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 :אל
 רשות המחקר

 
 
 

 ,שלום
 

 45/2019הגשת הצעות לקול קורא הנדון:  
 
 

בתשובה להשגותיכם בעניין הקול הקורא של משרד האנרגיה לתמיכות במחקרים בתחומי 
האנרגיה, המים ומדעי האדמה והים, ומתוך רצון כן להמשיך בשיתוף פעולה פורה עם 

 כדלקמן: 45/2019האוניברסיטאות, החלטנו לעדכן את תנאי ההסכם המפורט במכרז 
                

 ג':13לעניין סעיף הפרסום  .1
 " ונוסחו יהיה כדלקמן:שמירת הסדר הציבוריג' בהסכם יושמטו המילים " 13מסעיף 

מוסד המחקר והחוקר רשאים לפרסם את תוצאות המחקר, למעט במקרים           ג.
שבהם פרסום המחקר עלול לגרום לפגיעה בביטחון המדינה. תוכן הפרסום יימסר למשרד 

ום, על מנת לאפשר למשרד להיערך לפרסום. יום לפחות טרם מועד הפרס 30המזמין 
ימי ההערכות המשרד יעריך כי ישנה אפשרות, גם אם קלושה, כי  30במקרה שבו במהלך 

תוכן הפרסום עלול לגרום לפגיעה בביטחון המדינה, הפרסום יבוצע בכפוף לאישור 
 המשרד המזמין.

לכשיסוכם נוסח יידון בין מוסדות המחקר ובין משרד האוצר.  יסוח של הסעיף הנ"להנ
מחקרים, כולל אלו שנוצרו כתוצאה הוא יחול על כל ההסעיף או מנגנון לאופן יישומו 

  מהתקשרות זו.
 

 ו':זוז ביצוע. הנוסח המופיע בנספח טהבהרה לגבי נוסח הוראת קי .2
______________, נותנים  "אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף    :1ס' 

שקלים חדשים,   לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________
)במילים___________(, שיוצמד ל: ____________ מתאריך _________, מכל 

תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר )להלן: "הקיזוז"(, אם לא 
תחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה ממקורותינו כל ניתן לבצע קיזוז, אנו מ

 ."סכום שתתבע
הכוונה במילים "כל סכום שתתבע" היא שהתביעה בכפוף למקסימום המוגדר בתחילת 

 .הסעיף



 - 2 - 

 

   074-7681892  :טל' 9136002ירושלים  36148ת.ד. , 7בנק ישראל רח' 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  rglasser@energy.gov.il  דוא"ל:

 

 
 
 

 :ב' להסכם(7-ה' ו 6הבהרה לגבי מנגנון הטיפול באיחורים בהגשת דוחות )סעיפים  .3
. בנוסף נזכיר כי נוסח הסעיף 5%-ל יוקטן שנוכל לקזזסכום החודשי הסעיפים ישונו כך ש 

ללא אישור מוקדם במקרה בו יאחרו המוסד או החוקר בהגשת דו"ח הביניים המדעי "
 מאפשר לקבל את אישור המשרד לאיחור אם עולה בכך צורך. ..."מראש ובכתב מהמשרד

 
הצעות שיזכו למימון ר לגבי מכתב זה יצורף להסכמים שיחתמו בין המשרד למוסדות המחק

 .45/2019, והינו חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז המשרד
 
 
 
 
 
 

 בברכה 
                                                                                                              

 ד"ר גדעון פרידמן 
 מדען הראשי )בפועל( 

 
 


