מדינת ישראל
מינהל המחקר למדעי האדמה והים
המכון הגיאולוגי

קול קורא למלגות בתחומי מחקר כדור הארץ
לשנה"ל תשע"ה  -תשע"ו
א .כללי
המכון הגיאולוגי שבמינהל המחקר למדעי האדמה והים ,מבקש לפתח את תחומי הידע והמחקר
במדעי כדור הארץ .לשם כך ,מבקש המכון לאתר ,מזמן לזמן ,סטודנטים המבקשים לבצע
מחקרים בתחומי הפעילות השונים של המכון וכאלו שעשויים להיות בעלי ערך מוסף למכון,
ולחלק מלגות מחייה לסטודנטים המשתלמים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל 1בתחומים אלה.
במסגרת זו יעניק המכון בשנה"ל תשע"ה – תשע"ו (החל מה ..0.19.1 -ועד ל  )0...1.19.5מלגות
לתלמידים לתארים שני ושלישי ,ובמקרים מסוימים גם לבתר-דוקטור כאשר היקף המילגה
ישתנה בהתאם לתואר הנלמד והכל כפי שיפורט להלן.


לתלמידים לקראת תואר שני – עד  1,599ש"ח בשנה עד שנתיים.



לתלמידים לקראת תואר שלישי – עד  ₪ 5,599בשנה עד ארבע שנים.



לשלב בתר-דוקטורט – עד  ₪ .9999בשנה עד שנתיים.

בהתאם לסדרי העדיפויות שיקבע המכון ,עתיד המכון לפרסם באתר האינטרנט שלו -
 , www.gsi.gov.ilובאתרים הממשלתיים הנוספים הרלוונטיים החל מה 5.0.19.1 -אחת לחודש,
במתכונת המופיעה בנספח א' לקול קורא זה ,את התחומים אשר לגביהם הוא מעוניין בביצוע
מחקרים ,את המילגה שתחולק (תואר שני ,תואר שלישי ,בתר-דוקטור) ,את תקופת המחקר
הנדרש ואת המועדים להגשת הבקשה (כשלושה שבועות לאחר מועד הפרסום) ,את פרטי החוקר
מטעם המכון ממנו ניתן לקבל מידע נוסף אודות המחקר ,המועד המתוכנן להפעלת המילגה,
במקרים הרלוונטיים – את המעבדה ו\או החוקר עמו מתכוון המכון לשתף פעולה במסגרת
המחקר הפרטני ,ותנאים מינימליים לקבלת המילגה בכל אחד מהתחומים ,ככל שישנם ,מעבר
לתנאים המפורטים בחלק ב' לקול קורא זה.
מובהר בזאת כי המכון אינו מוסד להשכלה גבוהה המעניק תארים אקדמאיים .התואר האקדמי
יינתן ע"י המוסד בו יהיה רשום המילגאי כסטודנט לתואר המתקדם.
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כפי שיבואר להלן במקרים של פוסט-דוקטורט ,עשוי המכון בתחומים ספציפיים ,בהם קיים מחסור בידע אקדמי בישראל,
להעניק גם מלגות לחוקרים הפועלים גם במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בחו"ל.
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המלגה תוענק בהתאם לתנאי קול קורא זה ובכפוף לזמינות תקציבית של המכון .ההסכם ייחתם
לשנה אחת עם אופציה להארכה לתקופה או תקופות של שנים נוספות ,בהתאם לתואר אליו לומד
הזוכה במילגה ,כמפורט מעלה .מאחר והיקף התקצוב למתן מלגות עשוי להשתנות משנה לשנה
עשוי גובה המילגה להשתנות .במקרים מסוימים ,כתוצאה מאילוצים תקציביים ,יתכן והסכם
המילגאות כלל לא יחודש בשנה נוספת.
ב .תנאי הסף
רשאים להגיש בקשות לקול קורא זה העומדים בתנאי הסף ,על גבי הטופס המצ"ב כנספח "ב"
שלהלן –
.1
.2

.3

.4
.5

התחום בו עוסקת הבקשה הינו אחד מהתחומים שפורסמו באתר המכון כנדרשים לביצוע
מחקר.
המועמד הינו סטודנט מן המניין במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ,כמשמעותו בחוק
המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח –  ,.051או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על-ידי
אגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל במשרד החינוך ,או סיים ב 0-השנים שקדמו לפרסום
המודעה תואר רלוונטי במוסד כאמור.
המועמד עומד באחד מהקריטריונים הבאים–
 .3.1.1למועמדים למילגה לתואר שני  -אישור רישום לתואר ראשון או אישור קבלה
לתואר שני.
 .3.1.2למועמדים למילגה לתואר שלישי  -אישור רישום לתואר שני או אישור קבלה
לתואר שלישי.
 .3.2למועמדים לבתר דוקטורט – הצעת מחקר לתקופת הבתר דוקטורט בתחום הרלוונטי +
אישור קבלת תואר דוקטור ,או אישור הגשת דוקטוראט לבדיקה ,או מכתב מהמנחה
המאשר הגשה צפויה של הדוקטוראט תוך  0חודשים.
מובהר בזאת ,כי התנאים המפורטים בסעיף זה הינם התנאים להגשת המועמדות ואולם
כתנאי לחתימה על המילגה יהיה על המועמד שנבחר לעמוד בתנאים המפורטים בחלק ג'
להלן.
מכתב הסכמה חתום מהמנחה במוסד להשכלה הגבוהה במתכונת המפורטת בנספח ג'.
המועמד מוכן להתחייב לבצע את המחקר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ג' להלן.

ג .תנאי ביצוע
 .6תנאי לחתימה על הסכם המילגאות יהיה אחד מהבאים -
 .6.1.1למועמדים למילגה לתואר שני  -אישור קבלה לתואר שני.
 .6.1.2למועמדים למילגה לתואר שלישי  -אישור קבלה לתואר שלישי.
 .6.1.3למועמדים לבתר דוקטורט  -אישור דוקטוראט או אישור הגשת עבודת
דוקטוראט לאוניברסיטה.
 .7המועמד יתחייב כי במידה ויזכה במילגה -
 .7.1יתחיל את עבודת המחקר במועדים שיקבע המכון.
 .7.2יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת הקול קורא ,במכון או במוסד ,וזאת
במשך כל תקופת תוכנית המחקר .תקופת התוכנית תשתנה בהתאם לסוג המילגה
שתוענק.
 .7.3לא יעבוד בעבור תמורה כספית או תמורה בשווי כסף ,למעט עבודה בשכר בהיקף שלא
יעלה על  1שעות שבועיות בסמסטר בתפקידי הוראה במחלקה בה הוא לומד.
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 .7.4יגיש דו"חות התקדמות אשר יכילו פירוט אודות תוכנית המחקר המתבצעת ואישור
המנחה (מהמכון ומהמוסד) ,בהתאם לדרישות ולמועדים שיקבעו המכון והמוסד
האקדמי.
 .8בנוסף לאמור לעיל ,במסגרת ההתקשרות יחולו גם התנאים הבאים על הזוכים במילגה
(מילגאים)-
 .8.1מילגאי היוצא לחופשה העולה על חודשיים יבקש את אישור המכון לכך.
 .8.2במסגרת ההסכם תיקבע הוראה המסדירה את מתכונת הטיפול במקרים של יציאה
לשירות מילואים פעיל.
 .8.3במידה והמילגאי סיים את לימודיו ו/או את מחקרו ביוזמתו או ביוזמת המנחה לפני
מועד סיום תקופת ההתקשרות ,המכון יהיה רשאי לקצר את תקופת ההתקשרות
בהתאם ולקזז סכומים ששולמו בגין התקופה שבין מועד סיום ההשתלמות בפועל ומועד
סיום ההשתלמות המתוכנן.
תוכנית הלימודים והמחקר תתפרס על פני תקופה שלא תעלה על שנתיים עד למועד
.9
סיומה עבור תואר שני ,או על ארבע שנים עד למועד סיומה עבור תואר שלישי.
המילגה תינתן בכל מקרה לשנה אחת בכל עת אך תהיה ניתנת להארכה עד לתום תקופת
.11
המחקר (שנתיים או ארבע שנים לפי התואר) ,בכפוף למגבלות התקציב של המכון.
 .11הארכת ההתקשרות לשנים הנוספות בתוך המסגרת המפורטת בסעיף  0תהיה בהמלצת
המנחה מהמכון ובאישור הגורם שיוסמך לשם כך על-ידי מנהל המכון.
למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת התקשרות מעבר לתקופה האמורה בסעיף ,0
.12
במידה וראה כי הנסיבות ראויות להארכה זו .במקרה זה יקבע המכון את מספר חודשי
ההארכה בתשלום מילגה ,עד לשנה נוספת.
 .13הארכת ההתקשרות לתקופה שלא תעלה על שנה נוספת ,כאמור בסעיף  ,.1מעבר למסגרת של
שנתיים לתואר שני וארבע לתואר שלישי תהיה בהמלצת המנחה מהמכון ובאישור מנהל
המכון.
 .14מבלי לגרוע מהאמור ,המכון יהיה רשאי לשנות את תקופת המילגה ולהגדילה לרמה התואמת
לתואר שלישי ,במקרה שהזוכה במילגה לקראת קבלת תואר שני עבר למסלול ישיר/משולב
לתואר שלישי .תקופת המילגה תהייה מתאימה לנסיבות העניין ולא תעלה בכל מקרה על 6
שנים ממועד תחילת מתן המילגה (שנתיים טרם המעבר למסלול ישיר  5 +שנים בלימודי
תואר שלישי).
תוכנית ותקופת המחקר לגבי מילגאי בתר-דוקטורט תיקבע על-ידי המכון ויתר התנאים
.15
המפורטים בסעיף  1יחולו על המילגאי בשינויים המחויבים.
 .16הסכם המלגאות עם המלגאי יכלול אפשרות להחזר הוצאות אש"ל בארץ במסגרת עבודת
המחקר והכל בהתאם לנהלי המכון בנושא ,כפי שיהיו מזמן לזמן .ההחזר המירבי ייקבע
בהתאם לאומדן המכון בעניין ,ויכול שהחזר זה יעמוד על אפס .₪
 .17הסכם המלגאות עם המלגאי יכלול אפשרות להחזר הוצאות טיסה ושהייה בחו"ל במסגרת
עבודת המחקר בהתאם לדרישת המנחה ,לנהלי המכון בנושא ,כפי שיהיו מזמן לזמן ,ובכפוף
לאישור מנהל המכון .במקרה כזה ,וככל שההוצאות לא יהיו חזויות מראש בעת חתימת
ההסכם ,תבוצע הרחבה להסכם בהתאם לנדרש.
 .18מובהר כי המילגאי יבצע את המחקר בהנחיית משותפת של לפחות מנחה אחד מהמוסד
וחוקר אחד מהמכון.

ד .המסמכים הנדרשים
 .19המועמד ימלא את טופס ההגשה המצורף כנספח ב' לקול קורא זה ויצרף אליו את המסמכים
הבאים:
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מכתב הסכמה להנחייה ממנחה מהמוסד האקדמי בנוסח המצ"ב כנספח ג' לקול
.19.1
קורא זה.
אישורים כאמור בחלק ב' לקול קורא זה ,בהתאם לתואר הרלוונטי.
.19.2
קורות חיים של המועמד.
.19.3
גיליונות ציונים עדכניים ואישורי זכאות לתואר אקדמי.
.19.4
העתקי תעודות לתארים אקדמיים של המועמד ,במידה וקיימים.
.19.5
רשימת פרסומים ועבודות של המועמד ,ככל שישנם.
.19.6
מכתב המלצה אחד לפחות מגורם אקדמי המכיר את המועמד מתקופת לימודיו.
.19.7
לתשומת לב  -במסגרת מחקרים ספציפיים או במקרים של מלגות בתר -
.19.8
דוקטור יהיה רשאי המכון לקבוע תנאים ספציפיים נוספים אשר יפורסמו במסגרת
הפרסום באתר המכון .
ה .הגשת הבקשות
 .21הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה ב 0 -עותקים בדואר רשום או ידנית לכתובת כפי שיפורט
מטה .על המעטפה יש לרשום "קול קורא – מלגות" ושם נושא המחקר.
 .21בקשות שתוגשנה באיחור יידחו על הסף.
 .22המכון יהיה רשאי לדחות בקשות חסרות או לפנות לקבלת השלמות מהמועמד/ת על-פי
שיקול דעתו ,ולפי אופי המסמכים החסרים.
 .23כל שינוי שייעשה במסמכי הקול קורא או בנספחיהם או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין
במסגרת תוספת למסמכים או בכל דרך אחרת ,יהיו חסרי תוקף והמכון יהיה רשאי להתעלם
מהם או לפסול את הבקשה.
 .24המכון יהא רשאי לפסול על הסף בקשות שתגענה באיחור או שיחסרו בהן פרטים או
שהטפסים בהן לא מולאו על-פי כל ההנחיות.

ו .אמות מידה להערכת הבקשות
 .25הבקשות תעבורנה הליך של מיון בדיקה והערכה על-ידי המכון.
 .26הבקשות תיבדקנה לעניין עמידה בתנאי הסף (פרק ב' לעיל).
 .27רק בקשות אשר תמצאנה עומדות בתנאי הסף ,יועברו לשלב השני – שלב ההערכה על-פי
אמות מידה כדלקמן:
ראיון אישי – המועמדים יוזמנו לראיון אשר במסגרתו ייבחנו הידע המקצועי
.27.1
של המועמד ,החשיבה המדעית ,והערכת התאמתו של המועמד לשם ביצוע מטרות הקול
קורא – .69%
הישגי המועמד – הישגי המועמד בלימודים קודמים (ציונים ,פרסים ,מאמרים)
.27.2
– .15%
המלצות ..5% -
.27.3

ז .שונות
 .28המכון מעוניין לבחור בזוכה או זוכים בכל מחקר בהתאם לתקציב אשר יעמוד לרשותו.
 .29המכון יהיה רשאי לבחור זוכה או שלא לבחור זוכה כלל לפי שיקול דעתו.
 .31עם אישור תוכנית העבודה על ידי הועדה האוניברסיטאית (בה חבר המנחה מהמכון) ,יעביר
המילגאי עותק ממנה למכון.
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 .31הוחלט להעניק מילגה למועמד ,ייחתם הסכם התקשרות בין המכון ובין המועמד בנוסח
המצורף כנספח ד' .רק לאחר חתימת ההסכם יהיה הזוכה זכאי לקבל את מלגת הלימודים.
 .32המכון רשאי ,בכל עת לפני מועד ההגשה שנקבע ,בהודעה שתפורסם באתר המכון ,לדחות את
המועד האחרון להגשת בקשות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על-
פי שיקול דעתו.
 .33המכון רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למועמד ,כדי לקבל הבהרות לבקשה או להסיר
אי-בהירויות ,העלולות להתעורר בעת בדיקת הבקשות.
 .34המכון רשאי לבטל את "קול הקורא כולו או חלקים ממנו לרבות לעניין מחקר ספציפי
ולפרסם כל קול קורא חדש אם בכלל בכל עת.
 .35חתימת המועמד על ההסכם מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות .לא חתם המועמד על ההסכם
או לא מילא אחר דרישות הנגזרות מקול קורא זה או מההסכם – רשאי המכון להודיע על
ביטול הזכייה .במקרה זה ,יהיה רשאי המכון להודיע על בקשה אחרת שהוגשה באותו מעמד
כזוכה.
 .36המכון יהיה רשאי שלא להאריך התקשרות עם מילגאי אם התקדמותו האקדמית אינה בקצב
או ברמה הנדרשים.
 .37אין באמור לעיל ,כדי לפגוע בזכויות המכון לפי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב  ,.001-או
תקנותיו או לפי כל דין אחר.
 .38מילגת בתר-דוקטור :במידה ועבודת הדוקטורט הנמצאת בבדיקה לא אושרה ,רשאי המכון
לבטל את מילגת הבתר-דוקטור.
כתובת להגשת ההצעות –
המכון הגיאולוגי
מינהל המחקר למדעי האדמה והים
רח' מלכי ישראל ,09
ירושלים 0559.
למידע נוסף ולבירורים ניתן לפנות לגב' אירה פאר ,טל ,91-50.5110 :פקס ,91-50.5151 :דוא"ל:
.peer@gsi.gov.il
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נספח א'  -מתכונת פרסום קול קורא (יפורסם אחת לחודש)

תאריך – ________________

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

..

נושא המחקר

.1

שם החוקר המנחה מטעם המכון
ופרטי התקשרות עימו

.0

מוסד אקדמי עימו מבצע המכון
את שיתוף הפעולה בנושא המחקר
(ככל שישנה)

.5

שם השותף במוסד האקדמי אשר
ינחה את הזוכה

.5

המחקר והמילגה המוצעים
מתאימים ל תואר שני  /שלישי/
פוסט דוקטורט.

.6

תקופת תוכנית המחקר ומועד
תחילתה המשוער

.7

דרישות מינימליות נוספות (ככל
שישנן)

את הבקשות מכח מודעה זו יש להגיש עד ליום ________ שעה _____________ 1.( .ימים
קלנדרים לאחר מועד הפרסום).

________________________________________________________
אישור פרסום קול קורא

תאריך__________________:

סגן מנהל המכון_____________:
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נספח ב' – טופס הגשה
קול קורא למלגות בתחומי מחקר כדור הארץ ,שנת לימודים תשע"ד–תשע"ה
המכון הגיאולוגי
מינהל המחקר למדעי האדמה והים

מועמד לתואר שני  /שלישי /בתר דוקטוראט
נושא המחקר כפי שפורסם באתר המכון_______________________ :
שם המנחה מהמכון_______________________ :
המוסד עימו צפוי שיתוף הפעולה– _______________________
פקולטה – _____________________
מחלקה – _____________________
שם המנחה האוניברסיטאי – ______________________

חלק א' – פרטים אישיים
שם משפחה
_________________
ת.ז.
_________________
רח' –
_____________
טלפון
_____________

שם פרטי
_____________________
מין ז  /נ
עיר
___________
דוא"ל
_____________

מס'
___
טלפון נייד
__________
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מיקוד
___________
שנת לידה
___________

חלק ב' – פרטים על לימודים קודמים
לימודים לתואר – שני  /שלישי /בתר דוקטורט
מחלקה
פקולטה
שם המוסד
__________
____________
___________
למועמדים לתואר
שני
למועמדים לתואר
שלישי
מועמדים לבתר
דוקטוראט (הקף
בעיגול)
שמות ממליצים
ופרטי התקשרות

מנחה מהמוסד
___________

סיים תואר ראשון /נמצא בשלבי סיום התואר (נא פרט) -
________________________________
סיים תואר שני /הגיש עבודה לשיפוט /נמצא בשלבי כתיבה
סופיים (צירוף מכתב מהמנחה)
סיים תואר שלישי  /הגיש עבודה לשיפוט /נמצא בשלבי כתיבה
סופיים (צירוף מכתב מהמנחה)

הנני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זו מלאים ,נכונים ומדויקים וכי לא החסרתי או הסתרתי מידע
רלבנטי ונחוץ למשרד לשם קבלת החלטה בבקשתי.
כמו כן ,הנני מתחייב להודיע על כל שינוי שיחול בפרטים שנרשמו.

תאריך_________ :

חתימת המבקש________ :

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

תאריך______________:
לכבוד
המכון הגיאולוגי
מינהל המחקר למדעי האדמה והים
הנדון :מר/גב' ____________

הריני לאשר כי נתתי את הסכמתי להנחות את מר /גב' ____________________ בלימודיו
לתואר שני/שלישי יחד עם דר' ________________________________ מהמכון הגיאולוגי.
נושא המחקר________________________________________ :
קראתי את הוראות הקול קורא שפירסם המכון הגיאולוגי והנני מסכים לתנאיו.

בברכה,
שם החוקר ותוארו
שם המוסד
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נספח ד' – הסכם התקשרות
מס' חוזה _______ :
מרכבה__________ :

שנעשה ונחתם בירושלים ,ביום_____ בחודש______ שנת_____
בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ,באמצעות המכון הגיאולוגי במינהל המחקר למדעי האדמה
והים המיוצג ע"י מנהל המכון הגיאולוגי ביחד עם סגנית חשב משרד האנרגיה והמים (להלן-
"המכון")
מצד אחד
ובין
גב' /מר ____________ ,ת.ז,_________ .
רח' __________________( ,להלן " -הזוכה")
מצד שני

הואיל:

והמכון פנה בחודש _____ ב"קול קורא למלגות בתחום מדעי כדור הארץ" לשם קבלת
בקשות לביצוע מחקרים במסגרת לימודים לתואר שני ,שלישי ובתר-דוקטורט ,על-ידי
סטודנטים לתוארים מתקדמים ראויים ,בעלי אזרחות ישראלית .במסגרת זו מבקש
המכון להעניק מילגה בתחום _________________ (כאן יצוין התחום הספציפי)
(העתק הקול קורא רצ"ב כנספח א' להסכם זה);

והואיל:

ובמסגרת הקול קורא פורסמה בקשה לקבלת הצעה לביצוע מחקר בתחום
____________________ ו__________ הגיש בקשה למענק מילגת מחקר ללימודי
תואר __________ במחלקה ___________ במוסד ___________________ (להלן
"המוסד") לתקופת ביצוע המחקר בהתאם לתנאי הקול קורא ,וזאת בהנחיה משותפת של
ד"ר ______________ מהמוסד ושל ד"ר _______________מהמכון במהלך השנים
_______ והכל באופן ,במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה וכי לא קיימת מניעה
על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה (העתק הבקשה רצ"ב
כנספח ב' לקול קורא זה);

והואיל:

והמכון אישר את מועמדותו של הזוכה במסגרת החלטת ועדת המכרזים של המכון מיום
____________.

והואיל:

והזוכה מעוניין לבצע את המחקר במסגרת לימודיו לאחר שהוסברו לו התנאים במסגרת
המוסד והמכון;
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והואיל

ושני הצדדים החליטו לקיים את ההתקשרות כהגדרתם להלן שלא במסגרת יחסי
העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר הזוכה פועל כחוקר עצמאי ,ומקבל מלגת
מחקר לשם ביצוע המחקר הנדרש;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא
 .1.1המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים יגברו הוראות ההסכם.
 .2השירותים והממונה
 .2.1המכון מוסר בזה לזוכה ,והזוכה מקבל על עצמו לבצע את המחקר המוגדר בהסכם זה
בהתאם לתוכנית ובכפוף להוראות המפורטות בחוזה זה (להלן " -המחקר").
 .2.2הממונה מטעם המכון לעניין חוזה זה הינו ד"ר ________ מהמכון הגיאולוגי (להלן –
הממונה) .המכון יהיה רשאי להודיע לזוכה על החלפת הממונה בכל עת.
 .3תקופת החוזה

 .3.1הזוכה יבצע ויסיים את לימודיו לתואר ,ובכלל זה את המחקר בהתאם לנספח "ב" החל
מיום _____ועד ליום ______ או עד לסיום הלימודים או המחקר ,המוקדם מביניהם
(להלן" -תקופת ההסכם").
לעניין סעיף זה" :סיום הלימודים לתואר שני או שלישי משמעו – אישור עבודת
הגמר/הדוקטראט על-ידי המוסד האקדמי.
 .3.2על אף האמור לעיל ,התמורה תשולם בגין שנה אחת ,אשר תחל במועד תחילת תקופת
ההסכם לפי סעיף  ;0..למכון תהיה זכות ברירה לאשר תשלום התמורה לשנה נוספת
(אשר תחל שנה לאחר תחילת תקופת ההסכם ותסתיים שנתיים לאחר מכן) .לעניין זוכה
לתואר שלישי – למכון תהיה זכות ברירה להאריך את תקופת ההשתלמות גם לשנה
שלישית ורביעית אשר יחלו שנתיים ושלוש שנים לאחר מועד תחילת ההסכם ,בהתאמה.
 .3.3אם הזוכה מעוניין בהארכת המילגה לשנים נוספות כאמור ,לפי העניין ,יגיש למכון
בקשה ,על גבי הטופס המיועד לכך ,כפי שיהיה במכון שתוגש חודשיים לפני תום השנה
הרלוונטית ויצורפו אליה תוכנית מחקר מעודכנת (במידה ונדרשת) ודו"ח התקדמות
מעודכן המאושר ומנומק על-ידי הממונה מטעם המכון .המכון ימסור את תשובתו בתוך
 55יום.
 .3.4המכון רשאי להאריך את תשלום התמורה כאמור בסעיף קטן  0.1לעיל לפי שיקול דעתו
ובתנאים שיקבע ולאחר שהזוכה עמד בכל תנאי ההסכם והגיש למכון את כל המסמכים
הנדרשים.
 .3.5הוגשה עבודת הגמר על-ידי הזוכה טרם תום תקופת ההסכם ,ימשיך המכון לשלם לזוכה
את המילגה לתקופה של עד  6חודשים נוספים ,החלים בתקופת ההסכם ,בתנאי והזוכה
יגיש באישור המנחה והמוסד ,בקשה להמשיך בפעילות המחקרית שאושרה על-ידי
המכון.
 .3.6ידוע לזוכה שקבלת המלגה כפופה לכך שימלא את ההתחייבויות האמורות להלן וכן
לאמצעים הכספיים ולקיומם של מקורות תקציביים העומדים לרשות המכון למטרה זו.
לכן ,מאשר הזוכה כי הוא יודע שהמכון עלול להפסיק את תשלום המלגה ,בכפוף למתן
התראה של  09יום ,גם במקרה שימלא את כל המוטל עליו ולא יהיו לו טענות או תביעות
כלשהן כלפי המכון אם תשלום המלגה יופסק .כמו כן מובן ומקובל עליו שסכום המלגה
ייקבע על-ידי המכון.
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 .4התחייבויות והצהרות הזוכה

 .4.1הזוכה מתחייב לבצע את המחקר בשקידה סבירה ולעשות את מלוא המאמצים
לסיימה במועד ובאופן מוצלח ,בהתאם להצעה נספח ב' ,בהתאם לנהלי המכון
ובהתאם להוראות שיינתנו לו על-ידי המכון מעת לעת.
 .4.2הזוכה מתחייב לא לשנות את נושא המחקר המצויין בנספח ב' אלא אם יקבל לכך את
הסכמת המכון והמוסד מראש ובכתב.
 .4.3הזוכה מתחייב לבצע את המחקר ברציפות ולא להפסיקה לתקופה העולה על  0חודשים,
עד להגשת הדו"ח הסופי של המחקר .במקרה בו נאלץ הזוכה להפסיק את ההשתלמות
לתקופה העולה על חודשיים ,עליו לקבל את אישור המכון לכך מראש ובכתב.
 .4.4הזוכה מצהיר כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא
קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
 .4.5הזוכה מתחייב שלא לעסוק בכל עבודה נוספת וכן בכל עבודה בשכר או בשווה כסף,
למעט עבודה בהיקף שלא יעלה על  1שעות שבועיות בסמסטר בתפקידי הוראה במחלקה
בה הוא משתלם.
 .4.6הזוכה מתחייב לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לביצוע
המחקר בהתאם להסכם זה.
 .4.7הזוכה מתחייב לציית ולמלא ,הן במוסד והן במכון ,אחר כל הוראות הביטחון והבטיחות
בביצוע ההשתלמות ,המחקר וכן בשמירת החומר הקשור בהשתלמות.
 .4.8הזוכה מתחייב כי ביצוע המחקר אינו מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ,וכי
למיטב ידיעתו אין לשום אדם ,תאגיד או גוף ,למעט המוסד ,זכויות כלשהן במחקר.
 .4.9הזוכה מצהיר כי קרא והבין את הוראות הבטיחות המפורטות בחוברות המצורפות
כנספחים ה' ו -ו' להסכם .חתימה על הצהרות כאמור בנספחים ה' ו -ו' להסכם מהווה
תנאי לקיומו של ההסכם ולא יהיו לזוכה כל טענות בעניין.
 .5דוחות מדעיים:
 .5.1הזוכה יגיש למכון את הדוחות המדעיים במועדים שיפורטו להלן:
 .5.1.1הזוכה יגיש אחת לחודש דו"ח ובו תאור פעילות המחקר לתקופת החשבון
במתכונת שיקבע המכון הרצ"ב כנספח ג' להסכם זה (להלן – "הדו"ח החודשי" ).
הדו"חות החודשיים יוגשו בסיומו של כל חודש כשהם מאושרים על-ידי המנחה.
 .5.1.2הזוכה יוציא את עבודת המחקר שלו ,לאחר אישורה על ידי המוסד ,גם כדו"ח
מכון גיאולוגי לא יאוחר מחודשיים לאחר אישורה על ידי המוסד

 .6תמורה ותנאי תשלום
 .6.1גובה המילגה בהתאם להוראות הסכם זה ,ובכפוף למילוי יתר התחייבויות הזוכה על
פי הסכם זה ,ובפרט הגשת דו"ח ההתקדמות החודשי הרצ"ב כנספח ג' להסכם זה ,לא
יעלה על _______  ₪לשנה ,בהתאם למתכונת התשלומים המפורטת להלן:
 .6.1.1בגין כל דו"ח חודשי שיוגש ויאושר ע"י המכון מידי חודש ישלם המכון לזוכה סך
של ____-ש"ח.
 .6.1.2התשלום בגין חודש ההתקשרות האחרון ,בסך _____________  ₪יבוצע כנגד
עריכת עבודת הגמר כדו"ח מכון גיאולוגי ואישורו על ידי המנחה מהמכון .זוכה
אשר זכה במלגת בתר דוקטוראט יוציא דו"ח מדעי המסכם את מחקרו שנעשה
במסגרת המכון הגיאולוגי .התשלום האחרון כאמור לא יבוצע אלא לאחר שהמכון
אישר כי הזוכה החזיר כל דבר אשר שייך למכון ואשר נעשה על-ידו שימוש בתקופת
המחקר .
 .6.1.3למען הסר ספק ,התשלום בגין החודש האחרון לתקופת ההתקשרות שתחול
ביחס להסכם זה בפועל ,לא ישולם עד לאחר עריכת עבודת הגמר כדוח מכון וקבלת
אישור המנחה .
 .6.2הסכום הוא סופי ומוחלט ולא יחולו עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן.
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 .6.3המכון יכיר בהוצאות אש"ל לזוכה ,בהתאם לנהלי המכון בנושא זה ,כפי שיהיו ,מעת
לעת ,ובכפוף לאישור חשב המכון בהיקף של עד _________  ,₪ויכול שסכום זה יעמוד
על אפס .)₪
 .6.4המכון יהיה רשאי להכיר בהוצאות שהייה בחו"ל ,בהתאם לנהלי המכון בנושא זה ,כפי
שיהיו ,מעת לעת ,ובכפוף לאישור מנהל המכון ,וועדת המכרזים וחשב המכון .מובהר
בזאת ,כי לעניין הוצאות שאינן צפויות במועד חתימת ההסכם ,תנאי לאישור ההוצאה
יהיה הרחבת ההסכם.
 .6.5יובהר כי התשלומים יבוצעו רק לאחר אישור הממונה כי המחקר בוצע והושלם לשביעות
רצונו המלאה.
 .6.6לצרכי הסכם זה מוסכם כי מועד הגשת החשבון למכון הינו המועד שבו התקבל הדו"ח
החודשי אצל הממונה.
 .6.7התשלומים יתבצעו כדלקמן:
 .6.7.1דו"ח שיוגש למכון במחצית הראשונה של כל חודש (בימים  :).-.5ישולמו בין
התאריכים ( .5-15כולל) של החודש העוקב.
 .6.7.2דו"ח שיוגש למכון בין התאריכים  61-42לכל חודש (כולל) :ישולמו בין
התאריכים  .6-15של החודש העוקב.
 .6.7.3דו"ח שיוגש למכון בין התאריכים  42-16לכל חודש (כולל) :ישולמו ביום ה15 -
לחודש העוקב.
 .6.8ההיקף הכספי של ההסכם לא יעלה על ______  ₪לשנה.
 .6.9מובהר בזאת כי במידה והזוכה לא יגיש את דו"ח הביניים או הדו"ח הסופי ,לפי העניין,
כנדרש ובפרק הזמן הקבוע לכך ,יהיה המכון רשאי שלא לשלם את הסכום הקבוע בסעיף
זה ,כולו או חלקו ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של המכון.
 .7סודיות ופרסום
 .7.1המכון יהיה רשאי לפרסם את ממצאי המחקר בכל דרך שתיראה לו ובלבד שבמסגרת
הפירסום יאוזכר שמו של הזוכה והמוסד .המכון לא יעשה כן אם ישתכנע כי
פרסום כאמור יפגע בהגנה על הידע או מכל סיבה אחרת ולאחר שתאם עם
המוסד את המתוכנת הראויה להגן על הידע.
 .7.2בפרסומים פומביים של תוצאות המחקר יופיע הזוכה עם אפיליאציה של המכון
הגיאולוגי .בכל פרסום פומבי יכלול יאזכרו המוסד ,הזוכה או כל גורם אחר
מטעמם את מימון המכון בנוסח הבא" :מחקר זה מומן על-ידי המכון הגיאולוגי
במינהל המחקר למדעי האדמה והים ,ובהנחיית ד"ר _______".
 .7.3פרט לאמור לעיל ,המוסד והמשתלם ישמרו בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא
שיגיע אליהם או לחוקריהם או לעובדיהם או למי מטעמם מהמכון ומצהירים כי
ידוע להם שאי מילוי ההתחייבויות על-פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף
 ..1לחוק העונשין ,התשל"ז – ..077
 .8המחאת זכויות
 .8.1אין הזוכה רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה ,כולם או מקצתם ,למישהו
אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.
 .9הפרת הוראות ההסכם
 .9.1הפר הזוכה הוראה מהוראות הסכם זה ,ובפרט הזכויות המפורטות בסעיפים  5ו5 -
לעיל ,רשאי המכון ,בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה ,לראות הסכם זה
כמבוטל ,לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות .אם התיקון לא בוצע
תוך עשרה ימים מיום משלוח ההודעה ,לא יהיה המכון חייב בתשלום כלשהו לזוכה.
 .9.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ,.9..הפסיק הזוכה לבצע את המחקר או שנושא המחקר
אותו ביצע הזוכה שונה באופן מהותי מהתואר בנספח ב' ללא אישור מנהל המכון מראש
ובכתב יהיה רשאי המכון לפעול להשבת מלוא הסכומים ששולמו לזוכה או חלקם לפי
שיקול דעתו.
 .11כללי
בהסכם זה:
"שנה" ו"חודש"  -למנין הלוח הגריגוריאני.
.11.1
כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע ,וכן להיפך; וכל
.11.2
האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע ,וכן להיפך.
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 .11בהתאם להנחיות נציבות מס הכנסה ,על הזוכה להמציא תיאום מס מרשות המסים לפני
תחילת ההתקשרות .ובכל תחילת שנה קלנדרית עליו להמציא אישור לאותה שנה.ככל
שהמלגה חייבת בתשלום מס הכנסה ,ינכה המכון מס על פי הוראות כל דין.
 .12הזוכה יגיש דיווח על שירות מילואים פעיל שביצע במהלך תקופת המילגה וההתחשבנות בגין
ימים אלה והיעדרות הזוכה ,ככל שתידרש ,תבוצע בהתאם להנחיות מס הכנסה או שירות
המדינה בנושא ,כפי שהן חלות על עובדי מדינה.
 .13בהתאם להוראות ההסכם דלעיל ,ומאחר והיחסים בין המכון לסטודנט אינם יחסי עבודה ,על
כל המשתמע מכך ,הזוכה מתחייב לדאוג להפרשות למוסד לביטוח לאומי וכן למס בריאות,
ככל שהן חלות בהתאם לדרישות הדין.
 .14המכון יהיה רשאי שלא לאשר התקשרות עם חוקר או להפסיק התקשרות כאמור

כתוצאה מהנחייה של מנב"ט משרד האנרגיה והמים או מי שהוסמך על-ידו לשם כך.
 .15מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המכון יהיה רשאי לבטל או להקפיא את ההסכם ,אם הגיע לכלל מסקנה כי
המחקר אינו מתקדם במתכונת הרצויה מבחינה אקדמית או בקצב הרצוי.

 .16כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום ,לפי המענים
הבאים:
המכון  -רח' מלכי ישראל  ,09ירושלים .0559.
.16.1
הזוכה__________________________ -
כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי
.16.2
הנמען תוך  71שעות מתאריך המשלוח ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
 .17מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה ,לרבות הפרתו יהיה בירושלים.
 .18ההוצאה תמומן מסעיף תקציב__________ :
ולראיה באו הצדדים על החתום
בתאריך הנקוב בראש הסכם זה

חתימת הזוכה

איתי גבריאלי
מנהל המכון הגיאולוגי

שרית ארד
סגנית חשב בכירה
משרד האנרגיה והמים

אני

הח"מ,

עו"ד/

עובד

המכון

__________________מאשר

כי

מר/גב'

_____________המוכר לי אישית אשר זוהה על ידי ע"י ת.ז .מס' ______________חתם
בפני על הסכם זה ביום______________ וכי חתימתו מחייבת את ______________ לצרכי
הסכם זה.
_____________________

_____________________

חתימת עו"ד וחותמת

תאריך
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נספח ג'
נהלים לביצוע עבודת מחקר במכון הגיאולוגי
דו"ח התקדמות המחקר (סעיף .2א))6.

 .6תאריך הגשה _______________ -
 .4שם החוקר ________________ -
 .1מס' ת.ז__________________ - .
 .2נושא המחקר _________________________________ -
 .2תקופת הפעילות – (יוגש בסיום כל לחודש) ________________ -
 .1שלב פעילות – אבן דרך (הקף אבן דרך רלוונטית)–
 .6..לקראת הגשת הצעת מחקר לאוניברסיטה
 .6.1ממתין לאישור הצעת המחקר לאוניברסיטה
 .6.0פעילות מכוח הצעת המחקר המאושרת
 .7תיאור התקדמות  -סיכום התקדמות התוכנית המקצועית ופירוט פעולות מחקר עיקריות בתקופת
הפעילות –

 .1אבקשכם לשלם לי לתקופה הנ"ל על-פי החוזה.
___________
חתימת החוקר

הערות המנחה ________________________________________________________ :
___________

____________

אישור המנחה

תאריך

______________

____________

אישור מנהל המכון

תאריך
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