קורא או בהזמנה למחקר.  .1.3
פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות קול הקורא המפורשות 

 באופן מיטבי. והמשתמעות

 והממונה השירותים .2

הזמנה ל בהתאם ,המחקר את לבצע עצמו על מקבל והזוכה, לזוכה בזה מוסר המכון .2.1
 -להלן)בקול קורא ובנספחיהם  זה בחוזה המפורטות להוראות ובכפוףלמחקר 

 "(.מחקרה"

 – להלן) הגיאולוגי המכוןהמנחה מטעם  הינו זה הזחו לעניין המכון מטעם הממונה .2.2
 החלפת על לזוכה להודיע רשאי יהיה המכון .: __________(" או "המנחה"הממונה"

 .עת בכל הממונה

 החוזה תקופת .3

בתקופה  את משימותיו במסגרת המחקר כפי שיקבעו בידי הממונה לשנה זו יבצע זוכהה .3.1
 המוקדםלפי , הלימודים לסיום עד או ,_________ יוםל עדו _________ מיוםש

 "(. ההסכם תקופת" -להלן) מבניהם

 / הגמר עבודת ראישו – משמעו שלישי או שני לתואר הלימודים סיום: זה סעיף לעניין
 .האקדמי המוסד ידי-על רטוהדוקטעבודת 

 למכון תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההסכם כדלהלן: .3.2
 עד שנתיים סה"כ. -מלגת תואר שני

 שנים סה"כ. 4עד  -מלגת תואר שלישי
 עד שנתיים סה"כ. -מלגת בתר דוקטורט

 ועדת ובאישור תקציב לקיום בכפוף ,מהמכון המנחה בהמלצתתהא הארכה מסוג זה 
 ולאחר חתימת מורשי החתימה מטעם המכון.  המכרזים

מובהר כי המלגה תינתן במהלך תקופת ההסכם בלבד, ובתנאי שהזוכה יעמוד בכל  .3.3
 מעבר התקשרות תקופת את להאריך האופציה שמורה למכון התנאים הנדרשים.

 במקרה. זו כהלהאר ראויות הנסיבות כי וראה במידה, לעיל 3.3 בסעיף האמורה לתקופה
 . נוספת לשנה עד, כאמור לעיל מלגה בתשלום ההארכה חודשי מספר את המכון יקבע זה

 ועדת ובאישור תקציב לקיום בכפוף, מהמכון המנחה בהמלצת תהיה הארכה כאמור
 . המכרזים

, העניין לפי, לעיל 3.3בסעיף  כאמור נוספות לשנים לגההמ בהארכת מעוניין הזוכה אם .3.4
 על גבי הטופס המיועד לכך בקשהודשיים לפני תום תקופת ההסכם, ח מנחהל יגיש

  .ד' להסכם זה המצ"ב כנספח

3.5.  
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 ,שלישי לתואר משולב/ישיר למסלול עבר שני תואר ללימודי במלגה שהזוכה במקרה .3.6
. שלישי לתואר התואמת לרמה ולהגדילה המלגה תקופת את לשנות רשאי יהיה המכון

 ממועד שנים 6 על מקרה בכל תעלה ולא העניין ותלנסיב מתאימה תהיה המלגה תקופת
 תואר בלימודי שנים 4+  ישיר למסלול המעבר טרם שנתיים) המלגה מתן תחילת
 (. שלישי

בחוזה זה  האמורות ההתחייבויות את שימלא לכך כפופה המלגה שקבלת לזוכה ידוע .3.7
עים הכספיים ייעודיים ולאמצ תקציביים מקורות של לקיומם וכןובקול קורא ובנספחיו 

עשוי  שהמכון יודע הוא כימאשר בזאת  הזוכה, לכן.  זו למטרה המכון לרשות העומדים
שהזוכה  במקרה גם, מראש יום 30 של התראה למתן בכפוף, המלגה תשלום את להפסיק

 תשלום אם המכון כלפי כלשהן תביעות או טענות לו יהיו ולא עליו המוטל כל את ימלא
 . המכון ידי-על ייקבע המלגה שסכום עליו ומקובל מובן כן כמו. יופסק המלגה

 הזוכה והצהרות התחייבויות .4

ולעשות את לבצע את מחויבויותיו, , ראויההזוכה מתחייב לבצע את המחקר בשקידה  .4.1
להזמנת ובאופן מוצלח, בהתאם  נדרשהבמועד  ם את המחקרמלוא המאמצים לסיי

ובהתאם להוראות שיינתנו לו  לעת, , כפי שיעודכנו מעתבהתאם לנהלי המכוןו המחקר
 המכון מעת לעת.המנחה וידי -על

 יקבל אם אלא, בהזמנה למחקר המצוין המחקר נושא את לשנות לא מתחייב הזוכה .4.2
 .האקדמי והמוסד , ועדת המכרזיםהמכון הסכמת את ,ובכתב מראש ,לכך

 במקרה .המחקר של הסופי ח"הדו להגשת עד ברציפות המחקר את לבצע מתחייב הזוכה .4.3
מראש ובכתב  לקבל עליו, חודש על העולה לתקופה המחקר את להפסיק הזוכה נאלץ בו

מובהר כי במקרה של הפסקה בביצוע המחקר, מתן המלגה יופסק אף  .לכך המכון אישור
 הוא.

לחופשת לידה,  תהיוצא זוכההיוצא למילואים, או  לעיל, זוכה 4.3על אף הוראות סעיף  .4.4
על  כוןבשל כך, יודיע לממתעכבים מחלה, ואשר לימודיו  הנמצא בחופשת זוכהאו 

מייד כשהדבר נודע לו. במידה ומתן הודעה כאמור לא אפשרית, הזוכה מתחייב העיכוב 
למסירת הודעה מייד כשהדבר מתאפשר לו. כאמור, במקרה של הפסקה בביצוע המחקר, 

כם בהתאם להאריך את ההסיהיה רשאי  כוןהמ מתן המלגה יופסק אף הוא, אולם
 .לתקופת היעדרותו

הזוכה יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת קול קורא זה, במכון או המוסד  .4.5
ולא יעבוד  האקדמי בהתאם להנחיות המנחים, וזאת במשך כל תקופת תכנית המחקר

בעבור תמורה כספית או תמורה בשווי כסף, או יבצע עבודת מחקר אחרת, למעט עבודה 
שעות שבועיות בסמסטר בתפקידי הוראה במחלקה בה הוא  8של יעלה על בשכר בהיקף 

 לומד. חריגה מתנאי סעיף זה תהא באישור המנחה מטעם המכון וסמנכ"ל המכון.

 ביצועל נחוצים שיהיו והסידורים הדרושות ההכנות כל את לעשות מתחייב הזוכה .4.6
 .זה להסכם בהתאם המחקר

למעט . המלגהלול הלימודים שבגינו קיבל את להשלים את לימודיו במסהזוכה מתחייב  .4.7
שינוי מסלול הלימודים במקרה של מעבר למסלול ישיר לדוקטורט בתחומי כדור הארץ, 

לתביעה של החזר עלול אף להביא ו המלגהיהווה הפרה יסודית של החוזה, יגרום לביטול 
 ששולמו. המלגהכספי 

רשאי יהא הזוכה עבודת המחקר, במידה ואין בכך כדי לפגוע בזמן המושקע מהמלגאי ב .4.8
לקבל מלגות נוספות או פרסי הצטיינות בגין לימודיו או המחקר, מלבד המלגה המוענקת 

 .ממשלתי גורםלו מטעם המכון, מכל מקור אחר, למעט 
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 והבטיחות הביטחון הוראות כל אחר, במכון והן במוסד הן, ולמלא לציית מתחייב הזוכה .4.9
 .  מחקרב הקשור חומרה בשמירת וכן,  מחקרה בביצוע

 שלישי צד של רוחני קניין זכויות מפר אינו המחקר ביצוע כי מתחייב הזוכה .4.10
 אין ידיעתו למיטב וכיובכלל זה יעשה שימוש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד, , כלשהו
כן מתחייב  .במחקר כלשהן זכויות, האקדמי המוסד למעט, גוף או תאגיד, אדם לשום

שיון מתאים ית קניין רוחני לרבות בשימוש  בתוכנות ללא רשלא להפר זכויוהזוכה 
בכל מקרה שבו יטען צד שלישי כלשהו להפרת זכויות קניין רוחני ע"י  .במהלך המחקר

 הזוכה, הזוכה ישא באחריות הבלעדית לכך.

 המפורטות בחוברות הזוכה מצהיר כי קרא והבין את הוראות הבטיחות .4.11
ו'  -ה' וים כאמור בנספח על הצהרותם. חתימה להסכ ו' -ה' וים המצורפות כנספח

 להסכם מהווה תנאי לקיומו של ההסכם ולא יהיו לזוכה כל טענות בעניין. 

הזוכה מתחייב כי אין בביצוע המחקר כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין  .4.12
במישרין ובין בעקיפין, בינו ובין המכון. בכל מקרה שיווצר חשש לניגוד עניינים כלשהו 
בין הזוכה לבין המכון, הזוכה יודיע על כך מידית למכון ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד 

 העניינים.

בתום ביצוע המחקר והסכם המלגה, הזוכה ישתף פעולה עם המכון בהעברת  .4.13
האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למכון או לכל גורם אחר שהמכון יצביע עליו. 

 מידע רלוונטי, יסייע במענה לשאלות ויהיה זמין לפניות. בכלל זה, יעביר הזוכה כל

 

 :דוחות מדעיים .5

במועדים  המסכמים את עבודתו המדעית במסגרת המחקר הזוכה יגיש למכון דוחות  .5.1
 שיפורטו להלן:

 דיווחהאור פעילות המחקר לתקופת יהזוכה יגיש אחת לחודש דו"ח ובו ת .5.1.1
"הדו"ח החודשי"(.  –)להלן זה להסכם  נספח ג'הרצ"ב כבמתכונת שיקבע המכון 

  .ידי המנחה-כשהם מאושרים על הדו"חות החודשיים יוגשו בסיומו של כל חודש

  .כל שנת התקשרות בתום .5.1.2

לאחר אישור עבודת המחקר בידי המוסד, ולא יאוחר מחודשיים ממועד זה,  .5.1.3
בכתבי עת מדעיים  גיאולוגיהמכון האת עבודת המחקר שלו כדו"ח  פרסםיהזוכה 

 .נטייםרלוו

 תשלום ותנאי תמורה .6

 הוא הסכוםיעמוד על סכום של _____ לחודש.  זה הסכם להוראות בהתאם המלגה גובה .6.1
 . כלשהן הצמדות או התייקרויות עליו יחולו ולא ומוחלט סופי

 הסכם  פי  על  הזוכה  התחייבויות  יתר  למילוי כפוףתשלום המלגה מידי חודש, יהיה ב .6.2
בנוסח  חודשי מדעי  ח"דו הגשתלאחר חודש הרלוונטי, וביצוע המחקר במהלך ה, זה

  ואישור המנחה מטעם המכון. זה להסכם נספח ג'

 הגמר עבודת עריכת כנגדיבוצע , האחרון ההתקשרות חודש בגין התשלוםנוסף לאמור, 
 בתר במלגת זכה אשר זוכה. מהמכון המנחה ידי על ואישורו גיאולוגי מכון ח"דוכ

. הגיאולוגי המכון במסגרת שנעשה מחקרו את המסכם מדעי ח"דו יוציא דוקטורט
התשלום האחרון כאמור לא יבוצע אלא לאחר שהמכון אישר כי הזוכה החזיר כל דבר 

 ידו בתקופת המחקר.-אשר שייך למכון ואשר נעשה על
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 סכוםבמקרה של היעדרות הזוכה במהלך חודש המחקר הרלוונטי, יקוזז החלק היחסי מ
 המלגה.

ושהייה בחו"ל לינה בשטח, אש"ל, השתתפות בכנסים כיר בהוצאות שאי להרהמכון  .6.3
ובהתאם לעדכונים אשר יבוצעו הקיים במכון "החזר הוצאות למלגאים"  בהתאם לנוהל

 מעת לעת. 

 לשביעות םוהושל בוצע מחקרה כי הממונה אישור לאחר רק יבוצעו התשלומים כי יובהר .6.4
 .המלאה רצונו

 ח"הדו התקבל שבו המועד הינו למכון החשבון הגשת מועד כי מוסכם זה הסכם לצרכי .6.5
 . הממונה אצל החודשי

ע"י המנחה לגורם המטפל ימים ממועד הגשת הדוח  10יבוצע תוך  התשלומים .6.6
  .בתשלומים במכון

 . לשנה ₪______   על  יעלה לא ההסכם של הכספי ההיקף .6.7

 לפי, במועדים אשר נקבעוהדוחות המדעיים  את יגיש לא והזוכה במידה כי בזאת מובהר .6.8
 הסכום את לשלם שלא רשאי המכון יהיה, לכך הקבוע הזמן ובפרק כנדרש, העניין
 .המכון של הבלעדי דעתו שיקול פי על, חלקו או כולו, זה בסעיף הקבוע

  ופרסום סודיות .7

 שבמסגרת ובלבד לו שתיראה דרך בכל המחקר ממצאי את לפרסם רשאי יהיה המכון .7.1
 כי ישתכנע אם כן יעשה לא המכון.  האקדמי והמוסד הזוכה של שמו יאוזכר הפירסום

 המוסד עם בחןש ולאחר אחרת סיבה מכל או הידע על בהגנה יפגע כאמור פרסום
 .ידעמה על להגן הראויה ונתכהמת את האקדמי

המכון הגיאולוגי.  אזכורהזוכה עם שם בפרסומים פומביים של תוצאות המחקר יופיע  .7.2
 והנחיית מימון את אחר גורם כל או הזוכה, המוסד יאזכרו מטעמם, פומבי פרסום בכל

, במשרד האנרגיה הגיאולוגי המכון ידי-על מומן זה מחקר: "הבא בנוסח המכון
 _______". ר"ד ובהנחיית

 סוג מכל ומסמך מידע כל בסודיות שמרוי זוכהוה האקדמי המוסד, לעיל לאמור פרט .7.3
 כי ומצהירים מהמכון מטעמם למי או לעובדיהם או לחוקריהם או אליהם שיגיע שהוא

 118 סעיף לפי עבירה מהווה זה קטן סעיף פי-על ההתחייבויות מילוי שאי להם ידוע
 .1977 – ז"התשל, העונשין לחוק

הזוכה מתחייב לשמור את המידע שיתקבל אצלו במהלך ביצוע המחקר בסודיות  .7.4
 מוחלטת ובהתאם להנחיות המנחה מטעם המכון.

יהיה כפוף למדיניות אבטחת המידע של המכון הגיאולוגי  בכל  הנוגע לשימוש הזוכה  .7.5
 המכון, נכסי מידע של המכון, ועמדות קצה )מחשבים( של המכון.התקשורת  של ברשת 

 זכויות המחאת .8

 אחר למישהו, מקצתם או כולם, זה הסכם לפי חובות או זכויות להעביר רשאי הזוכה אין
 .הממונהמ ובכתב מראש באישור אלא

 ההסכם הוראות הפרת .9

, זה הסכם מהוראות הוראה או הפר את התחייבויותיו, מקצתן או כולן הזוכה הפר .9.1
, כמבוטל זה הסכם לראות, זה הסכם פי ועל דין כל פי על לזכויותיו בנוסף, המכון רשאי
 עשרה תוך בוצע לא התיקון אם. המעוות את לתקן נדרש בה הודעה לזוכה שניתנה לאחר
וככל שהמכון  .לזוכה כלשהו בתשלום חייב המכון יהיה לא, ההודעה משלוח מיום ימים

 ידרוש זאת, הזוכה יהיה חייב בהשבת הסכומים ששולמו לזוכה, חלקם או כולם.
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 המחקר שנושא או המחקר את לבצע הזוכה הפסיק, 9.1 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .9.2
 המנחה אישור ללא למחקר בהזמנה רואימהת מהותי באופן שונה הזוכה ביצע אותו

 חלקם או לזוכה ששולמו הסכומים מלוא להשבת לפעול המכון רשאי יהיה ובכתב מראש
 .דעתו שיקול לפי

 כללי

מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה,  אם אחד מהצדדים לא ישתמש במקרה .10
ה המסוים ולא לגבי לא ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקר

 .מקרים שייקרו לאחר מכן

 :זה בהסכם .11

 .הגריגוריאני הלוח למנין -" חודש"ו" שנה" .11.1

 וכל; להיפך וכן, במשמע הרבים בלשון אף יחיד בלשון זה בהסכם האמור כל .11.2
 .להיפך וכן, במשמע  נקבה במין אף זכר במין זה בהסכם האמור

ציא תיאום מס מרשות המסים לפני על הזוכה להמ, הכנסה מס נציבות להנחיות בהתאם .12
 ככל ובכל תחילת שנה קלנדרית עליו להמציא אישור לאותה שנה. ,תחילת ההתקשרות

  .דין כל הוראות פי על מס המכון ינכה, הכנסה מס בתשלום חייבת שהמלגה

 בגין וההתחשבנות המילגה תקופת במהלך שביצע פעיל מילואים שירות על דיווח יגיש הזוכה .13
  הכנסה מס להנחיות בהתאם תבוצע, שתידרש ככל, והיעדרות הזוכה אלה ימים

 על, עבודה יחסי אינם לסטודנט המכון בין והיחסים ומאחר, דלעיל ההסכם להוראות בהתאם .14
, בריאות למס וכן לאומי לביטוח למוסד להפרשות לדאוג מתחייב הזוכה, מכך המשתמע כל

  .הדין לדרישות בהתאם חלות שהן ככל

או להפסיק התקשרות כאמור כתוצאה זוכה היה רשאי שלא לאשר התקשרות עם המכון י .15
 ידו לשם כך.-או מי שהוסמך על המכון הגיאולוגימהנחייה של מנב"ט 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המכון יהיה רשאי לבטל או להקפיא את ההסכם, אם הגיע לכלל  .16
או מכל , ית או בקצב הרצוימסקנה כי המחקר אינו מתקדם במתכונת הרצויה מבחינה אקדמ

 סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המכון.  

מובהר כי פרטים מהחוזה ומאופן מימושו ייתכן ויפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי,  .17
 .29.12.13מיום  1116בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ולפי החלטת ממשלה 

השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים  כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד .18
 הבאים:

 .9692100, ירושלים 32ישעיהו ליבוביץ ' רח - המכון .18.1

 __________________________ -הזוכה

 ידי על נתקבלו כאילו יחשבו ל"הנ המענים לפי נשלחו אשר הודעה או מכתב כל .18.2
 .דבר של היפוכו הוכח לא עוד כל, המשלוח מתאריך שעות 72 תוך הנמען

 .בירושלים יהיה הפרתו לרבות, זה להסכם הקשור בכל הייחודי השיפוט קוםמ .19

 __________:  תקציב מסעיף תמומן ההוצאה .20
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 החתום על הצדדים באו ולראיה

 זה הסכם בראש הנקוב בתאריך

 

 יורם ביטון

 הגיאולוגי המכון "לנכמס

  הזוכה חתימת 

   

 אלה ישראלי

 בכיר חשב ניתסג
  האנרגיה משרד

  

 

 לי המוכר' _____________גב/מר כי מאשר__________________ עובד המכון ,מ"הח אני

 זה הסכם על בפני חתם' ______________מס. ז.ת י"ע ידי על זוהה אשר אישית

 .זה הסכם לצרכי______________  את מחייבת חתימתו וכי______________ ביום

_____________________    _____________________ 

  המנחה חתימת            תאריך
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 להסכם 'גנספח                                                                                                                  

 

 נספח ג' לחוזה
 
 

 להסכם( 5.1.1 המחקר )סעיףדו"ח התקדמות 
 
  –תאריך הגשה  .1
 
 ________________ -שם החוקר  .2

 
 מאסטר/דוקטורט/פוסט דוקטורט .3

 
 _______________ -המלגהתאריך התחלה של  .4

 
 _______________ -המלגהתאריך סיום של  .5
 
 __________________ -מס' ת.ז.  .6
 
 _________________________________ -נושא המחקר  .7
 
 ________________ -)יוגש בסיום כל  לחודש(  –תקופת הפעילות  .8
 
   –אבן דרך  )הקף אבן דרך רלוונטית( –ב פעילות של .9
 

 לקראת הגשת הצעת מחקר לאוניברסיטה .9.1
 ממתין לאישור הצעת המחקר לאוניברסיטה .9.2
 פעילות מכוח הצעת המחקר המאושרת  .9.3

 
סיכום התקדמות התוכנית המקצועית ופירוט פעולות מחקר עיקריות     -תיאור התקדמות  .10

  –בתקופת הפעילות 
 
 

 וזה. פי הח-תקופה הנ"ל עלמלגה עבור הלקבל  אבקש .11
 

___________ 
 מלגאיהחתימת 

 
 שם המנחה: ______________

 
 הערות המנחה : ________________________________________________________

 
__________  ____________ 
 תאריך  אישור המנחה

 
______________ ____________ 
  תאריך אישור מנהל המכון
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 להסכם 'דנספח 

 

 בקשה להארכת התקשרות למלגאים

 

 

 מנחה חודשיים לפני תום השנה הרלוונטית.אישור הנדרש להגיש טופס זה ל

 נדרש לצרף דוח התקדמות מעודכן המאושר על ידי הממונה מטעם המכון.

 

 ________________ -שם המלגאי  .12
 

 __________________ -מס' ת.ז.  .13
 

 _________________________________ -נושא המחקר  .14
 

 ________________ -מועד התחלת התקשרות .15
 

 

 - והסבר מדוע נדרשת הארכת ההתקשרות פירוט הבקשה .16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 מלגאיחתימת ה
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יש לפרט  או לצרף סיכום התקדמות התוכנית המקצועית ופירוט פעולות מחקר   -דוח  התקדמות  .17
 ילת שנת ההתקשרות הנוכחית.   עיקריות  ממועד תח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המנחה: ______________

 

 

___________  ____________ 

 תאריך  אישור המנחה

 

___________  ____________ 

 תאריך  אישור מנהל אגף/ המכון
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 ו' להסכם -נספח ה' ו

 תצהיר

 

 קראתי בעיון את:

ת האגף לגיאוכימיה ומעבדות אחרות חוברת "הוראות בטיחות לעובדים במעבדו  .1

 נספח ו' להסכם זה. -במכון"

 נספח ה' להסכם זה. -המוסד לבטיחות ולגיהות" -חוברת "בבואכם לעבודה .2

 

אני מצהיר/ה בזאת שהבנתי את הכתוב וכן קיבלתי הדרכה מתאימה.  אני מקבל/ת על עצמי 

 בכתב או בעל פה.לפעול לפי הוראות אלו ולפי כל הוראות הבטיחות שיימסרו לי 

 

 שם משפחה:...................................  שם פרטי: ...............................................

 

 מספר ת.ז......................................

 

 ...............תאריך .........................................   חתימת העובד..........................

 

 שם האחראי..................................  חתימת האחראי........................................

 

 יש למסור יחד עם החתימה על ההסכםאת הטופס החתום 

 

 


