היחידה לניהול מחקרים

הסכם
שנערך ונחתם ב_______ ,ביום___ ,בחודש______ ,שנת_______,
בין
הרופא העומד בראש המחקר_________________________:
שם  /מספר המחקר_______________________________ :
(להלן" :הרופא")
ובין
בית החולים בו מבוצע המחקר__________:
(להלן" :בית החולים")
מצד אחד;
לבין
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ת.ד 356
באר שבע50145 ,
(להלן "האוניברסיטה")
מצד שני;

הואיל

ונחתם הסכם מחקר בין החברה מזמינת המחקר (להלן" :המזמין") לבין בית החולים
לבין הרופא ביום ____ ,בחודש____ ,שנת______ ,בנושא______,המצורף להסכם זה
כחלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :הסכם המחקר");

והואיל

והצדדים מסכימים ומעוניינים כי כל כספי המחקר ,שהמזמין התחייב לשלם בהתאם
להסכם המחקר (להלן" :כספי המחקר") ,ישולמו על ידו ויועברו לאוניברסיטה בהתאם
להסכם שנחתם בין הצדדים לבין המזמין ,המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו
(להלן" :הסכם התשלומים");

והואיל

והצדדים מעוניינים להסמיך את האוניברסיטה לנהל את כספי המחקר בסעיף תקציב
מחקר שיפתח עבור מחקר זה (להלן" :תקציב המחקר") ,הכל בהתאם למפורט בהסכם זה
להלן;

 www.clalit.co.ilת.ד ,151.באר-שבע טל 88-6744571 :פקס88-6744557 :

היחידה לניהול מחקרים

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

בית החולים מצהיר כי בידיו כל האישורים הדרושים להפעלת המחקר ,ביניהם ביטוחים
דרושים להפעלת מחקר קליני ואישור הלסינקי.

.3

ניהול תקציב המחקר יבוצע בלעדית על ידי האוניברסיטה בהתאם להוראות הסכם זה
(להלן":הוראות הנאמנות")

.4

התשלומים מתקציב המחקר יבוצעו על ידי האוניברסיטה בהתאם למאושר ע"י הוועדה
להתקשרות עם חברות מסחריות של משרד הבריאות (עוזי קרן).

.5

הוצאות מחקרים ,שכר עבודה ,השתתפות בכינוסים מדעיים :כספי המחקר יופקדו בערכם
השקלי הנומינלי על ידי האוניברסיטה בתקציב המחקר ,ויעמדו לרשותו של הרופא בניכוי
התקורות לצורך הוצאות במסגרת מחקריו בבית החולים בהתאם למאושר ע"י הוועדה
להתקשרות עם חברות מסחריות של משרד הבריאות (עוזי קרן).

.6

תקורות 15% :מכספי המחקר ,המיועדים לתקורות ,יחולקו באופן הבא 5.5% :יועברו על ידי
האוניברסיטה לבית החולים ו 5.5% -ישולמו לאוניברסיטה תמורת פעולותיה לפי הסכם זה.

הוראות נוספות
.7

אם וכאשר יחייבו פעולות בגין מחקרים תשלום מיסים ,כמו מס על הוצאות עודפות ,מס על
משכורות וכיוצ"ב ,תשלם האוניברסיטה מיסים אלה מכספי קרן המחקר ,לרבות בדרך של
ניכוי במקור – הכל על פי הוראות הדין.

בגין שירותיה בהתאם להוראות הסכם זה ,תהיה האוניברסיטה זכאית לקבל  54%מהתקורה המגיעה
מכספי המחקר ( כאמור בסעיף  6לעיל).

ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________________
הרופא

_____________________
בית החולים

__________________________
האוניברסיטה
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