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 2222                  ביום ביהוד שנערך ונחתם 

 

 :בין

 (ייצור ושיווק)המועצה לענף החלב בישראל 

 יהוד, 4החורש מדרך 

 ("המועצה" -להלן )

 

 :לבין

____________________________ 

 ("מוסד המחקר" -להלן ) 

 

 

על בריאות בתחום השפעת צריכת חלב נת בביצוע מחקרים יוהמועצה מעוני :הואיל

  ;האדם

 

רד שהוגש  לקרן המחקר של לשכת המדען במ, ובמענה לקול הקורא שפורסם :והואיל

"( מחקרה" –להלן ) __________:הבריאות הצעה לביצוע מחקר בנושא

 יכ "(החוקר" : להלן) ____________ במסגרתה הצהיר החוקר המבקש

 שים לפי דין לביצועהכישורים וכל האישורים הדרו, הניסיון , ברשותו הידע

 ;(להסכם זה 'כנספח אב "המחקר מצ הצעת )המחקר 

 

שמונתה על ידי מנהל קרן "( וועדת השיפוט" -להלן )ועדת השיפוט המקצועית ו :והואיל

"(  מנהל הקרן" -להלן )המחקר שבלשכת המדען הראשי של משרד הבריאות 

השתתפות המועצה במימונו עד את ו 2223-2222 יםאישרה את ביצוע המחקר בשנ

ב "אישור וועדת השיפוט מצ) "(סכום התקציב" –להלן )₪  002,222לסך של 

 ; (להסכם זה 'כנספח ב

 

, הידע, הצהיר כי ברשותוומוסד המחקר , החוקר עובד במסגרת מוסד המחקרו :והואיל

בהתאם  הניסיון והמומחיות הדרושים לשם ביצוע המחקר, המיומנות, ח האדםוכ

 ;ובלוחות הזמנים הדרושים הברמה גבוה 'נספח אהצעת המחקר ל

 

נכונה המועצה להשתתף במימון המחקר  ,ומצגי מוסד המחקרועל יסוד הצהרות  :והואיל

 ;לבצע את המחקר ולקבל על עצמין מעוניומוסד המחקר  2223-2222  יםבשנ



 

וההסדרים הקשורים נים להסדיר ביניהם את מכלול התנאים יוהצדדים מעוני :והואיל

ל בהתאם כוה, בביצועם ובפרסום תוצאותיהם ,2223-2222 יםבמימון המחקר בשנ

 .כדלקמן, להוראות הסכם זה

 

 :כדלקמן, הוסכם והותנה בין הצדדים, לפיכך הוצהר

 המבוא והנספחים .0

 . המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .א

, להסכם זה והמפורטים להלן וכל נספח שיצורף אליו בעתידהנספחים הרצופים  .ב

מהווים , כאמור בהסכם, או כל שינוי בהם או תוספת להם ,בהסכמת הצדדים

 :ויהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה

    .הצעת המחקר  -' נספח א

 . אישור  וועדת השיפוט לביצוע המחקר  -' נספח ב

 .חות"הנחיות להגשת דו  -' נספח ג

 . אישור מנהל הקרן  -' נספח ד

על הוראותיו  -או אי התאמה /בכל מקרה של סתירה ו -הוראות ההסכם תגברנה  .ג

שהוראות , בנספח עצמו או בהסכם זה, אלא אם כן נקבע במפורש, של נספח כלשהו

 .הנספח הצריך לעניין הן הגוברות

 ההתקשרות .2

, של המחקר להסכם זהו בחתימתם על הסכם זה מסכימה המועצה להשתתף במימונ

מוסד המחקר  ו, 'ב בנספחקציב הקבוע תהסכום גובה עד ל, 2223-2222 יםשנהבמהלך 

 . ל כמפורט להלןוהכ, את ביצוע המחקר ומקבל על עצמ

 

 ביצוע המחקר  .3

מועד " –להלן )תחילתו של המחקר לא יאוחר מחודשיים ממועד חתימת הסכם זה  .א

 "(.תחילת המחקר

הוא האחראי לביצוע המחקר , (להסכם זה 'נספח א)ההצעה  החוקר שהגיש את  .ב

 .ולצורך זה מייצג גם את כל החוקרים השותפים למחקר

חוקית , מוסד המחקר מאשר כי החוקר מועסק על ידו וכי אין כל מניעה הסכמית .ג

וכי החוקר יקדיש למחקר את מיטב  ,או אחרת לביצוע המחקר על ידי החוקר

 .ניסיונו וזמנו, מרצו

הכישורים , תשומת הלב, את הזמןלהשקיע  יםמתחייבסד המחקר והחוקר מו .ד

 . והניסיון הדרוש לשם ביצוע המחקר



לא יפסיק את ביצוע המחקר לתקופה רצופה או חוקר מתחייב כי המוסד המחקר  .ה

המועצה  ללא קבלת הסכמת, לתקופות שבהצטברן עולות על חודשיים ימים

על היעדרויות מחמת יחולו לא  סעיף זהות הורא. מראש ובכתב, להפסקה כאמור

או עבור היעדרות , וחופשת לידה על פי חוק חופשה שנתית ,מילואים, מחלה

 .הנובעת מכוח עליון

יודיע מוסד המחקר , מכל סיבה שהיא להמשיך בביצוע המחקרחוקר נבצר מה .ו

 32והכל תוך , אחר אשר יהא מועמד לביצוע המחקרחוקר יציע למועצה על כך ו

 .בביצוע המחקרמוסד המחקר לא ימשיך , כל עוד לא אושר המועמד. ימים

לידיה ימים מיום שקיבלה  02המחקר את החלטתה בתוך   המועצה תמסור למוסד

במקרה בו החליטה המועצה על  .הודעה ממוסד המחקר כאמור בסעיף קטן זה

 .תודיע המועצה על כך למוסד המחקר בכתב, דחיית החוקר החליפי המוצע

 'א לנספחביעילות ובאיכות בהתאם , ד המחקר יבצע את המחקר במקצועיותמוס .ז

, למען הסר כל ספק. ולא יהיה אחראי לשימוש שלא כדין בתוצר או תוצרי המחקר

חלה על מוסד מובהר בזאת במפורש כי כל האחריות לטיב המחקר ולתוצאותיו 

 .המחקר ולא על מועצת החלב

 

 אופן הפעילות  .4

בהתאם לתכנית המחקר כפי , מחקראת הלבצע  יםמתחייבוהחוקר  מוסד המחקר .א

  .להסכם זה 'א כנספחועדת השיפוט ומצורפת  על ידיאושרה ש

בנסיבות בהן יתגלה על ידי החוקר כי יש צורך מחקרי לסטות מתוכנית המחקר 

יביא החוקר את הצעתו לשינוי תכנית המחקר הסופית לאישורו של , הסופית

 .שרד הבריאותהמדען הראשי במ

תהיה המועצה  ,שנקבע בהסכם זהלבצע את המחקר במועד החוקר לא התחיל  .ב

להחליט על ביטול השתתפותה , בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, רשאית

   .המועצה תמסור למוסד המחקר את החלטתה בעניין זה בכתב .במימון המחקר

את כל הדרוש לביצוע חוקר לרשות ה לצורך ביצוע המחקר יעמיד מוסד המחקר .ג

 .המערכות וכוח אדם מקצועי ומיומן בהיקף מתאים, המחקר לרבות האמצעים

, בהתאם לתכנית המחקר, בפיקוח מוסד המחקר, החוקרהמחקר ינוהל על ידי  .ד

כמקובל לגבי מחקרים מהסוג האמור במוסדות , ברמה מדעית ומקצועית גבוהה

 . מחקר ידועי שם

ואת אישור קרן המחקר  ולקבל את אישור המועצהמתחייב להודיע  מוסד המחקר .ה

מוסד  כמו כן מתחייב. של לשכת המדען הראשי על כל שינוי בתכנית המחקר

לקבל אישור המועצה על כל בקשה לשינוי בסעיפי התקציב כאמור בסעיף , המחקר



מוסד המחקר יהיה רשאי להסיט סכום שלא יעלה על , למרות האמור .להלן' ז8

 . קציבי לסעיף תקציבי אחר ללא קבלת אישורמהסעיף הת 02%

 בהתאם לשינויים המוצעים ' ה4שינויים כאמור בסעיף קטן ללא הסכימה המועצה  .ו

רשאית המועצה להפסיק את , ולא ניתן יהיה לבצע את המחקר בדרך אחרת, לעיל

 . השתתפותה במימון המחקר

 הודעות ודיווח   .5

במועדים , חות בנושאים"ודוהודעות , ביחס למחקר, ימציא, מוסד המחקר .א

 :כדלקמן, ולנמענים

חודשים ממועד תחילת המחקר או עד למועד ביצוע  0לא יאוחר מתום  (0

ימציא מוסד המחקר , לפי המוקדם, להלן( 2'ב7התשלום לפי סעיף קטן 

ח כספי חצי שנתי בהתאם להנחיות להגשת "למועצה ולמנהל הקרן דו

     . להסכם זה' ג נספחחות המצורפות כ"דו

באמצעות , ימציא מוסד המחקר, חודשים ממועד תחילת המחקר 00 עד (2

דרכי ביצועו של מנהל הקרן המפרט ח מסכם בכתב למועצה ול"דו, החוקר

בהתאם להנחיות תוצאותיו והמסקנות המוסקות ממנו , שלביו, המחקר

 "(. ח מסכם"דו" -להלן )להסכם זה  'ג שבנספח

ימציא מוסד המחקר למועצה  חודשים ממועד תחילת המחקר 00עד  (3

להסכם זה ערוך  'גבנספח פ הנוסח המופיע "ח כספי ע"דוולמנהל הקרן 

ח "דו" -להלן )או גורם מוסמך כדין אחר מטעמו  בידי חשב מוסד המחקר

 "(. כספי

' א 0חות כאמור בסעיף קטן "למסור למועצה דו מבלי לגרוע מחובת מוסד המחקר .ב

כל חות ב"דו ,בקשר למחקרים, למסור למועצהחייב  לעיל יהא מוסד המחקר

ובהיקפים כפי שתדרוש המועצה מעת הנושאים הקשורים לתקציב המחקר וניהולו 

וכן לאפשר למועצה לקיים ביקורת  ,חודשים 3 –אך לא יותר מפעם ב , לעת

לשתף פעולה עם ביקורת , במהלך המחקר ולאחריו, בספרים בהם מתנהל התקציב

 .ה כל הסבר שתבקש בקשר עם ממצאים בביקורת שערכהכאמור וליתן למועצ

 

 בקרה מקצועית .6

לשכת י "ע, מטעמה של המועצה, הבקרה המקצועית על ביצוע המחקר ותוצאותיו תבוצע

הלי הבקרה ובהתאם לנ ,או מי שהיא תמנה לשם כך, המדען הראשי במשרד הבריאות

 . נהוגים אצלהשיהיו 

 

  המימון .7



תשתתף , על פי הסכם זה של התחייבויות מוסד המחקרבכפוף לביצוע מלא ומדויק  .א

לחלקה היחסי בסכום שיהא שווה , בפועל ושהוחל בביצועהמחקר המועצה במימון 

מתוך סך מקורות המימון של , כהגדרתן להלן, "מוכרותההוצאות "של המועצה ב

ובכפוף לעיל  'בנספח בשל המועצה הקבוע " סכום התקציב"אך לא מעל  ל, המחקר

 . אים לכללי ההתחשבנות המפורטים בהסכם זה להלןלתנ

 

מתחייב מוסד המחקר להציג למועצה את כל מקורות המימון , למען הסר ספק

 . הנוספים ביחס לאותו מחקר

סך כל ההוצאות הישירות אשר נדרשו לשם הוצאתו לפועל  -" ההוצאות המוכרות"

מסכום  02%תקורה שלא תעלה על כולל על פי תכנית המחקר , של המחקר

 . ההוצאות הישירות

 : למען הסר כל ספק מובהר בזאת במפורש כי בהוצאות המוכרות לא יכללו

עובד מחקר או עובד אחר אשר מועסק על ידי , חוקרתשלום משכורת ל (0

 . במשרה מלאה או חלקית מוסד המחקר

 . רכישת ציוד קבוע (2

 

מראש , רשאי לפנות למועצה מוסכם בין הצדדים כי מוסד המחקר יהיה

אישור . ולבקש לכלול בגדר ההוצאות המוכרות רכוש קבוע, ובכתב

  .בכתב, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של המועצה, המועצה יינתן

 

יהיה רשאי  כי מוסד המחקר, מוסכם בזאת, 0ק '"חרף האמור לעיל בס

המחקר וכן  עובד המועסק אך ורק באותולכלול בגדר ההוצאות המוכרות 

, עד גובה משכורת עבור משרה מלאה, השלמת שכר לעובד במשרה חלקית

, באופן בלעדי, אך ורק לשם העסקתועבור עובד שהשלמת השכר תשמש 

אישור על ההיקף הנוכחי  השער לדףבמקרה זה יש לצרף . בביצוע המחקר

 .המשכורת ותפקידו בביצוע המחקר, הדרגה, של המשרה

 

 : כדלקמן, במועדים ובתנאים, מקדמות בשיעורים ד המחקרהמועצה תשלם למוס .ב

 . ימים ממועד חתימת הסכם זה 32בתוך   –מסכום התקציב  42% (0

חודשים ממועד תחילת המחקר ובכפוף  02בתוך  –התקציב מסכום  32% (2

ח כספי חצי שנתי "לכך כי מוסד המחקר המציא למועצה ולמנהל הקרן דו

 . להסכם זה( 0'א 0כאמור בסעיף 

ולמנהל ימים מיום שימסרו למועצה  32בתוך  -תקציב מסכום ה 32% (3

 : כדלקמן, המסמכיםהקרן 

  .להסכם זה( 2' א 0ח מסכם בהתאם לסעיף קטן "דו (א)



על ביצוע המחקר  ,לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות אישור (ב)

בנספח בהתאם לתכנית המחקר וקבלת תוצאותיו בנוסח המופיע 

 .להסכם זה 'ד

 . להסכם זה( 3' א 0ח כספי בהתאם לסעיף קטן "דו (ג)

 

לעיל יהיו נומינליים וישולמו ללא תוספת הפרשי ' ב 7ק "הסכומים הנקובים בס .ג

 .למוסד המחקר בלבד, הצמדה וריבית

 לעיל ישולמו למוסד המחקר' ב 7כל אחד מן התשלומים האמורים בסעיף קטן  .ד

מ כנגד חשבון ואישור "מ כנגד המצאת חשבונית מס כחוק או ללא מע"בצירוף מע

 . מ"מ על פטור ממע"שלטונות מע

 

הוא הסכום הסופי קציב כי סכום הת, מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק .ה

והוא לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין  שתשלם המועצה למוסד המחקר

היטלים או תשלומי , הטלתם של מיסים, בודההעלאת שכר ע, התייקרויות כלשהן

 . בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם אחר, חובה אחרים מכל מין וסוג

 

, לתשלום התמורה במועדלא הוגש למועצה איזה מן המסמכים המהווים תנאי  .ו

להודיע , ימים 32של   לאחר התראה בכתב למוסד המחקר, תהיה המועצה רשאית

  .להלן' ד 03המחקר ויחולו הוראות סעיף  על הפסקת מימון

 

ח הכספי "יקבע על פי הדו, עד לסכום התקרה, סכום המימון הסופי למחקר .ז

היה סכום . בכפוף לבדיקתו על ידי המועצה, לעיל( 3' א0בהתאם לסעיף קטן 

תפחית המועצה את ההפרש מן , ההוצאות המוכרות למחקר קטן מסכום התקרה

על גובה  ק זה"לפי ס עלה סכום ההפרש. לעיל( 3' ב 7התשלום הנקוב בסעיף 

יחזיר מוסד המחקר למועצה את הסכומים , לעיל( 3' ב 7התשלום הנקוב בסעיף 

 . ימים מיום שדרשה זאת המועצה בכתב 32העודפים שקיבל בתוך 

 

מוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי תשלום המועצה של סכום התקרה במלואו  .ח

אישור מצידה לסכום ההוצאות המוכרות כפי שיופיעו  או/לא יחשב כהסכמה ו

חות הכספיים בכל דרך "המועצה תהיה זכאית לבדוק את הדו. ח הכספי"בדו

במשך  שתמצא לנכון לרבות ביקורת הנהלת החשבונות של מוסד המחקרסבירה 

לאחר (. 3' ב 7חודשים לאחר ביצוע התשלום הנקוב בסעיף קטן  30תקופה של עד 

 . ח הכספי כסופי"חלוף התקופה האמורה יחשב הדו

 



 הנהלת חשבונות והעמסת הוצאות  .8

כלול את תאשר  כרטסת הנהלת חשבונות נפרדת, מחקרהעבור , ינהל מוסד המחקר .א

: להלן) ן ממקורות נוספיםמחקר לרבות מימוהכל ההכנסות וההוצאות של 

 . "(כרטסת הנהלת החשבונות"

על פי עקרונות חשבונאים כרטסת הנהלת החשבונות ייעשו כל הרישומים ב .ב

 . מקובלים

בכרטסת יקפיד על רישומה השוטף של כל הוצאה והכנסה בפועל  מוסד המחקר .ג

הרישום ינוהל באופן ובאמצעים שיאפשרו קבלת דיווחים . הנהלת החשבונות

פתיים בהירים אשר ישקפו באופן מלא את ההוצאות וההכנסות של כל מחקר תקו

 . תוך תיעוד מלא ומדויק של כל ההוצאות וההכנסות

, תפקידם הרישומים יכללו פירוט שמי של העובדים שיועסקו בביצוע המחקר וכן  .ד

 . והיקף משרתםמעמדם 

אשר ישקפו  דיווחים תקופתיים, על פי דרישתה, מוסד המחקר ימסור למועצה  .ה

באופן מלא את ההוצאות וההכנסות של כל מחקר תוך תיעוד מלא ומדויק של כל 

 . כשהם מבוקרים ומאושרים על ידי חשב מוסד המחקר, ההוצאות וההכנסות

מוסכם בזאת במפורש כי העמסת ההוצאות הישירות לחיוב המועצה תעשה ביחס  .ו

 . ישיר לשיעור השתתפותה במחקר כולו

של מובהר במפורש כי ההתחשבנות תעשה לפי סעיפי התקציב מוסכם בזאת ו  .ז

בין סעיפי תקציב זה ולא תתאפשר העברת סכומים  'אנספח שיצורף ל, המחקר

, נתנה הסכמתה לכך לשכת המדעןאלא אם , מסכום התקציב 02% -מעבר ל 

 . מראש ובכתב, במקרה ספציפי

 

 פרסום .9

כל צד יהיה רשאי לפרסם דבר ' בכפוף לאמור בסעיף דכי , מוסכם בזאת בין הצדדים . א

כהגדרתה בחוק )ובלבד שבמסגרת הפרסום תישמר הזכות המוסרית , ביצוע המחקר

 . של מוסד המחקר והחוקרים הראשיים( 40זכויות יוצרים סעיף 

יצוין במקום חוקר או ה/ו בכל פרסום של המחקר ותוצאותיו על ידי מוסד המחקר . ב

או )המחקר : "כדלקמן, בנוסח שהמועצה סייעה במימון עריכת המחקר המיועד לכך

מומנו באמצעות מענק שניתן על ידי המועצה לענף החלב בישראל , (חלקים ממנו

 . ”This project  was (partly) supported by the Israel Dairy Board“(" ייצור ושיווק)

יתפרסם תקציר המחקר , מחקרופרסום אקדמי מאת מוסד ה לאחר סיום המחקר.   ג

ובאתר מועצת , לפי ההוראות באתר, באתר המדען הראשי של משרד הבריאות

העברת התקציר המיועד לפרסום למנהל המחקר בלשכת , למען הסר ספק. החלב

 .המדען הראשי היא תנאי להעברת הסכום הסופי עבור מימון המחקר לחוקרים



כך שכל , אקדמי של המחקר ותוצאותיולמוסד המחקר תהיה קדימות לפרסום : . ד

הפרסום , למען הסר ספק. פרסום כאמור יתבצע ראשית על ידי מוסד המחקר

ג אינו מותנה בפרסום האקדמי של מוסד המחקר ואינו ,האמור בסעיפים קטנים א

 .מצריך את אישורם

 

 ניצול תוצאות המחקר .02

תתגלה המצאה , או בעקבותיו, כתוצאה מהמחקר, מוסכם בין הצדדים כי אם .א

הראויה לרישום ברישום המתנהל על פי חוק או שניתן יהיה להגן עליה כעל 

ל על שם מוסד "כי אז תרשם ההמצאה או הסוד הנ, תגלית או סוד מסחרי, המצאה

 .  חקרהממוסד כל ההוצאות בקשר לכך יחולו על . ותהיה בבעלותו המחקר

כאמור בסעיף קטן , יהיה לרשום את ההמצאה בכל מקרה שברצון מוסד המחקר .ב

והצדדים יינקטו במשותף , למועצה בכתב יודיע על כך מוסד המחקר, לעיל' א 02

כתוצאה  בכל הצעדים הדרושים על מנת שלא תפגענה זכויות מוסד המחקר

 .   משימושה של המועצה בתוצאות המחקר

כי אם , מוסכם בזאת בין הצדדים, לעיל' א 02מור בסעיף קטן מבלי לגרוע מן הא .ג

בין אם ההמצאה , ניתן יהיה לנצל את ההמצאה או התגלית למטרות הפקת רווחים

מוסד כי אז מוסכם בין הצדדים כי , כאמור לעיל ובין אם לאו, או התגלית נרשמו

לפי המחקר ישפה את המועצה בסכום הכולל שהועבר על ידה לביצוע המחקר 

 .על פי קביעת המועצה, סכום זה יופנה לתקצוב מחקרים בענף החלב. הסכם זה

לא , או החוקר/ו מוסד המחקרים לעיל מתחייב' א 02בכפוף לאמור בסעיף קטן  .ד

להעביר ולא למסור זכויות כלשהן בקשר לכל המצאה או תגלית שנתגלו תוך כדי 

הודעה אלא לאחר , וקריםלרבות לח, לכל גורם שהוא, או עקב ביצוע המחקרים/ו

 .לכך מראש ובכתב למועצה 

 
 ניצול תוצאות המחקר על ידי המועצה .00

לעיל מוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי למועצה ' א 02בכפוף לאמור בסעיף  .א

, לצרכיה, או כל חלק ממנו, תהא הזכות להשתמש וליישם את תוצאות המחקר

ללא תשלום , ני החלב בישראללצרכי החברים בה ולצרכי ענף החלב בישראל ויצר

מוסד /חוקרלשתימסר על ידה  להודעה בכפוף, תמלוגים או תמורה אחרת כלשהי

 . המחקר

למסור למועצה או  מתחייב מוסד המחקר' א 00לשם מימוש האמור בסעיף קטן  .ב

ח "כל דו, מידע, את כל תוצאות המחקר לרבות ממצא, בתום המחקר, למי מטעמה

יישום תוצאות המחקר תהא המועצה זכאית לבנות כל לשם . וכל נייר עבודה



דבר וחפץ שיאפשר לה להפיק את מקסימום התועלת , מכשיר, ערכה, מתקן

 .הגלומה בתוצאות המחקר ובשימושו השוטף

 

 הפסקת מחקר .22

  בכל אחד מן המקרים המנויים להלן תהיה המועצה רשאית להודיע למוסד המחקר .א

 :על הפסקת מימון המחקר

או חוקר לעיל ולא נמצא מחליף ל' ו 3ה הנזכר בסעיף אירע המקר (0

 ; על ידי גורם המחקר עהמחליף שהוצהחוקר שהמועצה לא אישרה את 

 ;לעיל' ו 4אירע המקרה הנזכר בסעיף  (2

או  המועצה מצאה כי המחקר איננו מתנהל בהתאם לתכנית המחקר (3

 איננה או הנהלת החשבונות של מוסד המחקר/ו לתכנית המחקר העדכנית

ומוסד המחקר לא תיקן את הדרוש  מתנהלת בהתאם להוראות הסכם זה

ימים לתקן את  32תיקון גם לאחר שניתנה למוסד המחקר ארכה בכתב בת 

מובהר כי שינויים הכרחיים וסבירים שיאושרו על ידי לשכת .  הדבר

 .המדען הראשי של משרד הבריאות יאושרו גם על ידי מועצת החלב

המנויים להלן יהיה צד רשאי להודיע למשנהו על הפסקת בכל אחד מן המקרים  .ב

 : לפי העניין, המחקר או על הפסקת מימון המחקר

נסיבות חיצוניות אובייקטיביות הקשורות בביצוע המחקר עצמו שלמוסד  (0

 ; אינן מאפשרת להמשיך במחקרואין כל שליטה עליהן  המחקר

 ; כי אין עוד תועלת בהמשך קיומו של המחקר הוסכם על ידי הצדדים (2

נתן על ידי ית, לפי העניין, הודעה על הפסקת המחקר או על הפסקת מימון המחקר .ג

ימים מיום שנודעו לו הנסיבות המצדיקות הודעה  (שלושים) 32הצד המוסר בתוך 

 . כאמור

 ,לעיל' או ב' א 02השתמש אחד הצדדים בסמכות הנתונה לו בהתאם לסעיף קטן  .ד

, ימים ממועד ההודעה על הפסקת המחקר 02בתוך , למועצה יגיש מוסד המחקר

ח הכספי "הדו. להסכם זה 0ף בהתאם להוראות סעיח כספי "ודוח מסכם "דו

יכלול את ההוצאות המוכרות שהוצאו עד למועד הפסקת המחקר בהתאם 

מחקר ובכלל זה התחייבויות עתידיות של מוסד ה, לעיל 8 –ו  7להוראות סעיפים 

ובלבד , שלא ניתן לבטלן עד למועד הפסקת המחקר, במסגרת ההוצאות המוכרות

 .שמוסד המחקר פעל לצמצום התחייבויות אלו ככל שניתן

ימים נוספים יערכו הצדדים התחשבנות בדבר חלקה היחסי של המועצה  02בתוך  .ה

עלה הסכום ששולם   :באופן הבא לעיל' ד02כאמור בסעיף בהוצאות המוכרות 

ישיב , על הסכום לו הוא זכאי בהתאם לתוצאות ההתחשבנות מוסד המחקרל

 . ימים 02את היתרה למועצה בתוך  מוסד המחקר



נעשה שימוש לעיל ונמצא כי ( 3)'א 02הופסק המחקר בנסיבות הנזכרות בסעיף  .ו

לרבות בניגוד לכללי הנהלת חשבונות  ,בכספי המימון בניגוד לאמור בהסכם זה

, ימים מדרישתה הראשונה בכתב 02בתוך , וסד המחקר למועצהישיב מ ,מקובלים

שלגביו הפר שימוש בכספי המימון המימון שקיבל מן המועצה בגין אותו סכום את 

 . כאמור מוסד המחקר את התחייבויותיו

 

 יחסי הצדדים .23

למען הסר כל ספק מובהר בזאת ומוסכם במפורש כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד 

מוסד המחקר ו מי מהמועסקים על ידי מוסד המחקראו /החוקר ומעביד בין המועצה לבין 

 . לבדו יהיה מחויב למלא כלפיהם כל חובה המוטלת על מעביד על פי הדין

 

  אחריות וביטוח .21

הן , ביטוחים מתאימים של המועסקים על ידו בביצוע המחקרירכוש  מוסד המחקר .א

' כנגד נזקים העלולים להיגרם להם עצמם והן כנגד נזקים העלולים להיגרם לצד ג

  .כלשהו

נזק בין לגוף ובין , לרבות אובדן כספי, המועצה לא תהיה אחראית לכל אובדן .ב

או לצד /ה ולמועצ, או הוצאות כלשהן שייגרמו עקב מעשה או מחדל/לרכוש ו

אלא אם יוכח כי נגרמו במעשה או מחדל  של  שלישי כלשהו עקב ביצוע ההסכם

 . המועצה

או נדרשה לשלם לצד שלישי כלשהו דמי /או הוצאה כאמור ו/נגרמו למועצה אבדן ו .ג

 או מחדל של מוסד המחקר/כתוצאה ממעשה ו, פיצויים או הוצאות כלשהן, נזק

או הוצאות /נזק ו, להטיב כל אבדן קרמתחייב מוסד המח, בביצוע הסכם זה

או לשפות את המועצה /ד ו"שנגרמו כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו

תיתן הודעה בכתב . 0: ובלבד שהמועצה בשל כל סכום שנדרשה לשלמו כאמור

. 2. למוסד המחקר מיד לאחר שיודע לה על כל נזק תשלום או הוצאה כאמור

בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד  תאפשר למוסד המחקר להתגונן

לא תתפשר ולא . 3.  המועצה לאשר בגינה דורשת המועצה שיפוי ממוסד המחקר

מבלי לקבל את הסכמת , בין מחוץ לכתלי בית המשפט ובין בתוכו, תגיע לכל הסדר 

 .מוסד המחקר לכך מראש ובכתב

צה הוצאה שנגרמו למוע פיצוי או, מוסד המחקר לא יחוב בכל נזק ,למען הסר ספק .ד

 . בשל יישום תוצאות המחקר על ידיה

 

 מעמד הוראות ההסכם .25



אלא אם , הוראות הסכם זה גוברות על הוראות כל נוהל קיים שאינו מתיישב עם הוראותיו

 . במפורש, הפנה ההסכם להוראות נוהל כלשהו



 הודעות וכתובות .00

זה תהיינה כנקוב  כתובות הצדדים לצורך הסכם, אלא אם תינתן הודעה אחרת .א

 . במבוא להסכם לצד שמם

בימי , י הסכם זה תימסר לצדדים בכתובותיהם דלעיל"הודעה שיש למסרה עפ .ב

צד , אולם. במסירה אישית עם אישור למסירה, ובשעות העסקים המקובלות

ובהודעת דואר  להסכם זה יהיה רשאי למסור הודעה כלשהי גם באמצעות פקס

 . ה לאמת את המסירהובלבד שניתן יהיאלקטרוני 

תחשב כאילו נמסרה למענה , הודעה כלשהי שנמסרה בהתאם לאמור בסעיף זה .ג

 .לאחר חלוף יום עסקים אחד מאת שאושרה קבלתה

 
 

- :ולראיה באו הצדדים על החתום ביום ובמקום כלעיל

 

 

 

             
 המועצה    החוקר             מוסד המחקר       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 'נספח א

 הצעת המחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 'נספח ב

אישור הועדה 



 'נספח ג

 חות "הנחיות להגשת דו

 

 הנחיות להגשת דוחות
 

 :דוחות כספיים .2

להגיש דוחות כספיים כנגד , באמצעות רשות המחקר של המוסד בו מבוצע המחקר, על החוקר
 . ההוצאות שהוצאו בגין המחקר

כנגד ההוצאות , יש להגיש דוח ביניים ששה חודשים לאחר תחילת המחקר הצעות מחקרבגין 
בתום תקופת המחקר יש להגיש דוח כספי מסכם עבור . שהוצאו בתקופה שאליה מתייחס הדוח

 .כל סכום מענק המחקר

. בדוח יש לפרט את ההוצאות שהוצאו בהתאם לסעיפים כפי שפורטו בנספח התקציבי של החוזה
בכל אחד מסעיפי התקציב על החוקר להגיש מראש בקשה בכתב  02%  -כל סטייה מעל ל עבור 

 .ללשכת המדען להעברה תקציבית מסעיף לסעיף
 

 .באתר המדען, ח כספי"למילוי דותבנית את הדוחות הכספיים יש להגיש על גבי ה

 

 :דוחות מדעיים .2

יש להגיש דוח מדעי מסכם הכולל פירוט מהלך , בתום כל תקופת המחקר :מסכם/ שנתי ח "דו
 (.אם ישנן כאלה)המחקר ותוצאותיו וכן סיכום של כל המחקר כמכלול והשלכותיו לרפואה 

לפני תום שנת המחקר  חודשייםח השנתי ובקשת ההמשך "יש לשלוח את הדו, לתשומת לבכם
 . הרלוונטית

מדובר ובמידה .  המשרד לא מתחייב לתקצב בקשות אשר יגיעו לאחר מועד ההגשה המתוכנן
יש להתייחס . לאחר תום תקופת ההסכם חודשייםיש להגישו למשרדנו עד  מסכםח מדעי "בדו

 .לכלל תקופת המחקר ולממצאים כמפורט לעיל

 
 reports@moh.gov.il-cso –מדעייםהדוחות הלשליחת דואר אלקטרוני 

 

( ר"מית)ל תקציר למאגר הישראלי לתקצירי מחקר רפואי "יש לשלוח בדוא, בנוסף לדוח המסכם
 .על פי התבנית הנתונה

 . באתר המדען הראשי ר"תקציר מיתליש להגיש על גבי התבנית את התקציר 

 

  :להזכירכם

יש   מועצת החלב  י"קרים שנתמכו במלואם או בחלקם עבכל המאמרים המתבססים על מח
 :לציין
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 נספח ד'

 קרן המחקר של לשכת המדען הראשי אישור 

 

 

 

 לכבוד

 (ייצור ושיווק)המועצה לענף החלב בישראל 

 4החורש דרך 

: תאריך           יהוד

_________ 

 

 , שלום רב

 

 ' __________מחקר מס: הנדון

 

 

הצעת בוצע והסתיים בהתאם להריני לאשר כי המחקר . קיבלתי את תוצאות המחקר שבנדון

 . וועדת השיפוט י"כפי שהוגשה ואושרה עהמחקר 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

____________  

 

  

 

 

 

 

 

 



 


