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הסעיף 
בקול 
 קורא

 תשובות  פירוט השאלה / בקשת ההבהרה

סעיף 
12.1 

בקול 
 קורא

נבקש להבהיר כי שינויים או תיקונים 
בקול קורא יכולים שייעשו אך ורק עד 

 למועד חתימת החוזה עם הזוכה. 

 יוותר ללא שינוי 

סעיף 
12.2 

בקול 
 קורא

נבקש להבהיר כי ביטול הקול קורא 
ייעשה רק עד למועד חתימת החוזה, 

 ולאחריו רק בכפוף להוראות החוזה. 

 יוותר ללא שינוי 

סעיף 
12.4 

בקול 
 קורא

נבקש להבהיר כי שינויים בתוכנית 
המחקר ייעשו בהסכמה )ולא רק 

 בתיאום( עם החוקרים האחראים.  

לשכת המדען רשאית  כפי שכתוב בחוזה: "

בכל שלב משלבי העבודה להכניס שינויים 

המוסכמים על צד ב' ותוספות מהותיות, 

ואשר בהם הוא יכול לעמוד  מבחינה מקצועית

מבחינה ארגונית וכספית, וצד ב' מתחייב 

 "לבצעם תוך פרק הזמן שיוחלט בין הצדדים.

 

סעיף 
4.5 

בקול 
 קורא

 3סעיף 
בנספח 

1 
 )חוזה(

קיימת סתירה, לכאורה, בנוגע 
להארכת תקופת ההתקשרות, בין 

בקול הקורא, הקובע כי  4.5סעיף 
ד הארכת תקופת ההתקשרות תהיה "ע

 3חודשים", לבין האמור בסעיף  12
בחוזה, הקובע כי הארכת תקופת 

חודשים".  36ההתקשרות תהיה "עד 
 אנא הבהרתכם. 

 חודשים  36

 3סעיף 
בנספח 

1 
 )חוזה(

נבקש הבהרה כי הארכת תקופת 
המחקר תעשה בכפוף להסכמת החוקר 

 בלבד. 

כפי שכתוב בחוזה: " לשכת המדען רשאית 
העבודה להכניס שינויים בכל שלב משלבי 

ותוספות מהותיות, המוסכמים על צד ב' 
מבחינה מקצועית ואשר בהם הוא יכול 
לעמוד מבחינה ארגונית וכספית, וצד ב' 
מתחייב לבצעם תוך פרק הזמן שיוחלט בין 

 הצדדים."

סעיף 
)ה( 7

בנספח 
1 

 )חוזה(

הואיל ומדובר במחקר אקדמי, שקצב 
דויק התקדמותו אינו ניתן לחיזוי מ

מראש, נבקש הבהרה כי יבוטל 
 הסעיף. 

לא יתכנו קנסות או סנקציות כספיות 
 בשל קצב התקדמות מדעית. 

 יוותר ללא שינוי 

סעיף 
)ה( 8

בנספח 
1 

 )חוזה(

על מנת שלא לפגוע בתקציב החוקר, 
תקורה  לא תכלולנבקש כי התמורה 

ומע"מ, ואלה יתווספו על תקציב 
 המחקר.

 יוותר ללא שינוי 

סעיף 
( 4)א()9

בנספח 

נבקש הבהרתכם, כי הבעלות 
(, היא 3)א()9במסמכים כאמור בסעיף 

כל זכויות הקניין הרוחני ביחס לכלים 
לנתונים, התוכניות, הנספחים, הטיוטות, 
התרשימים, וכל חומר אחר שהכין צד ב' 



1 
 )חוזה(

של צד ב' בלבד ולא "של הצדדים", כפי 
 (.4)א()9שנרשם בסעיף 

ע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה לשם ביצו
ממנו, בישראל ומחוצה לה, יהיו שייכים לצד 

ס. ב' )בהתאם להחלטת ממשלה 
וכ  חברה  לענייני  שרים  ועדת  של  122חכ/

 (.13.09.2004  מיום לכלה

סעיף 
( 5))א(9

עד 
סעיף 

( 7)א()9
בנספח 

1 
 )חוזה(

נבקש הבהרה כי האמור בסעיף 
בסעיפים  ( גובר על האמור7)א()9
( וכי בהתאם לאחר 6)א()9-( ו5)א()9

המילים "למען הסר ספק", יוסף "על 
 אף האמור לעיל".

 יוותר ללא שינוי 

סעיף 
 (1)ב()9

נבקש הבהרה כי המשרד לא יפרסם 
את ממצאי המחקר באופן מעוות, 
מסלף או באופן חלקי בלבד, ללא 

 הסכמת החוקר.  

 יוותר ללא שינוי 

סעיף 
)ה( 13

 בנספח
1 

 )חוזה(

נבקש הבהרה כי סעיף זה יימחק 
ביחס למוסדות אקדמיים. הכפפת 
גופי מחקר לחוק מבקר המדינה איננה 

 מקובלת בהסכמים מסוג זה. 

 יוותר ללא שינוי 

 11סעיף 
בנספח 

3 
)הנחיות 

להכנת 
תקציב 
למחקר

) 

, 15%נבקש להבהיר כי התקורה היא 
כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה, 

 כפי שנרשם.  13%ולא 

 יוותר ללא שינוי 

האם משתתפי המחקר המוצע יכולים  
להיות גם סטודנטים הלומדים 
במכללות להוראה לתואר ראשון 

 ותואר שני? 

לא. מיועד למורים שמלמדים במערכת 
 החינוך.

 

האם הצעת התקצוב שאגיש, כחוקר  
הראשי, צריכה לכלול את עלות 

התקצוב של בית הספר עימו בניתי 
 ?RPPשותפות 

 

לא. הצעת התקציב של בית הספר מוגשת 
 כתקציב נפרד.

במידה וכן, האם התקציב לבית הספר  
או שיש לכך תקציב  500,000כלול ב

 נוסף?

 כאמור מדובר בתקציב נפרד

מקסימלי לתקצוב בית האם יש סכום  
 הספר?

כל מקרה יבחן  -כרגע אין גג תקציבי מוגדר 
 כמובן במסגרת הסביר -לגופו 

מהו מפתח התקציב עימו יש לעבוד  
בבניית התקציב הבית ספרי? )שעות 
תקן, שעות בדרכה, שעות שהייה , שפת 
ה'תחביר' התקציבי של משרד החינוך 

 לפיה יש לחשב(

הספר בשעות  אגף מו"פ יתקצב את בתי
  תקן.

 

האם התקציב לבית הספר השותף  
 עובר דרך המוסד המגיש?

המורים המשתתפים יקבלו שעות נוספות 
 12מספר שעות קבוע לכל  -למשכורתם 
 חודשי השנה

 


