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 2017ת חיפ"א למחקר לגמענק מ -הסכם 

 _______________________בתאריך שנערך ונחתם ב

 )להלן "החברה", צד א'( , החברה לרפואת ילדים אמבולטוריתחיפ"א בין

 5213604, מיקוד 3566, ת.ד. 10-11קומות  2רמת גן, בניין התאומים  35ז'בוטינסקי 

 )להלן "החוקר", צד ב'(  _______________ ת.ז. (שם החוקר) ד"ר לבין

 (כתובת החוקר)

 

על הצעת המחקר  ש"ח__________בסך  2017מטעם חיפ"א לשנת מלגה והחוקר זכה ב הואיל

 בפועלהמחקר  נספח א' ומעוניין לקבל את המענק לשם ביצועלהסכם זה כ המצורפת

 

 ומעוניינת להעביר לידיו את הסכום הנקוב זכייתווהחברה מאשרת את  והואיל

 

 מותנה, מוסכם ומוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

הצעת תקציב , לוח זמנים לביצועוו, תקציר הצעת המחקר, תוכנית העבודה שלהכולל )נספח א'  .2

 .מהסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד( וכל האישורים הנדרשים לשם עריכת המחקר

או מתכלה )לדוגמא: מחשב( לא ציוד רכישת לי המענק לא נועד כברור ומוסכם בין הצדדים  .3

 (לחו"ל הנסיעלכיסוי הוצאות הכרוכות בהצגת תוצאות המחקר בכינוס או מפגש מדעי )ובכלל זה 

  המצורפת בזאתבהצעת התקציב אלא להוצאות המפורטות 

קי לביצוע הלסינועדת קבלת אישור מותנה במחקר המענק את חיפ"א מתחייבת להעביר לחוקר  .4

 להלן 7של החוקר כמפורט בסעיף  בכפוף למילוי התחייבויותיוו מחקרה

כפי שיופיע על המחקרים  שם קרןבאמצעות קרן המחקרים ]החוקר  מענק המחקר יועבר אל .5

 .[ להלן: )"קרן המחקרים"(ומי מנהל אותההצ'ק 

 זהחתימת הסכם מעמד ב( ש"ח______ סך)מחצית הסכום שני תשלומים: בלחוקר המענק יועבר  .6

 להלן.ד'  8דוח ביניים כמפורט בסעיף ת קבלהשנייה לאחר מחצית וה

לאופן ניהולו של חיפ"א אישור במישרין ו/או בעקיפין של יפ"א אין לראות בקבלת מענק מטעם ח .7

 א' להלן. 8כמפורט בסעיף עמידתו בכללים אתיים ומשפטיים או  תוכנו, המחקר

 התחייבויות החוקר .8

גים וקיימים ובהתאם לכללים האתיים והמשפטיים הנהיערך המחקר  החוקר מתחייב כי .א

ולהמציא  בטרם עריכתואלה בני אדם וכי ידאג לקבל אישורים במחקר רפואי לעניין 

 העתקים מאישורים אלו, ככל שיידרש.חיפ"א ל

ביצועו . אי בהתאם ללוח הזמנים אליו התחייבו כמתוכנן בצע את המחקרלהחוקר מתחייב  .ב

 של המחקר שלא עקב נסיבות מחוץ לשליטתו יחשב להפרת הסכם זה.
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הכספים החוקר מצהיר כי ידוע לו כי עליו לפעול מול קרן המחקרים על מנת לקבל את  .ג

אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג על ידי חיפ"א וש ושהועבר

 רן המחקרים לחוקר.מקלהעברת הכספים בקשר חיפ"א שהוא כלפי 

חיפ"א ובו ב לעיונו של יו"ר הועדה המדעית של וכתדו"ח ביניים החוקר מתחייב להגיש  .ד

חתום על ידי מנהל קרן זה יהיה דו"ח . ניצול תקציבי המחקרו מפרט התקדמות המחקר

אוחר משנה ממועד העברת מלוח הזמנים של המחקר אך לא להתאם ביוגש ו המחקרים

המחצית השנייה של העברת תנאי מחייב למהווה . הדו"ח מענקה המחצית הראשונה של

 קרן המחקרים.למענק ה

דו"ח לחיפ"א להגיש החוקר  מתחייבעם סיום העבודה, תהינה התוצאות אשר תהינה,  .ה

 וצאת הכספים.הפירוט מהלך המחקר והכולל  מסכם חתום על ידי מנהל קרן המחקרים

, יםומדעיים פופולריעת  יכתבתקשורתי לרבות כל ערוץ ב היה והמחקר נמצא ראוי לפרסום .ו

כספי בהמחקר נתמך כי לציין החוקר מתחייב , משודרת/או מדיה הכתובה, דיגיטלית ו

 מענק מטעם החברה.

 כנסי חיפ"א.אחד מלהציג את עבודת המחקר בבמידה ויתבקש החוקר מתחייב  .ז

 

לא חיפ"א במלואו, וכי  המותנה בין הצדדיםכל את  ףכי הסכם זה משקשני הצדדים מצהירים  .9

מצגים, הסכמים, השפעות והתחייבויות בעל פה , תהיה חבה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות

על כל נוהג ו/או מנהג בין וברות הוראות הסכם זה גוכי  ובכתב שאינן נכללות בהסכם זה

 הצדדים.

ח על ידי צד כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט בכותרת להסכם זה. כל הודעה שתשל .10

למשנהו בדואר רשום או שתימסר ביד לפי הכתובת כמפורט בהסכם זה, תחשב כאילו הגיעה 

 עם מסירתה בפועל. –שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נמסרה ביד  72לתעודתה תוך 

פרוש המשפטי להסכם זה נתונה ליועץ המשפטי של הר"י מוסכם בין הצדדים, כי סמכות ה .11

 אביב.-לבתי המשפט ובתי הדין בתליפוט דיון ושולעניין 

 ולראיה באו על החתום .12

 

 


