
  

 הסכם -נספח ב' 

 יום _______ בחודש ________שנה __________שנחתם ב

 

 

 ב י ן

 מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל

 וחשב משרד המדע והטכנולוגיהמנכ"ל המיוצגת על ידי 

 (המשרד – כדין לחתום בשם המדינה )להלן המורשים

 מצד אחד -

 ל ב י ן

 

___________________________ 

 

 (המוסד –)להלן  ___________________________

 מצד שני -

 

בקול קורא לקבלת הצעות לביצוע פרויקט  ________ ביום והמשרד פנה הואיל
"חונכות ללימודי מדעים" במסגרת מדיניות המשרד בקידום הפעילות המדעית 

 (;הפרויקט –בקרב בני נוער והעלאת הרמה המדעית בפריפריה )להלן 

לביצוע הפרויקט במוסד  הגיש את הצעתוהקורא,  במענה לקול ,והמוסד והואיל
הצעתו מצהיר וב (נומצורפת כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממה)

 קורא; ההמפורטות בקול  כי הוא עומד בכל הדרישותהזוכה 

ובמסגרת הצעתו מתחייב המוסד להקצות לפרויקט __ מלגות נוספות  והואיל

 (;matchingות לפרויקט מטעם המשרד )ממקורותיו בנוסף למלגות המוקצ

ר המשרד את ביצוע הפרויקט איש והצהרותיו בסיס הצעתו של המוסד ועל והואיל
 ;_______ מיוםועדת המכרזים החלטת ב

 והמוסד מעוניין לבצע את הפרויקט, בתנאים המפורטים להלן בהסכם זה; והואיל

-שרד להתקשר עם המוסד עלועל בסיס הצעתו של המוסד והצהרותיו מסכים המ והואיל
ובכפוף  להסכם זה( נספח א')על פי הצעתו  מנת שהמוסד יבצע את הפרויקט

 לתנאי הסכם זה;

 

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 ומחייב כיתר תנאיו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1.1

לק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כיתר הנספחים לחוזה זה, המפורטים להלן, מהווים ח .1.1
 תנאיו:

כנית עבודה , לרבות תלביצוע הפרויקט במוסד הצעת המוסד – נספח א' .1.2.1
 לתקופת ההסכם ותוכנית תקציבית לתקופת ההסכם;



  

 נוסח הוראת קיזוז; – 'בנספח  .1.2.2

 .12כמפורט בסעיף  אישור קיום ביטוחים – 'גנספח  .1.2.1

 הנספחים יגברו הוראות ההסכם. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות .1.1

 

 התחייבויות המוסד .2

ושה לביצוע הפרויקט, לרבות תשתית כוח המוסד מצהיר כי יש לו את התשתית הדר .1.1
ציוד וידע הדרושים לביצוע הפרויקט, התשתית הנדרשת  ,, כולל מנהל פרויקטאדם

תלמידים במסגרת הפרויקט, התשתית  לשם גיוס סטודנטים המתאימים לחנוך
תשתית פיקוח התלמידים שיכללו במסגרת הפרויקט וכן שת לשם בחירת הנדר

 בהתאם להצעתו בנספח א'., הכל ובקרה על ביצוע הפרויקט

 לשם מימון ___ _______ -ממקורותיו סך השווה ל קצותהמוסד מתחייב לה .1.1
בתנאיהן בסכומן וזהות . המלגות שיקצה המוסד שהתחייב בהצעתוהמלגות 

. למען הסר ספק, כל הוראות מטעם המשרד המוקצית לפרויקטהמחייבים לכל מלגה 
מטעם מוסד שהוקצו לעל המלגות הן הסכם זה, לרבות חובת הדיווח והבקרה יחולו 

, התחייב לממן בסעיף זההמלגות שהמוסד הן על במסגרת הסכם זה והמשרד 
  .והמוסד לא יבצע בידול בין המלגות

פי סעיף ב' לעיל, לא -בהתאם למתחייב על מימון המלגות אשר יוענקו מטעם המוסד, .1.1
 ממשלתי אחר.קור יהיה ממ

סטודנט המשתתף בפרויקט על הסכם בו יפורטו חובותיו  המוסד יחתים כל .1.2
 ההסכם הנ"ל יובא לאישור המשרד עד ליום ויותיו, לרבות חובת הגשת דו"חות.וזכ

ם זה להסככנספח ההסכם  ; לאחר אישור המשרד, יצורף העתק דוגמת_______
 חלק בלתי נפרד ממנו. ויהווה

 6מלגה לכל סטודנט אשר ייקח חלק בפרויקט, בשיעור המפורט בסעיף  עניקהמוסד י .1.2
 . תקנון הענקת המלגות של המוסד, ובכפוף לעמידה בתנאי הפרויקטלהלן, בהתאם ל

ציבורי ובכל מקום , במוסד המציע החונכות תתבצע בבתי הספר, במתנ"ס העירוני .1.2
 .התלמיד אוהסטודנט , ובלבד שלא בבית יוקצה עבור הפעילותמתאים אשר 

של , למעט מקרים חריגים תלמידים לחונך( 4קבוצתי )עד החניכה תתבצע באופן  .1.2
חניכת תלמידות תתבצע  .אשר יאושרו על ידי המשרד מראש ובכתבחניכה פרטנית, 

 על ידי סטודנטיות בלבד ולא על ידי סטודנטים.

שעות  120ובסה"כ  חונךשעות מלאות בשבוע לכל  1לפחות ל היקף החונכות יעמוד ע .1.2

 . 6.4סעיף , למעט מקרים חריגים כמפורט בפרויקטמהלך תקופת המלאות ב

בעלי נתונים  ר המשרד רשימת סטודנטיםיעביר המוסד לאישו_________ עד ליום  .1.2
הסטודנטים יחלו  בהתאם למפורט בקול הקורא.מתאימים להשתלבות בפרויקט 

 .תתף בפרויקט רק לאחר אישור המשרדלהש

בעלי נתונים מתאימים להשתלבות  םיעביר המוסד רשימת תלמידי ______עד ליום  .1.12
 , על פי סדר הקדימות הבא:בפרויקט בהתאם לדרישות הקול הקוראכחניכים 

 ;'ט-כיתות ח' .2.10.1

 ;במדעים מדויקים וטכנולוגיה י"ב המבצעים עבודות חקר-כיתות י"א .2.10.2

  .תלמידי מקצועות המדעים במכינות קדם אקדמיות המופעלות במוסד .2.10.1

 .רויקט רק לאחר אישור המשרדהתלמידים יחלו להשתתף בפ

 המוסד יקיים סדנת הכשרה בהוראה פרטנית לסטודנטים לפני תחילת החונכות. .1.11



  

עד תחילת הפרויקט, המוסד יארגן טקס להשקת החונכות לא יאוחר מחודש לאחר מו .1.11
 אשר ייערך במימון המוסד. 

המוסד יפקח על עבודת החונכות של הסטודנטים ויוודא כי זו נעשית בתנאים ובשעות  .1.11
וכי היא מסייעת  בהתאם לדרישות הקול הקורא ולפי התוכנית שגיבש המוסד,

 לתלמיד בלימודיו. 

ר לא ביצע את סטודנט אששל פרויקט שתתפות בהפסיק באופן מידי את ההמוסד י .1.12
או לפי אינה משביעה רצון שהוא מבצע המטלות המוטלות עליו או שאיכות החונכות 

 .דרישת המשרד

המוסד יאתר סטודנט או תלמיד חילופיים למילוי מקומם של סטודנט או תלמיד  .1.12
 אשר הפסיקו את השתתפותם בפרויקט.

תלמידים המוסד יעקוב באופן שוטף אחר הפרויקט, לרבות מעקב אחר הישגי ה .1.12
מנת לבדוק את השפעותיו והצלחתו וידאג להפיק דו"ח השוואתי על -בפרויקט, על

ציוני התלמידים לפני החונכות, במחצית זמן , הכולל השוואה בין תוצאות החונכות
 . וובסופפרויקט ה

המוסד יודיע למשרד באופן מידי על כל הפרה של התחייבויות סטודנטים או תנאי  .1.12
 זה.הפרויקט לפי הסכם 

המשתלם לא יקבל מלגה נוספת ממקור אחר עבור ביצוע עבודת החונכות כנדרש  .1.12
 במסגרת הסכם זה.

 '(בהמוסד מתחייב בזאת לחתום על הוראת קיזוז )בהתאם לנוסח המצורף כנספח  .1.12
 .7כבטחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה בהתאם לסעיף 

ידו בכל עת, הן -וקשים עלהמוסד ימסור למשרד את כל המידע והמסמכים המב .1.12
פה, יאפשר לנציגי המשרד לבקר בכל עת סבירה באתר שבו מתבצעת -בכתב והן בעל

ויגיע לפגישות עימם באם יתבקש, לאחר קבלת התראה  , ישתף פעולה עימםהחונכות
 סבירה מראש.

 

 תקשרותתקופת הה .3

ועד  _______חודשים החל מיום  12בת לביצוע העבודה הינה תקופת ההתקשרות  .1.1
 (.ההתקשרותתקופת  – )להלן _______ליום 

 , בנות שנה כל אחתנוספותתקופות  שלושלהמשרד רשאי להאריך את ההתקשרות  .1.1
, לפי שיקול דעתו, בהתאם לצרכי המשרד, מדיניותו מעת (תקופת הארכה –)להלן 

לעת, שביעות רצונו מפעולת המוסד, הזמינות התקציבית, הוראות חוק חובת 
. יובהר כי סך , הוראות התכ"מ, ובהתאם לקול קורא זה1992-תשנ"בהמכרזים, ה

תקופת ההתקשרות  – שנים )להל שלושת הארכה לא יעלה במצטבר על תקופו
 .(הנוספת

הארכת ההתקשרות תעשה לאחר קבלת תכנית עבודה מתוקצבת עדכנית של המוסד  .1.1
הבאה  לתקופת ההתקשרות הבאה ולאחר קבלת תקציב עדכני לתקופת ההתקשרות

  ידי המשרד.-וכל מסמך אחר שיידרש על

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דרישת המשרד לקבלת המסמכים המפורטים  .1.2
או בקבלתם מהמוסד אין בהם כדי להוות אישור להארכת ההסכם או  עילג' ל בסעיף

לתשלום כלשהו. הארכת ההסכם תעשה בכתב בלבד, ויצורפו לה תכנית עבודה 
 ידי המשרד. -אשר יאושרו עלותקציב עדכניים, 

מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות  .1.2
 האופציה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות האופציה, לפי שיקול דעתו.



  

הארכת ההתקשרות לתקופות נוספות או הרחבת ההסכם יעשו בכפוף להוראות חוק  .1.2
התקציב השנתי והזמינות התקציבית , לחוק 1985-יסודות התקציב, התשמ"ה

הנובעת ממנו ולהוראות התכ"מ. כמו כן, תהא ההתקשרות כפופה לחוק חובת 
 , לתקנות לפיו, וכן לתנאים המפורטים בהסכם זה.1992-המכרזים, התשנ"ב

, לרבות תקופת ההארכה או לא ההתקשרותהחליט המשרד לא להאריך את תקופת  .1.2
, יסתיים ההסכם בתום תקופת ההתקשרותתום  ניתנה כל הודעה ע"י המשרד לפני

התקופה האמורה, ללא צורך במתן הודעה נוספת. הסתיים ההסכם כאמור לא יהיו 
 .כל טענות ו/או תביעות מן המשרד בגין סיום ההסכם כאמורלמוסד 

 

 ותח"דו .4

 :הבאים מועדיםבות דו"חהמוסד יגיש  .2.1

 ;________ ךבתארי -בתום הסמסטר הראשון להפעלת התכנית  .4.1.1

 ;________ ךבתארי -בתום הסמסטר השני להפעלת התכנית  .4.1.2

 ._______בתאריך  - בתום הפרויקט .4.1.1

 ות על פי הפירוט להלן:דו"חהיגיש המוסד  .2.1

המפרט את שמות הסטודנטים המשתתפים בפרויקט, מספר  דו"ח ביצוע מקצועי, .4.2.1
שעות החונכות שהועברו לפי מקצועות, שמות התלמידים המשתתפים בפרויקט, 

, כולל הבדיקה ההשוואתית עולות הבקרה שבוצעו והמעקב אחר הצלחת הפרויקטפ
של תוצאות החונכות )ככל שיידרש יוגשו הנתונים, או חלקם, באמצעות טופס אחיד 

 במסגרת הקול הקורא(;ידי המשרד -עלאשר פורסם 

נכון למועד הגשת  דו"ח כספי המפרט את סכומי המלגות ששולמו לסטודנטים .4.2.2
לדו"ח זה יצורפו אישורי הסטודנטים לקבלת ידי רו"ח. -ושר על, מאהדו"ח

 .הסכומים המצוינים, כשהם חתומים בידי הסטודנטים

המשרד רשאי לקבל מהמוסד על פי דרישתו כל מידע ו/או מסמך אודות המוסד, מתן  .2.1
 שירות על ידו ו/או עמידתו בתנאי קול קורא זה.

תנאי מהווה אישור הדו"חות מטעמו,  , או מישרדהמבחינת הדו"חות תיערך על ידי  .2.2
 לתשלום.

 

 נציג המשרד .5

. נתנאל מזא"המר  ראש אגף בכיר מדע וקהילההוא  נציג המשרד לצורך הסכם זה .2.1
 למוסד. ציג בכל עת, ויודיע על כך בכתב המשרד רשאי להחליף את הנ

בתיאום עם מנהל הפרויקט במוסד, הנציג וכל מי שהוא יסמיך לכך, יהיו רשאים  .2.1
בכל עת לכל מקום בו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה בביצוע הסכם זה כנס להי

יהיה הנציג זכאי לעיין בכל עת בכל  בכל פעולה הקשורה בביצועו. כמו כן, ולצפות
 מסמך, ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור בביצוע הסכם זה.

 



  

 התמורה .6

 000,9סך ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה ישלם המשרד למוסד  תמורת .2.1
בגין כל סטודנט המשתתף בפרויקט במשך כל תקופת  (₪עת אלפים תשבמילים: ) ₪

כשהוא מוכפל , שעות חונכות( 120) בעבור ביצוע מלא של החונכות ,ההתקשרות
)סכום המלגה כולל הוצאות  בפרויקט המבצעים את החונכותבמספר הסטודנטים 

 נסיעה(.

  .רך בקרה ופיקוח של המוסד על הפרויקטלצו 7%זה תתווסף תקורה בשיעור  לסכום .2.1

 (.התמורה –)להלן ₪  _________למוסד עבור הפרויקט: האפשרית התמורה מלוא  .2.1

 :, לפי הפירוט הבאכנגד הגשת חשבון כחוקבשיעורים, התמורה תשולם  .2.2

בפועל של  על פי ביצוע (4.1.1 סעיף לדיווח הראשון )בהתאם  - תשלום ראשון .6.4.1
 .הכוללת מתוך מסגרת מכסת שעות החונכותשעות החונכות 

בפועל של שעות  על פי ביצוע (4.1.2 סעיף בהתאם לדיווח השני ) -שני תשלום  .6.4.2
 .הכוללת מתוך מסגרת מכסת שעות החונכותהחונכות 

(, 4.1.3 סעיף לדיווח האחרון )בהתאם בסיום הפרויקט,  -יתרת התמורה  .6.4.1
 בניכוי מקדמת הסכומים ששולמו עבור חונכים שאינם זכאים למלגה

 להלן(. 6.6 )כמפורט בסעיף 

לעיל, ובכפוף  4.4 בסעיף הנדרשים  לאחר אישור הדו"חות התשלומים יבוצעו .2.2
 :אוצרבאתר משרד ה)לעיון  1.4.0.1שלום מספר להוראת תכ"מ למועדי הת

http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=1.4.0.3.)  

שעות  90-אך השלים למעלה מ, סטודנט אשר לא השלים את החונכות במלואה .2.2
פירוט בדבר  .יעור יחסי לשעות החונכות אותם ביצעבש יהיה זכאי למלגה ,חונכות

 לעיל.  4.2סעיף היקף הביצוע של כל סטודנט יופיע בדו"ח הייעודי, כמצוין ב

במקרים  המזכה במלגההמשרד רשאי להקטין את רף שעות החונכות  .6.6.1
בגינם  תהצדקה לסיבוה המפרט אתנימוקים מהמוסד  דו"חבכפוף לחריגים 

אישור המשרד יזכה את  .השלים את החונכות במלואהנבצר מהסטודנט ל
הסטודנט למלגה בשיעור יחסי לשעות החונכות אותם ביצע. פירוט בדבר 

 לעיל.  4.2סעיף היקף הביצוע של כל סטודנט יופיע בדו"ח הייעודי, כמצוין ב

תשלום חובה שיחול על ביצוע ההשתלמות או  התמורה כוללת כל מס, היטל או .2.2
 שיהיה קשור בכל דרך שהיא עם ביצועה.

יט לבצע בדיקה כספית או אם החל רשאי לעכב את תשלום התמורה המשרד .2.2
עם השלמת הליך הבדיקה לשביעות רצון המשרד יועבר התשלום המעוכב  מקצועית, 

החליט המשרד כאמור, יודיע על כך בהקדם האפשרי  לעיל. 6.5 לפי המפורט בסעיף 
 .ובכתב למוסד

מובהר בזאת כי חיוב המשרד בתשלום התמורה הינו חיוב שלוב לחיוב המוסד  .2.2

 לעיל וכל חיובי המוסד לפי ההסכם.  4 ות לפי סעיף דו"חבהגשת ה

לעיל או הוגש  4 שתם לפי סעיף ות שהמוסד חייב בהגדו"חמן ה דו"חהוגש לא  .2.12
באיחור או לא מילא המוסד התחייבות אחרת מהתחייבויותיו לפי הסכם זה על 
נספחיו או מילאו אותה באיחור, המשרד לא יהא חייב בתשלום התמורה עד למילוי 

בגין אי השלמת התחייבויות המוסד; למוסד לא יהיו תביעות ו/או טענות נגד המשרד 
 תשלום התמורה כאמור והם יישאו בכל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך.

 

http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=1.4.0.3
http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=1.4.0.3


  

 קיזוז .7

, יחתום המוסד על הוראת 2.19  על הסכם זה ובכפוף לקבוע בסעיףעם החתימה  .2.1
כבטחון למילוי  6ידי המשרד לפי סעיף -מסכום התמורה המשולם על 5%קיזוז בסך 
היה בהתאם לנוסח המופיע תהקיזוז הוראת ת המוסד לפי הסכם זה. התחייבויו

 בנספח ב' להסכם זה.

, אם סבר המשרד כי המוסד לא מילא לעשות שימוש בהוראת הקיזוזהמשרד יהיה  .2.1
 את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

 הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.חתימה על הוראת הקיזוז  .2.1

כדי לשחרר את המוסד ממילוי מלא ומדויק של כל אין בכל האמור לעיל  .2.2
 פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.-התחייבויותיו על

 

 יחסי הצדדים .8

לצורך ביצוע הפרויקט וכי הוא מבצע את כי הוא קבלן עצמאי  בזאתמצהיר  המוסד .2.1
ובדן או האחריות בגין כל א בלבד תחולחיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי, ועליו 

נזק אשר ייגרם לכל גורם אחר, לרבות הסטודנטים, התלמידים, עובדים או כל גורם 
 אחר הפועל בשמם בביצוע הפרויקט.

מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו -כי לא קיימים יחסי עובדהמוסד מצהיר בזאת  .2.1
 .המשרדבביצוע חוזה זה ובין 

הדריך או להורות את המוסד או אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד ל .2.1
את עובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין 
בה כדי ליצור בין המשרד לבין המוסד או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד 
ומעביד. לא יהיו למוסד או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם 

ים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם לא יהיו זכא
זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה 

 שהם.

 

 תשלומים בגין המועסקים .9

שחובת המוסד אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים  .2.1
או הסכם וכן ינכה את כל הניכויים שיש  פי כל דיןעל המעביד לתשלומם מוטלת 

לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחום האחריות לביצוע כל 
 .התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו

לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים המשרד  חויב .2.1
עם דרישה ראשונה בגין כל  המשרדאת  סדהמובביצוע חוזה זה, ישפה המוסד על ידי 

ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר  סכום שחויב לשלם כאמור
טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על המוסד, 
ובלבד שככל שיוגשו תביעות כנגד המשרד כאמור לעיל, תינתן למוסד הזדמנות 

 להתגונן בפניהן.

 



  

 סודיות ופרסום .11

בקשר עם מתחייב לציית ולמלא אחר כל הוראות הביטחון והבטיחות המוסד  .12.1
 .ופעילויותי

מתחייב לשמור בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא, שיגיע אליו או המוסד  .12.1
האחרים באמצעות המשרד, לצורך או לביצוע או עקב ביצוע חוזה זה.  לעובדיו
מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה  המוסד

 בכפוף לחובת גילוי לפי כל דין. 1997 –לחוק העונשין, תשל"ז  118לפי סעיף 

כאמור בסעיף א' לעיל מתחייב להחתים כל מי שיקבל כל מידע או מסמך  המוסד .12.1
ותם על הצהרה לפיה ידוע במסגרת ביצוע הסכם זה על הצהרת סודיות וכן להחתים א

לחוק  118להם שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף 
 .1997 -העונשין, תשל"ז 

 

 נזיקין, ביטוח, שיפוי, פיצוי .11

המשתתף של כל אדם ו או לגופו לכל נזק או אובדן שיגרמו לרכושאחראי המוסד  .11.1
ל ידו בביצוע חוזה זה עקב מעשה או והמועסקים ע המוסדעובדי בפרויקט, לרבות 

, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע המוסדמחדל של 
 חוזה זה.

 המוסד, ישפה משרד בתשלום כלשהו בגין עניין שהוא באחריותו של המוסדהחויב  .11.1
 ולרבות כל תביעה עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור המשרדאת 

או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס 
להוצאות כאמור תהיה נאמנה על המוסד, ובלבד שככל שיוגשו תביעות כנגד המשרד 

 כאמור לעיל, תינתן למוסד הזדמנות להתגונן בפניהן.

 

 ביטוח .12

מדינת "בת המוסד מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטו
ולהציג למשרד את הביטוחים הכוללים את כל  "משרד המדע והטכנולוגיה -ישראל 

 -הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים .11.1

המוסד יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  .12.1.1
 ים המוחזקים;תחומי מדינת ישראל והשטח

דולר ארה"ב לעובד, למקרה  5,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .12.1.2
 ולתקופת ביטוח )שנה(; 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה  .12.1.1
 ועובדיהם היה וייחשב כמעבידם;

משרד המדע  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .12.1.4
תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי  ה, היה ונטען לעניין קרותוהטכנולוגי

קבלנים, קבלני  כלפי מי מעובדי המוסד, בחבות מעביד כלשהם יםנושא םה
 משנה ועובדיהם שבשירותו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .11.1

אחריות המוסד יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח  .12.2.1
  והשטחים המוחזקים; בכל תחומי מדינת ישראל וש,ורכשלישי גוף כלפי צד 



  

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  1,500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .12.2.2
 הביטוח )שנה(; 

 ;Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .12.2.1

כלפי צד שלישי בגין פעילותם  המוסדהביטוח יורחב לכסות את חבותו של  .12.2.4
 ;ועובדיהם משנהשל קבלנים וקבלני 

 המשתתפים בפרויקט ורכושם ייחשבו צד שלישי; .12.2.5

אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח  הסטודנטים ובעלי תפקידים נוספים, .12.2.6
  , ייחשבו צד שלישי;המוסדחבות מעבידים של 

משרד המדע  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .12.2.7
ו/או מחדלי המוסד והפועלים למעשי  ככל שייחשבו אחראים והטכנולוגיה,

 מטעמו.

 ביטוח רכוש .11.1

 ,יבטח את המבנים ותכולתם, כולל הציוד באתרים בהם יינתנו השירותים המוסד
 בערכי כינון. מורחבבביטוח אש 

כי הציוד, וכל רכוש אחר שאינו שלו יהיה מבוטח על ידי בעלי המוסד לחילופין ידאג 
משרד המדע  –ישראל  השיבוב כלפי מדינת /שוכרי הרכוש ויכלול סעיף ויתור על זכות

 והטכנולוגיה ועובדיהם. 

 ביטוחים נוספים .11.2

 המוסד ידאג ויוודא כי לגבי:

למפעילי  - הפרויקט, לרבות ההדרכות והטקס בהם מתקיים /מקומותמקום
יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול הפרויקט  מתקיים המקומות בהם

דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, וכן ביטוח  2,500,000 -אחריות שאינו פחות מסך
 רכוש למבנים ותכולתם. 

 –הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל 
  ועובדיהם וכן כלפי המשתתפים בפרויקט.הטכנולוגיה ו משרד המדע

 כללי .11.2

 טוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:בכל פוליסות הבי

משרד המדע  –מדינת ישראל וספו כמבוטחים נוספים: המבוטח יתובשם  .12.5.1
  לעיל; השיפוי ותלהרחבבכפוף , והטכנולוגיה

ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח .12.5.2
יום לפחות במכתב  60על כך הודעה מוקדמת של  תוקף אלא, אם ניתנה

  ;משרד המדע והטכנולוגיהרשום לחשב 

על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  המבטח מוותר .12.5.1
וכן כלפי המשתתפים  עובדיהםמשרד המדע והטכנולוגיה ו –מדינת ישראל 

כוונת  לנזק מתוך , ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרםבפרויקט
 זדון;

אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  המוסד .12.5.4
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;החובות כל  הפוליסות ולמילוי

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .12.5.5
  ;המוסד



  

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות  .12.5.6
המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח 

 ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. הינו בחזקת

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות , תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .12.5.7
, בכפוף להרחבת הכיסויים )יש לציין שנה( "____________ נוסח ביט

 כמפורט לעיל;

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .12.5.8

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על  .12.5.9
הטכנולוגיה ולמשרד המדע  המוסדהביטוחים כאמור, יומצאו על ידי  קיום

  עד למועד חתימת החוזה.

משרד  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  המוסד .12.5.10
. המוסד מתחייב כי פוליסות הביטוח המדע והטכנולוגיה, להחזיק בתוקף את

פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת 
המוסד מתחייב להציג את  בתוקף. הטכנולוגיהו משרד המדע –ישראל 

המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או  העתקי פוליסות הביטוח
המאוחר ל למשרד המדע והטכנולוגיה לכ אישור בחתימת מבטחו על חידושן

 תום תקופת הביטוח. י שבועיים לפנ

מכל חובה החלה עליו  המוסדאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .12.5.11
 –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל  פי החוזה על פי דין ועל

 פי דין ועל פי המוקנים להם על סעדעל כל זכות או משרד המדע והטכנולוגיה 
 חוזה זה.

 

 קת התקשרותהפס .13

רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת אם המוסד הפר את ההסכם הפרה המשרד  .11.1
יסודית  הלהפר חשבימוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תיסודית; 

 :הסכםשל ה

 ;לעיל 2בהתאם לאמור בסעיף  המוסד לא פעלאם  .11.1.1

 .יום 10באיחור העולה על  דו"חותמידע או לא מסר למשרד המוסד אם  .11.1.2

ת לפי לא קיים את התחייבויורשאי להפסיק את ההתקשרות באם המוסד המשרד  .11.1
בתקופת הארכה שניתנה לו על ידי המשרד ולא תיקן את הטעון תיקון הסכם זה 

 .על אף התראה בכתב מטעם המשרדבכתב, 

יפר או לא ימלא תנאי מתנאי הסכם זה, וניתן עדיין לקיים תנאי זה, יהיה המוסד אם  .11.1
יקיים את התנאי שהופר או  שהמוסדי לעכב ביצוע כל תשלום עד לאחר המשרד זכא

בהצמדה וריבית. אין  המוסדשלא מולא; עיכוב בתשלום לפי סעיף זה לא יזכה את 
בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המשרד לתבוע כל תרופה אחרת בשל הפרת 

 .החוזה המגיעה לו על פי דין

ג' לעיל, יחזיר המוסד את -אם לאמור בסעיפים א'ידי המשרד בהת-ההסכם עלבוטל  .11.2
רוף הפרשי הצמדה וריבית חשב , בצי, ואשר לא שולמה לסטודנטיםהתמורה שקיבל

כן רשאי המשרד לדרוש הממוסד השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה כללי; 
או שלא בהתאם  )לרבות נזק בגין סכומים שהועברו לסטודנטים שלא כדין מההפרה

וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד  (וראות הקול הקורא או הסכם זהלה
 לפי כל דין.



  

, מבלי לגרוע על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד ההסכם בוטל .11.2
את הפרויקט נשוא החוזה בעצמו או  לבצע מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין,

 באמצעות מי מטעמו.

 ידי-יק את ההתקשרות לפי שיקול דעתו, שלא מחמת הפרתה עלרשאי להפסהמשרד  .11.2
יום מראש וישלם לו את  10המוסד. החליט המשרד לעשות כן, יודיע על כך למוסד 

ההוצאות אשר נגרמו לו עקב ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם זה וכן הוצאות שנגרמו 
טול באותו ושאינן ניתנות לבי לו עקב התחייבות שנלקחו לצורך ביצוע הפרויקט

 מועד.

 

 בירור מחלוקות .14

 בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי חוזה זה תהיה בסמכותו
 של בית המשפט המוסמך בירושלים. הייחודית

 

 הוראות כלליות .15

לאחר  זה, כולן או מקצתן בות לפי הסכםלהעביר זכויות או חו המוסד אינו רשאי .12.1
 ובכתב.משרד מראש הללא קבלת הסכמת 

אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי  .12.1
זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה  הסכם

 המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

המשרד רשאי לקזז כל סכום או תשלום המגיע לו מהמוסד כנגד כל סכום או תשלום  .12.1
 מגיע למוסד מהמשרד, לאחר מתן הודעה למוסד.ה

זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר חוזה  .12.2
 שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

בכל מסמך של המוסד, לרבות פרסומים, מחקרים, מודעות, מכתבים וכיוצ"ב יצוין  .12.2
 .נולוגיהמשרד המדע והטכבו כי הפרויקט הופעל בסיוע 

זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל  הסכםבשינויים  .12.2
 הצדדים לחוזה.

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה: .12.2

, ירושלים 49100משרד המדע והטכנולוגיה, בנין ג', הקריה המזרחית, ת"ד  –המשרד 
91490 

 

 ___________________________________________________ –המוסד 

 

כל הודעה או התראה בגין כל עניין הנובע מחוזה זה תישלח בדואר רשום, מצד אחד  .12.2
 72ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך  , לפי המענים המנויים בסעיף ז לעיל,למשנהו

 שעות מעת המסירה של המכתב הכולל את ההודעה או ההתראה בדואר כאמור.

הם לא ישמשו לצורך פירוש ההסכם ו/או הסעיפים הן לצורכי נוחות בלבד וכותרות  .12.2
 .הבנתו



  

 סעיף תקציבי ________________.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_____________________ _____________________ ____________________ 

 ,ומש"אנהל סמנכ"ל בכיר למ
 משרד המדע והטכנולוגיה

משרד המדע  חשב,
 והטכנולוגיה

 המוסד

 

 

 



  

 הוראת קיזוז –' בפח נס

 

 המוסד להשכלה גבוהה_____________________

 מספר טלפון_____________________________

 מספר פקס______________________________

 

 לכבוד:

 החשב הכללי

 משרד האוצר

 באמצעות משרד ______________

 

 הנדון: הוראת קיזוז

 המוסד( -מוסד להשכלה גבוהה )להלן אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של ה .1
, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך  ______________

ש"ח, )במילים___________(, שיוצמד ל: ____________ מתאריך  ________
 -_________, מכל תשלום המגיע למוסד מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר )להלן 

 הקיזוז(.

מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע אנו  .2
למוסד מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן המוסד בקשר 

מבלי  שרד המדע והטכנולוגיה לביצוע פרויקט חונכות,עם הסכם מיום ___________ עם מ
  ילה את סילוק הסכום האמור מאת המוסד. שיהיה חייב לנמק או לדרוש תח

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה  .1
 דין, הסכם או הסדר. זאת, מכספים המגיעים למוסד מן הממשלה לפי כל

  ._________הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך  .4

מהחשב הכללי במשרד האוצר וחשבת משרד המדע  שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב .5
 והטכנולוגיה.

 

_______________________________  

  שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם המוסד

  

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי 
רשי החתימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את ידי מו-הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על

 המוסד.

 

_______________  

 עו"ד 

 



  

 אישור קיום ביטוחים –' גנספח 

 565 -סימוכין 

 לכבוד 

 משרד המדע והטכנולוגיה  –מדינת ישראל 

 ;________________________בכתובת:

 

 אישור קיום ביטוחים הנדון:

 

"( המוסד____________________________)להלן: "הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _
לפרויקט "חונכות בקשר מיום _____________ עד יום ____________  לתקופת הביטוח
משרד  –מדינת ישראל  , על פי קול קורא וחוזה עם" במוסדות אקדמאיים2017ללימודי מדעים 

 הטכנולוגיה, את הביטוחים המפורטים להלן:ו המדע

  

 מעבידים, פוליסה מס'_______________ ביטוח חבות

 והשטחים המוחזקים.  אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל .1

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח  5,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2
 )שנה(.

היה לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  מורחבהביטוח  .1
 וייחשב כמעבידם;

 היה הטכנולוגיהו משרד המדע –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח על פי הפוליסה  .4
בחבות מעביד  יםנושא םונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי ה

 מי מעובדי המוסד, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו. כלשהם כלפי

 

 שלישי, פוליסה מס'_______________ביטוח אחריות כלפי צד 

  

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף  .1
 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  ורכוש

 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.  1,500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

 (.CROSS LIABILITYף אחריות צולבת )בפוליסה נכלל סעי .1

ורחב לכסות את חבותו של המוסד כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים מהביטוח  .4
 .ועובדיהם וקבלני משנה

 .ורכושם ייחשבו צד שלישי המשתתפים בפרויקט .5

, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים הסטודנטים ובעלי תפקידים נוספים .6
  שלישי.יחשבו צד של המוסד, י

הטכנולוגיה, ו משרד המדע –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח על פי הפוליסה  .7
 ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המוסד והפועלים מטעמו.

 



  

 , פוליסה מס'_______________ביטוח רכוש

 

בערכי  אש מורחבבביטוח  ,המבנים ותכולתם, כולל הציוד באתרים בהם יינתנו השירותים ביטוח
 כללי כינון.

 

 נכללו התנאים הבאים: בפוליסות הביטוח

  

משרד המדע והטכנולוגיה,  –מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: .1
  כמפורט לעיל. השיפוי ותבכפוף להרחב

ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח .2
יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד המדע  60על ידינו הודעה מוקדמת של אם ניתנה 

 והטכנולוגיה. 

או חזרה, כלפי מדינת ישראל  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות אנו מוותרים .1
משרד המדע והטכנולוגיה ועובדיהם וכן כלפי המשתתפים בפרויקט, ובלבד שהויתור לא  -

 זדון.כוונת  מתוך שגרם לנזקיחול לטובת אדם 

הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  המוסד אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי .4
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המוסד. .5

יא את אחריות המבטח, כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שה .6
 ביטוחכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת 

 ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט, תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .7
 .יים כמפורט לעיל, בכפוף להרחבת הכיסו)יש לציין שנה( "___________

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .8

 

  

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 

  בכבוד רב, 

  

 ___________________________ 

 מת המבטחחתימת מורשה המבטח וחות תאריך______________

 


