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 4102 בשנת _________ בחודש ________ נחתם ביוםנערך וש

 

 בין

 –)להלן  והחלל הטכנולוגיהבאמצעות משרד המדע,  ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
 המשרד(

וחשב המשרד המוסמכים כדין לחתום  והחלל הטכנולוגיהסמנכ"ל משרד המדע, המיוצג על ידי 
 בשם המדינה

 מצד אחד -

 

 לבין

, ___________, שכתובתו: רח'( ___________)ת.ז. _ ____________________
 __, עיר:________________

 (משתלםה – טלפון: ___________, נייד: _____________ )להלן

 מצד שני -

 
 לשנת אוניברסיטאות חלל – קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון"והמשרד פרסם  והואיל

ל אל"מ אילן רמון ז"ל בהתאם להחלטת הנציח את זכרו שבמטרה ל ,"4102
בנושא הנצחה ממלכתית לטייס החלל  02024111מיום  5352 מס'הממשלה 

חלוקת מלגות באמצעות )האסטרונאוט( הישראלי הראשון, אל"מ אילן רמון ז"ל, 
 לסטודנטים המשתלמים בקורסי הקיץ בתחום החלל במוסדות להשכלה גבוהה

 (;השתלמותה – )להלן

 שתלם הגיש את הצעתו במסגרת הקול הקורא;והמ והואיל

 והצעת המשתלם מצורפת כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  והואיל
 המפורטותכי הוא עומד בכל דרישות המשרד המשתלם ובמסגרת הצעתו מצהיר 

 ;בקול קורא

ועדת  האישר מקצועיתהמשתלם ובהמלצת ועדת שיפוט ועל בסיס הצעתו של  והואיל
, במסגרתה עם המשתלםאת ההתקשרות  ________ המכרזים בישיבתה מיום

  תוענק למשתלם מלגה לצורך ההשתלמות2

והם מקובלים עליו והוא  והוסברו למשתלם התנאים לפיהם מוענקת לו המלגה והואיל 
 קידה סבירה ולסיימה במועד בהצלחה;מתחייב לבצע את ההשתלמות בש

 
מסכים המשרד ועדת המכרזים , הצהרותיו ואישור משתלםשל הועל בסיס הצעתו  והואיל

על פי הצעתו  שהמשתלם יבצע את ההשתלמות, על מנת שתלםהמלהתקשר עם 
 ;ובכפוף לתנאי הסכם זההמפורטת בנספח א', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

 
 

 פיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:ל

 

 מבוא ונספחים 0

 ומחייבים כיתר תנאיו2 ממנוהווים חלק בלתי נפרד המבוא להסכם זה ונספחיו מ  א

 2במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים יגברו הוראות ההסכם  ב

 



  

 

 
 
 

 התחייבויות המשתלם 4

בשקידה סבירה ובאופן מוצלח, בהתאם להצעתו לבצע את ההשתלמות מתחייב  המשתלם  א
לו על ידי המשרד מעת לעת,  נספח א', בהתאם לנוהלי המשרד ובהתאם להוראות שינתנו

 זה2 הסכםבכפוף להוראות המפורטות בו

החל מיום ___________ ועד ליום לבצע את ההשתלמות ברציפות המשתלם מתחייב   ב
 ולא להפסיקה2( תקופת ההשתלמות – _________ )להלן

במהלך תקופת  שעות 011לבצע פעילות התנדבותית בהיקף של המשתלם מתחייב   ג
ייפגש המשתלם עם נציג המשרד לתיאום  תום תקופת ההשתלמות,כחודש מ 2ההסכם

 פעילות התנדבותית2 

 2השתלמותא הגורם המממן הממשלתי היחיד של הוהמשתלם מצהיר כי המשרד ה  ד

 ההשתלמות2בביצוע והבטיחות לציית ולמלא אחר כל הוראות הביטחון המשתלם מתחייב   ה

 עבור ההשתלמות2 ₪_ _______המשתלם מתחייב לממן ממקורותיו סך של   ו

 

 תקופת ההתקשרות 3

מיום החתימה על הסכם ההתקשרות תהיה החל במסגרת הסכם זה תקופת ההתקשרות 
 (2הסכםתקופת ה –להלן לעיל ו) למשך שנה

  

 דוחות 2

 המשתלם יגיש למשרד דיווחים כדלקמן:

המשתלם יגיש כחודש מתום תקופת ההשתלמות דו"ח בו יפורט סיכום אודות   א
 2רשמיו מההשתלמותואת  ההשתלמותפרטי את ר יכלול ההשתלמות, אש

חודשים לאחר תום תקופת  5-לא יאוחר מתעודת גמר השתלמות המשתלם יגיש למשרד   ב
   2ההשתלמות

לעיל,  (ג)4בסעיף  הנדרשת תנדבותיתהפעילות ההע וציבהמשתלם יגיש דו"ח בגין   ג
 במועדים שיפורטו להלן:

2  יגיש המשתלם למשרד דו"ח ביצוע 02024103 ,02524103, 020424102-בתאריכים: ה (0
  התנדבות אשר יכלול את הפרטים הבאים:

 ;שעות התנדבות ומועדים 2א

 ;מקום התנדבות 2ב

 תיאור מילולי של ההתנדבות2 2ג

דו"ח מסכם לביצוע פעילות ההתנדבות יגיש המשתלם למשרד  1021.24102-ה בתאריך (4
 ל תקופת ההתנדבות2 באופן מצטבר לכ ( לעיל0)ג()2הכולל את האמור בסעיף 

 על ידי נציג המוסד בו התנדב המשתלם2  ות יחתמוהדו"ח (5

 

 

 התמורה 5

תמורת ביצוע ההשתלמות בהתאם להוראות הסכם זה ישלם המשרד למשתלם סך של    א
 (2התמורה – ( )להלןעשרים וחמש אלף ש"ח)במילים:  ₪ 45,111



  

 

במסגרתו מתבצעת מהמוסד  תשלוםהדרישת עם העברת המשרד שולם על ידי ת התמורה  ב
, ובכפוף לעמידת המשתלם בכל תנאי ההסכם כפי שנדרשו עד למועד למשרד ,ההשתלמות

 2בקשת התשלום

 לא יוצמדו למדד יוקר המחיה2שתלם הם סופיים ומוחלטים והתשלומים שישולמו למ  ג

התמורה כוללת כל מס, היטל או תשלום חובה שיחול על ביצוע ההשתלמות או שיהיה   ד
 שהיא עם ביצועה2 קשור בכל דרך

 

 נציג המשרד 6

המשרד רשאי להחליף את הנציג בכל  2הוא _________נציג המשרד לצורך הסכם זה   א
 2משתלםויודיע על כך בכתב לעת, 

להיכנס לכל מקום בו מתנהלת בכל עת הנציג וכל מי שהוא יסמיך לכך, יהיו רשאים   ב
קשורה בביצועו2 כמו כן,  בכל פעולה ה ולצפות הקשורה בביצוע הסכם זה כלשהי עבודה 

בכל מסמך, ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור בכל עת סבירה יהיה הנציג זכאי לעיין 
 זה2 בביצוע הסכם

 

 הפסקת ההתקשרות וקיצוץ בתקציב 7

  –הפסקת ההתקשרות   א

ן הפר המשתלם את ההסכם הפרה יסודית או הפר אותו הפרה לא יסודית ולא תיק (0
ידי המשרד בכתב, יהיה המשרד רשאי -על תן לואת ההפרה בתקופת הארכה שתינ

 לבטל את ההסכם2

את  שתלם, יחזיר המלעיל( 0ביטל המשרד את ההסכם בהתאם להוראות סעיף ) (4
התמורה שקיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החשב הכללי; כן רשאי המשרד 
 לדרוש מהמשתלם השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף

 לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין2

, הסכםלהוראות הכי לא יוכל לסיים את ביצוע ההשתלמות בהתאם  למשתלםהתברר   ב
יודיע על כך מיד למשרד בצירוף נימוקים2  קיבל המשרד הודעה כאמור, רשאי הוא  לפי 

 –שיקול דעתו לעשות אחד או יותר מאלה 

לסיים שרות הינן מוצדקות רשאי הוא סבר המשרד כי הנסיבות להפסקת ההתק (0
עקב ביצועו  שתלםבתנאים שיקבע ולשלם את ההוצאות אשר נגרמו למזה  הסכם

כמו כן, במקרה זה וככל  ורשאי המשרד לדרוש מהמשתלם להגיש דו"ח מסכם2
שיראה לנכון, רשאי המשרד לדרוש מהמשתלם להחזיר את התמורה שקיבל או את 

 השתלמות2חלקה אשר לא נוצלה לצורך ה

סבר המשרד כי הנסיבות להפסקת ההתקשרות אינן מוצדקות, רשאי הוא לראות  (4
 לעיל2 (א)7בכך הפרת הסכם ויחולו הוראות סעיף 

 ומלקיים התחייבויותי המשתלםכדי לפטור את  לפי סעיף קטן זהאין במתן הודעה  (5
 סכם זה2על פי ה

ידי -חמת הפרתה עלהמשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתו, שלא מ  ג
יום מראש וישלם לו את  51 שתלםהמשתלם2 החליט המשרד לעשות כן, יודיע על כך למ

ההוצאות אשר נגרמו לו עקב ביצוע ההשתלמות בהתאם להסכם זה וכן הוצאות שנגרמו 
 ושאינן ניתנות לביטול באותו מועד2השתלמות לו עקב התחייבות שנלקחו לצורך ביצוע ה

 – כוח עליון  ד

או המשרד לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי  שתלםף האמור לעיל, המעל א (0
הביצוע של התחייבויותיהם לפי הוראות ההסכם, כולן או מקצתן, אם העיכוב או אי 

 הביצוע הם תוצאה של כוח עליון2



  

 

אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם,  -" משמעו כוח עליוןבהסכם זה, " (4
עו או חזו אותו מראש ו/או לא היה עליהם לדעת או ו/או המשרד לא יד שתלםהמ

או  ליטתם, והמונע באופן ישיר מהמשתלםלחזותו מראש, ו/או הוא אינו בש
פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך -מהמשרד למלא התחייבויותיהם על

שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם 
 ין הצדדים2עליו ב

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האירועים המפורטים להלן לא יחשבו לכוח עליון: 
שירות מילואים של עובדים, שאינו במסגרת מצב מלחמה או גיוס כללי; שביתה או 

 השבתה או עיצומים, למעט שביתה כללית וענפית2

 0נמשך  העליון חתה ההפרה של ההסכם  תוצאה של כוח עליון, ואירוע הכויהי (5
 יה המשרד להביא את ההסכם לסיומו2רשאי יה –)שישה( חודשים או יותר 

 כל צד יודיע למשנהו על כל אירוע של כוח עליון מיד אם היוודע לו קרות האירוע2 (2

אירע אירוע המהווה כוח עליון כמשמעותו בסעיף זה ידונו הצדדים על האמצעים  (3
 כוח העליון על ביצוע ההסכם2שיש לנקוט בכדי להקטין ו/או לצמצמם השפעת ה

 

 יחסי המשרד עם המשתלם 8

וביצוע החובות  ההשתלמותכקבלן עצמאי לצורך ביצוע  משמשמובהר בזאת כי המשתלם   א
לכל לו והאחריות בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם  בלבד תחול  ו, ועליפי הסכם זה-על

 2על פי הסכם זהובביצוע יתר החובות  ההשתלמותביצוע ב וגורם אחר הפועל בשמ

 את המשתלםלהדריך או להורות  למשרדזה  הסכםאין לראות בכל זכות הניתנת על פי   ב
זכות של עובד למשתלם כל זה, ולא יהיו  הסכםאלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות 

 חרות בקשר עם ביצועא זכאי לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות הלא יהיוא מדינה, וה
 הסכם2ה

 מהמלגה ועליו בלבדראי לביצוע כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין יהיה אחשתלם המ  ג
הסוציאליים והאחרים אשר  שלום המסים, הארנונות, והתשלומיםתחול האחריות לת

 2לשלמם בהתאם לכל דין ונוהגחייב יהיה 

בין בקשר לתביעה שתוגש נגד  ,זה הוצאותהסכם אגב ביצוע למשרד במידה וייגרמו   ד
 המשרד את  ישפה שתלםהמ, המשתלםלמעשים או מחדלים של  בין בנוגע ,המשרד

ביחס המשרד  דין והודעת-כולל שכר טרחת עורך שנגרמה לו,בעבור כל תביעה או הוצאה 
על  שתלם, ובלבד שהמשרד הודיע למשתלםהמ להוצאות כאמור תהיה נאמנה על

 להתגונן מפניה2 שתלםהתביעה ואפשר למ

המשתלם בתקופת זה, מתחייב  הסכםהוראות  לפיהמשתלם מבלי לפגוע באחריות   ה
המשתלם כמו כן,  2בביטוח תאונות אישיות ובביטוח רפואי עצמולבטח את  הסכםה

, אשר יהיה בתוקף כל תקופת שהותו בביטוח נסיעות לחו"ללבטח את עצמו מתחייב 
 2בחו"ל לצורך ההשתלמות

 בלתי נפרד ממנו2הוו חלק יכנספח להסכם זה ויצורפו ת הביטוח ומפוליס יםהעתק

 

 הוראות כלליות 9

ללא  ,לאחר זה, כולן או מקצתן הסכםרשאי להעביר זכויות או חובות לפי  והמשתלם אינ  א
 קבלת הסכמת משרד מראש ובכתב2

 הסכם אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי   ב
מסוים ולא האלה, לא לגבי המקרה  זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו

 2לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן

 

 2 09211415תתקציביתקנה  01



  

 

 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה: 00

קרית הממשלה  –קרית בגין , בנין ג', והחלל הטכנולוגיהמשרד המדע,   –המשרד 
 90291, ירושלים 29011, ת"ד )המזרחית(

 _________________________________________________ – שתלםהמ

 

זה תישלח בדואר רשום, מצד אחד למשנהו  הסכםכל הודעה או התראה בגין כל עניין הנובע מ 04
שעות מעת המסירה של המכתב הכולל את ההודעה או  74ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך 

 2ההתראה בדואר כאמור 

    

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

_____________________ _____________________ ____________________ 

 ,משרד המדעסמנכ"ל 
 וחלל הטכנולוגיה

 הטכנולוגיהמשרד המדע,  חשב
 וחלל

 שתלםהמ

 


