
למלגות ע"ש זלמן ארן  30/11.21שאלות ותשובות לקול קורא מס' 

 2021לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 

 

הסעיף בקול 

 קורא

 תשובה פירוט השאלה / בקשת ההבהרה

 מסמך ק"ק

 2.1בסעיף 

נדרשת הגשה ההצעה בעותק קשיח 

 אחד ועל גבי התקן אחסון נייד.

עותקים  2נדרשת הגשה ההצעה ב 

קשיחים ועותק נוסף על גבי התקן 

 אחסון נייד 

 מסמך ק"ק

 3בסעיף 

כיצד יתקבלו התשובות לשאלות 
ההבהרה )בפעם הקודמת פורסם 

 באתר האינטרנט של המדען הראשי(.

באתר האינטרנט של המדען הראשי 
 ובמייל לכל רשויות המחקר

 מסמך ק"ק

 5בסעיף 

החלופה של מסלול חצי לא מופיעה 
 מלגה.

 אין מסלול חצי מלגה

 מסמך ק"ק

 5.1בסעיף 

לא צורפו להסכם נהלי העבודה של 
 לצרפם. יםבקשמהמשרד כנספח. 

לוח זמנים לתשלום  –נספח א' לחוזה 
 המלגות 

 מסמך ק"ק

 5.9בסעיף 

"מלגאי היוצא להפסקה בעבודת 
חודשים רצופים,  3המחקר העולה על 

קש את אישור המשרד ובהתאם יב
מועדי ההתחייבויות יתוקנו 

זה ומועדי  המפורטות בקול קורא
 מבקשים -התשלום בהתאמה. 

יין עיכוב בלו"ז בשל הבהרה לענ
 דיציאה לחל"

 גם חופשת הלידה נכללת בסעיף זה

נשארה האופציה לבחירת מסלול חצי  נספח א
מלגה, על אף שאינו קיים בק"ק 

 הבהרה. מבקשיםעצמו. 
 

 אופציה חצי מלגה מבוטלת 

לשנות  מבקשיםבכותרת ההסכם  גנספח 
 .2021לשנת 

 

 יתוקן

 נספח א

 11סעיף 

ההסכם הוא נספח ג לק"ק ולא, ק"ק 
 הוא נספח א להסכם.

 

 הקול קורא הוא נספח א' להסכם 

 נספח א

 8.ב.16סעיף 

תחת הכותרת ידע, זכויות במחקר )
לכלול  מבקשים ופרסום(:

בהתחייבות של הדוקטורנטים 
לקבלת מלגה זו, הצהרה לפיה ידוע 
להם שתוצרי הידע שייכים לטכניון 

ולא תהיה להם כל טענה, ובפרט לא 
 טענות כספיות בנושא.

 נשאר ללא שינוי

 נספח א

 19סעיף 

נבקש למחוק התייחסות  .1
לביטוח עבודות קבלניות 

חוסר רלבנטיות ר לאו
 להתקשרות זו.

למחוק הבקשה להצגת נבקש  .2
פוליסות ביטוח . נוכל להציג 

אישורי קיום ביטוח לפי 
 דרישה בנוסח האחיד

 נשאר ללא שינוי 

 נספח א

 א. 20סעיף 

לא צורף להסכם נוסח הוראת קיזוז. 
 לצרף. מבקשים

 

לשאלות  1מצרפת את זה כנספח 
 ותשובות



בנספח א 
לוח  –להסכם 
הזמנים 

לתשלום 
 המלגה

 בסעיף ב'

בטבלה בעמודה "מועד הגשת 
חשבונית ודוח התקדמות" לא עודכנו 

 תיקון. מבקשיםהתאריכים. 
 

 יתוקן בהתאם לאבני הדרך

בנספח א 
לוח  –להסכם 
הזמנים 

לתשלום 
 המלגה

 בסעיף ב'

בטבלה בעמודה "תפוקה" מול 
 מבקשים 1.11.23-14.1.25התקופה 

 5.8תיקון בהתאם להוראת סעיף 
לק"ק, כדלקמן: "דוח סופי + ככל 
שיידרש, הצגת המחקר בפני נציגי 

 משרד החינוך". 
 

"דוח סופי +הצעת המחקר  –יתוקן 
בפני נציגי משרד החינוך, ככל 

 שיידרש"

האם אפשר להגיש את הצעת  
 הדוקטורט באנגלית 

אפשרי אבל התקציר חייב להיות 
 בעברית 

נבקש לערוך את השינויים הבאים  5.6
בסעיף: "במסגרת תכנית המלגות 

למספר פגישות  המנחה מלגאייוזמן 
 עם מקבלי החלטות"

 ישאר ללא שינוי

סודיות ופרסום: א. המשרד יהא  16
רשאי לפרסם את ממצאי המחקר 

בכל דרך שתראה לו, ובלבד 
שבמסגרת הפרסום יאוזכר שמם של 

ובכפוף דוקטורנט והמוסד, המנחה, ה
ידה והדוקטורנט במלזכות המוסרית. 

רסמו את ממצאי ו/או המוסד טרם פ
המחקר המשרד יפנה למוסד בכתב 

ויודיע על כוונתו לפרסם את 
הממצאים. למוסד תינתן שהות 

סבירה שלא תפחת מתשעים ימים על 
ת להגן על ממצאי המחקר או מנ

לשכנע את המשרד כי פרסום כאמור 
יפגע בהגנה על ממצאי המחקר ו/או 

יפגע באפשרויות מסחור ממצאי 
המחקר ו/או יפגע בפרסומי החוקר 
או מכל סיבה סבירה אחרת. למען 

הסר ספק, לאחר פרסום ממצאי 
המחקר בידי המוסד רשאי המשרד 

 ללא שינוי תוצאותלפרסמם כרצונו 
מבלי לגרוע מכלליות האמור המחקר. 

לעיל, פרסום חלקי של תוצאות 
המחקר ייעשה לאחר תיאום ואישור 

 המוסד"

 ישאר ללא שינוי 

נבקש להוסיף את תת הסעיף הבא:  16
מובהר בזאת כי המשרד ועובדיו 

לחוק  118ו  117כפופים לסעיפיים 
 1997 -העונשין, תשל"ז

 ישאר ללא שינוי 

עם הדוקטורנט ו/או יחסי השרד  18
"מובהר בזאת כי המוסד  –המוסד 

משמים כקבלן  ו/או הדוקטורנט
עצמאי לצורך ביצוע המחקר. 

בלבד תחול האחריות על פי  הםועליו
דין בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם 

לכל גורם אחרר, לרבות עובדים או 
בביצוע  םכל גורם אחר הפועל בשמ

 המחקר". 

 ישאר ללא שינוי

 –נבקש מחיקה של תת הסעיף הבא  18
"המוסד יהיה אחראי לביצוע כל 

 ישאר ללא שינוי 



הניכויים שיש לבצעם על פי דין 
מהמלגה ועליו בלבד תחול האחריות 

לתשלום המסים, הארנונות, 
והתשלומים הסוציאליים והאחרים 

 בהתאם לכל דין ונוהג 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1נספח 
 

 המוסד להשכלה גבוהה _________________
 מספר טלפון_________________________
 מספר פקס__________________________

 
 
 

 תאריך:_______________
 לכבוד

 החשב הכללי
 משרד האוצר 

 באמצעות משרד החינוך
 
 

 הוראת קיזוזהנדון: 
 
 
 –החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של המוסד להשכלה גבוהה )להלן אנו  . 1

, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנת לקזז כל סכום עד לסך   המוסד( 
תנאי  (, שיוצמד ל:   ש"ח )במילים     

מכל תשלום המגיע למוסד מהממשלה לפי כל .   ההסכם מתאריך 
 הקיזוז(. –דין, הסכם או הסדר )להלן 

 
ו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל אנ .2

תשלום המגיע למוסד מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע 
מבלי שיהיה חייב    לממשלה מן המוסד בקשר אם חוזה/הזמנה 

 לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המוסד. 
 
ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע  אנו מתחייבים .3

קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים למוסד מן הממשלה לפי כל דין, הסכם 
 או הסדר. 

 
 .  הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך  .4
 
 שינוי הוראה זה כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.  .5
 

________________________________ 
 שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם המוסד

 
 אישור עו"ד

 
,    אני הח"מ, עו"ד______________, המשמש כיועץ המשפטי של

ידי מורשי החתימה -מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על
 המוסמכים של המוסד ומחייבת את המוסד. 

 
________________ 

 עו"ד
 03048101 סימוכין:


