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שהתקיימה בירושלים ביום כ"ב בחשון תשע"ו4.11.2015 ,
אושר בישיבת ותת שהתקיימה ב16.12.15 -

נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
פרופ' ישעיהו טלמון
מר שמואל סלאבין
מר ישי פרנקל

נעדר:
פרופ' פייסל עזאיזה  -סגן יו"ר ות"ת

משקיפה:
פרופ' חגית מסר-ירון  -סגנית יו"ר המל"ג
מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
מר ארי סטון  -ממונה תחום תכנון כלכלי ומ"מ סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
מר שרון אחדות  -ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ליאת מעוז  -ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב  -מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
מר יוני אבן טוב  -מ"מ ממונה תחום מינהל וכספים
גב' מרב אברהמי  -ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
גב' אמה אפטרמן  -אחראית על קשרי אקדמיה ישראל אסיה
מר יותם בן-שטרית  -מ"מ ממונה תחום מאקרו ותשתיות
רו"ח גלעד בן-ברוך  -מ"מ סגן החשב
גב' מעין גורמס-כהן  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' אפרת זהב  -מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה  -מרכז בתחום תקצוב מכללות
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית החשבת
גב' תמר מעגן-אפרתי  -האגף להערכת איכות והבטחתה
גב' רעות מרציאנו  -היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה בכירה תחום חברה וקהילה
גב' דניאלה סנדלר  -האגף להערכת איכות והבטחתה
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה  -תחום תכנון ומידע
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
*******************
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מידע
 1.1דיווח מישיבת הממשלה בעניין פתיחת שנה"ל בהשכלה גבוהה
 1.2דיווח מהנסיעה לסין
 1.3דיווח בעניין דוחות הערכת איכות בתחום שפה וספרות ערבית
 1.4מודלים לתקצוב במדעי הרוח  -שולחן עגול בינלאומי
 1.5סיכום דברים מיום  28.10.2015עם איגוד מקצועות הבריאות בנושא ההסדרים הכספיים בתחום
ההכשרה המעשית
 1.6פגישת הצוות המקצועי עם גב' עדינה בר-שלום בעניין המכללה החרדית בירושלים  -דיווח
 1.7עדכון בדבר שינויים במינהל  -בעלי תפקידים
אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת שהתקיימה ביום 6.9.2015
תמצית הדוחות הכספיים של המכללות המתוקצבות לשנים תשע"ג-תשע"ד
יישום החלטת המל"ג בעניין לימודים מחוץ לקמפוס
פיתוח מערכת אבחון לקויות למידה )מת"ל( לסטודנטים מהמגזר הערבי
בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להקים בניין כיתות ומדעי היסוד
שיפור איכות ההוראה והערכתה ,במוסדות להשכלה גבוהה
הארכת מינוי ועדת ההיגוי המייעצת ות"ת לנושא קידום שיתוף הפעולה עם הודו וסין
תכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחים/אחיות מוסמכים/מוסמכות

 .10בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בטכנולוגיות
למידה  -אישור פרסום והרשמה
 .11בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך במדעי הים )(M.Sc.
***********

 .2אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת שהתקיימה ביום 6.9.2015
*****
פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' )) 16 (1033מיום  ,6.9.2015עם התיקונים לעיל ,אושרו פה אחד.

 .3תמצית הדוחות הכספיים של המכללות המתוקצבות לשנים תשע"ג-תשע"ד
הצגת הנושא – ללא החלטה.
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 .4יישום החלטת המל"ג בעניין לימודים מחוץ לקמפוס

ע"ו - 7/החלטה:
בהמשך להחלטת מל"ג מיום  ,12.12.2006בנושא  ,ובהמשך לבקשת האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל,
מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג ,כדלהלן:
אין מניעה תכנונית לאשר לאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל ,להמשיך את קיום תכנית הלימודים
במתכונתה הנוכחית שהחלק המעשי מתקיים בתל-אביב ,וזאת מן הנימוקים הבאים:
 (1תכנית ה MFA-היא תכנית ייחודית וקטנה מאד בהיקפה )כ 40-סטודנטים בשנה( ,השונה במהותה
מיתר תכניות הלימוד המתקיימות בתל-אביב ולפיכך לא נראה כי צפויה פגיעה בתכניות קיימות,
במערך המוסדות שבתכנון ות"ת/מל"ג ובהשקעות המדינה.
 (2החלק העיוני של לימודי תכנית ה MFA-מתקיים כולו בירושלים ,ורק החלק המעשי ) 16נ"ז מתוך 60
נ"ז( של התכנית מתקיים בתל-אביב.
 (3היקף נקודות הזכות ושעות ההוראה בתכנית ה MFA-הנלמדות בירושלים ,כפי שדווח ע"י המוסד
לאחרונה ,דומה מאד לזה שהוצע בשעתו ע"י ועדת המשנה של מל"ג למוסדות שאינם אוניברסיטאות,
כתנאי לאישור קיום הלימודים מחוץ לקמפוס במל"ג )כ 75%-מתכנית הלימודים(.
 (4בהתאם לטענות בצלאל ,וככל שתשתכנע המל"ג בכך ,יש לראות בלימודי תכנית ה MFA-במתחם
הסטודיו בתל-אביב וסביבתו חלק מהתנסות מעשית בתשתית מחקרית מרוחקת ,הכרחית לשמירה על
רמתה האקדמית של התכנית ואופייה הייחודי.
 (5עם המעבר של בצלאל למבנה החדש במרכז ירושלים תתקיים בחינה מחודשת של הנושא.
*****
התקיימה הצבעה
בעד –  ;4נגד –  ;1נמנע 1 -
ההחלטה התקבלה

 .5פיתוח מערכת אבחון לקויות למידה )מת"ל( לסטודנטים מהמגזר הערבי

ע"ו - 8/החלטה:
ות"ת מאשרת חתימה על הסכם ההתקשרות עם המרכז הארצי לבחינות והערכה ,כמפורט בנספח ב'
להחלטה .הנספח מהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .6בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להקים בניין כיתות ומדעי היסוד

ע"ו - 9/החלטה:
לאחר שנבחנו פרטי בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להקים בניין כיתות ומדעי היסוד,
מחליטה ות"ת לאשר את בקשת המכללה להקים בניין לכיתות ללימודי מדעי היסוד בקמפוס באר -שבע.
בכפוף התניות הבאות :
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(1

האישור יינתן לבנייה בשטח של  8,653מ"ר ברוטו מתוך כך שטחי הנטו מסתכמים בכ 5,794 -מ"ר,
המהווים כ 70%-מכלל השטח שיכלול:
•
•
•
•
•

(2
(3
(4
(5

כיתות ,אודיטוריום וחדרי סמינר  2,245 :מ"ר
מעבדות הוראה 655 :מ"ר
חדרי מחשבים וספריות 210 :מ"ר
משרדים וחדרי סגל  334 :מ"ר
חניון בשטח כולל של כ 2,350-מ"ר

אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו כ 74-מיליון .₪
השתתפות ות"ת בסכום של  25.9מיליון  ₪בהתאם לתעריפי ההשתתפות בבינוי .הסכום נתון במחירי
יולי  2011ומוקפא במחירים אלו.
האישור מותנה במימון יתרת הבניה בסך כולל של  48.1מיליון  ₪ממקורות המכללה.
אישור השתתפות ות"ת ניתן לאחר שנבחנה יכולת המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות
לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ 1.7-מיליון  ₪מתקציבה השוטף ,וכן נתקבלה התחייבותה לממן
עלויות אלו לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .7שיפור איכות ההוראה והערכתה ,במוסדות להשכלה גבוהה

ע"ו - 10/החלטה:
בישיבתה ביום  4.11.15החליטה הוות"ת לאמץ את המודל המוצע לקידום ושיפור איכות ההוראה
במוסדות להשכלה גבוהה.
בהתבסס על הדיון במל"ג בממצאי דו"ח ועדת המומחים )"ועדת באב"ד"( ,החלטת ות"ת בנושא
והממצאים שהתקבלו בסקר שהועבר למוסדות ,גובש המודל המוצע לקידום ושיפור איכות ההוראה
והערכתה במוסדות להשכלה גבוהה כמפורט להלן:

 .Iקריטריונים בסיסיים ליישום:
בכל מוסד להשכלה גבוהה יתקיים מנגנון מוסדי הממונה על:
א .קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה לכל חבר סגל חדש בכל הרמות ,כולל מורים מן
החוץ ועוזרי הוראה )לדוגמא :סדנאות ,סמינרים ,ימי עיון ,הדרכות פרטניות וכיוצ"ב(.
ב .העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים במוסד; הפצת
ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה ולממונה עליו תוך ציון מיקומו
היחסי במחלקה ובמוסד.
ג .קיום מנגנון לטיפול במרצים שתוצאות סקרי ההוראה עבורם חורגים מהסטנדרט )לשני הכיוונים(.
ד .העמדת מערכת נגישה ומפורסמת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה ,וטיפול בהן.
ה .פרסום והפצת מערכת סילבוסים מפורטת לכל הקורסים וכן כללי החובות בקורס וצורת קביעת
הציון.
ו .קיומו של נוהל להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים )הסדרת לוחות
זמנים ,זמינות מרצים ,יחסי סגל סטודנט וכיוצ"ב(.
ז .קיומה של תמיכה טכנולוגית בסגל.
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המוסדות יתבקשו להעביר דיווח תקופתי למל"ג בנושא .מוסד שלא יעמוד בדרישות המפורטות
כאמור ,יועבר לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה של מל"ג-ות"ת.

 .IIמודל תקצוב איכות ההוראה:
בהחלטת ות"ת מיום ה 23.7.14-הוחלט על בחינת החלת מודל תקצוב למכללות נוסף על מודל ההוראה
הקיים .ייעוד המודל הינו תמרוץ תחרותי של פעילות המכללות במספר תחומים )מודל רב ממדי(
המתאימים למטרותיהן ,בדומה למודל המחקר של האוניברסיטאות .לאחר קבלת דו"ח הוועדה
להערכת איכות ההוראה ובחינת הנושא על ידי הצוות המקצועי בות"ת ,הוחלט כי תמרוץ איכות
ההוראה במכללות יהווה את אחד התחומים שיתוקצבו במסגרת המודל הרב ממדי .לטובת תחום זה
מוצע להעמיד כ 3-מיליון  ₪בשנה.
המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת יוכלו לקבל תקצוב עבור פעילותם בתחום שיפור וקידום איכות
ההוראה בשני רבדים כמפורט להלן .הקריטריונים עליו מתבסס מודל התקצוב ייבחנו בשנית שנה לאחר
החלת מודל התקצוב ובכל מקרה ,מודל התקצוב המוצע יבחן לאחר שלוש שנים.
יודגש כי לצורך קבלת התקצוב ,על המוסדות יהיה להוכיח עמידתם בכל תנאי הסף כפי שפורטו בסעיף .I

.A

בנוסף לקריטריוני החובה המפורטים בסעיף  ,Iעל המוסדות להוכיח עמידתם בקריטריונים
הבאים כאשר כל קריטריון יתוקצב בסכום קבוע כמפורט להלן )מודל התקצוב יבחן עם סיום
מחזור הפעילות הראשון(:
קיומו של מנגנון מוסדי קבוע ,מובנה ויעודי לשיפור איכות ההוראה והערכתה ,הממונה על:
א .פעילות אקטיבית בהכשרת הסגל האקדמי
קריטריון זה יתוקצב ב 75-אלפי  ₪בשנה לכל מוסד אשר יעמוד במאפיינים הבאים:
 .1ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו )לדוגמא:
מפגשים קבועים עם "חונך אישי" ,תצפית עמיתים בשיעורים וכיו"ב(.
 .2הדרכה ותמיכה טכנולוגית לשימוש חברי הסגל לצורכי תכנון ,פיתוח ויישום דרכי
הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת.
 .3פעילות לגבי מורים חלשים בהוראה )מפגשים אישיים ,ליווי ,חניכה ,סדנאות וכיו"ב(.
 .4פעילות לגבי מורים מצטיינים בהוראה )קרדיט ,פרסים ,פרסום וכיו"ב(.
 .5עריכת סמינר מחלקתי לפחות אחת לשנה ,שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה.
 .6מינוי ראש היחידה האקדמית או מי מטעמו ,כאחראי על ריכוז נושא ההוראה ביחידה
)האחראי יעמוד בקשר רציף עם המנגנון המוסדי בנושא איכות ההוראה כמפורט בסעיף
הבא(.
ב .שאלוני הערכת ההוראה
קריטריון זה יתוקצב ב 25-אלפי  ₪בשנה לכל מוסד אשר יעמוד במאפיינים הבאים:
 .1היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות  60%מהסטודנטים בכל קורס )לצורך
התקצוב תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על  10%מהקורסים(.
 .2ראש היחידה האקדמית יקיים מפגש משוב פרטני )אחת לשנה לפחות( עם חברי סגל
שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

עמידת המוסדות בקריטריונים בהתאם לסעיפים  Iו II -לעיל ,תיבדק על ידי האגף להערכת איכות
ובהתאם לצורך ,תוך התייעצות עם ועדת יישום שתוקם למטרה זו.
ממצאי הבדיקה ידווחו לות"ת ולמל"ג.
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
5

yz

נוסח
מאושר
 .Bעל מנת לתמרץ את המכללות המתוקצבות על פעילות מיוחדת ,חדשנית ומקורית לשיפור
וקידום איכות ההוראה ,תקצה ות"ת סכום ייעודי לפרסים על בסיס תחרותי .
לשם כך ,תוקם על ידי מל"ג וות"ת ועדה מיוחדת אשר תקבל לידיה אחת לשנה את הצעות
המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת .הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת על
תקצוב חד שנתי של ההצעות הזוכות .סך התקציב הייעודי יעמוד על  700אלפי  ₪בשנה ,אשר
יחייב את המוסד הזוכה להעמיד מקורות מימון משלימים בשיעור  25%מסכום הזכייה.
בעד  ;4נגד  ;1נמנע 0
ההחלטה התקבלה

 .8הארכת מינוי ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת בנושא קידום שיתוף הפעולה עם הודו וסין

ע"ו - 11/החלטה:
במסגרת התכנית לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו שאושרה בות"ת ב 13/12/2011-וב-
 ,4/1/2012ובהמשך להקמת וועדת ההיגוי ליישום התכנית לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו
שאושרה בות"ת ב 31/10/2012-מחליטה ות"ת לאשר הארכת מינויים של חברי וועדת ההיגוי עד לתאריך
.29.2.2016
להלן הרכב הוועדה )כפי שהוא מאז פברואר :(2015
ד"ר ליהי יריב-לאור ,החוג ללימודי אסיה ,האוניברסיטה העברית )יו"ר הוועדה(
פרופ' משה משה ,פרופסור אמריטוס ,המחלקה לפיסיקה ,הטכניון
פרופ' עזרי טרזי ,עיצוב תעשייתי ,בצלאל ,חבר מל"ג
פרופ' לב שמר ,הפקולטה להנדסה ,אוניברסיטת תל אביב
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .9תכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחים/אחיות מוסמכים/מוסמכות

ע"ו - 12/החלטה:
בדיון שהתקיים בות"ת ב 4.11.15 -החליטה ות"ת לדחות את בקשת משרד הבריאות להאריך קיומן של
תכניות ההשלמה במתכונתן הנוכחית ,ולאפשר תחת זאת לאחים ולאחיות מוסמכים מוסמכות לקבל
פטור מורחב במסגרת הלימודים הרגילים לתואר.
על פי החלטת מל"ג בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים מיום ) 4.4.2006כפי
שעודכנה ביום  (24.2.2009מוסד להשכלה גבוהה רשאי להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר
הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים )לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי(  ,עד להיקף מקסימלי של 30
נקודות זכות לתואר תלת-שנתי ו 40-נקודות זכות לתואר ארבע-שנתי )סה"כ עד רבע מסך התואר(.
תכנית לימודים אקדמית לתואר ראשון בסיעוד תתפרש על פני  4שנים והיקפה  160נ"ז/ש"ס לפחות,
הכוללות גם את ההכשרה המעשית כחלק בלתי נפרד ממנה )בסך  1344שעות -בדרך כלל המתורגמות לכ-
 28נ"ז( .אחים ואחיות מוסמכים ומסמכות אשר יבקשו ללמוד בתכנית ההשלמה ,יוכרו להם עד  40נקודות
זכות של תכנית הלימודים בנוסף לפטור מביצוע הכשרה מעשית )דהיינו להשלמת תואר ידרשו מהם עוד כ-
 96נ"ז ,כ 50%-יותר מהיקף ההשלמה הנדרשת כיום( .האחים/יות אשר ילמדו במתכונת זו ,בניגוד לתכנית
ההשלמה הקיימת כיום ,ילמדו בכיתות הרגילות ,כחלק מתלמידי התכנית הרגילה בסיעוד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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מאושר yz
נוסח

 .10בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה
בטכנולוגיות למידה  -אישור פרסום והרשמה
ע"ו - 13/החלטה:
א .בישיבתה ביום  4.11.15דנה ות"ת בבקשת המכון הטכנולוגי חולון לקבל אישור פרסום ורישום
סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.A.בטכנולוגיות למידה.
ב .אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום
והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.A.בטכנולוגיות למידה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .11בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר מוסמך במדעי הים
)(M.Sc.

ע"ו - 14/החלטה:
)א( בישיבתה ביום  04.11.2015דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי רופין לקבל אישור פרסום ורישום
סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר מוסמך במדעי הים ).(M.Sc.
)ב( לאור האמור בחוות הדעת שהוגשה בדבר הגבלת היקף הלומדים ) 10סטודנטים בשנה( בתכנית עד
לאשר יושלם הבניין ל"מדעי הים" ובהתאם לניתוח אגף התקציבים כי הגבלה זו צפויה להסב
גירעונות משמעותיים ,מחליטה ות"ת לדחות את הדיון על אישור פתיחת התכנית בשלב זה.
)ג( התכנית תובא לדיון לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז )במהלך פברואר-מרץ .(2016,וזאת מתוך הנחה
שעד למועד זה יתבהרו המשתנים בנוגע לבניית הבניין הייעודי ל"מדעי הים" ,עם השלמת בנייתו
תוסר ההגבלה כאמור על היקף הלומדים בתכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
נגד 1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה

רשמה :אסתי יעקב

7

מאושר yz
נוסח

נספח א':
סיכום דברים מיום  28.10.2015עם איגוד מקצועות הבריאות בנושא ההסדרים הכספיים בתחום
ההכשרה המעשית:
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נספח ב':
הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום __ בחודש  ......שנת 2015
בין:

המועצה להשכלה גבוהה
ת.ד ,4037 .ירושלים
)להלן" :המועצה"(

מצד אחד;

לבין:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
ת.ד ,26015 .ירושלים
)להלן" :מאל"ו"(

מצד שני;

הואיל:

וביום  26.4.11נחתם בין הצדדים הסכם )המצ"ב כנספח א' להסכם זה( בקשר למערכת
ממוחשבת בשפה העברית לאבחון לקויות למידה בקרב סטודנטים במערכת ההשכלה
הגבוהה ,המכונה גם בשם "מת"ל" )להלן" :הסכם מת"ל עברית" ו"-מת"ל עברית",
בהתאמה(;

והואיל:

ובהמשך להסכם מת"ל עברית ,המועצה מבקשת להזמין ממאל"ו פיתוח ותחזוקה של מערכת
ממוחשבת בשפה הערבית לאבחון לקויות למידה בקרב סטודנטים במערכת ההשכלה
הגבוהה ,אשר מבוססת על מת"ל עברית )להלן" :המערכת"(;

והואיל:

והצדדים מעוניינים לעגן את הסכמותיהם בכל הנוגע למערכת זו ,לרבות בקשר לפיתוחה
ולשימוש בה;

לפיכך ,הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

.3

2.1

נספח א' –

הסכם מת"ל עברית שנחתם על ידי הצדדים ביום 26.4.2011

2.2

נספח ב' –

הצעה  8לפיתוח מתל ערבית-אוקטובר 2015

2.3

נספח ג' –

טיוטת תקנות זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים
)מאבחן מוכר ואבחון מוכר(

כללי  -מהות ההתקשרות
3.1

בהתאם לקבוע בסעיף  22להסכם מת"ל עברית ,מסכימים הצדדים כי מאל"ו יפתח בלעדית
את המערכת ,שתהא מבוססת על מת"ל עברית ,וזאת באופן עצמאי ובמימונו .כמו כן ,מאל"ו
יספק שירותי תחזוקה למערכת ,באופן בלעדי ,כמפורט בהסכם זה.

3.2

המועצה מתחייבת לשלם למאל"ו ,עם השלמת הפיתוח ,את מלוא עלויות פיתוח המערכת,
בהתאם ובכפוף למפורט בהסכם זה.

3.3

למען הסר ספק אין בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות הסכם מת"ל עברית או להחליף אותו.
9
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.4

תקופת הפיתוח
4.1

מאל"ו מתחייב לפתח את המערכת ולהתחיל בהטמעתה במוסד הראשון בתוך תקופה של עד
 36חודשים )להלן" :תקופת הפיתוח"( ,אשר תחל בתוך  30ימים ממועד חתימת הסכם זה
ותסתיים עם השלמתה של המערכת כשהיא מוכנה לתחילת הטמעה מלאה במכוני האבחון
במוסדות להשכלה גבוהה.

4.2

איחור ו/או עיכוב מכל סיבה שהיא בהשלמת פיתוח המערכת לתקופה העולה על  180יום
לאחר תום תקופת הפיתוח ייחשב להפרתו היסודית של ההסכם על ידי מאל"ו ,המזכה את
המועצה להודיע למאל"ו על ביטול הסכם זה בכתב ,ללא הודעה מראש .בוטל ההסכם כאמור,
תחולנה ההוראות הבאות:

4.3

4.2.1

המועצה לא תהא תחת חובת תשלום ,שיפוי או פיצוי כלשהו למאל"ו בגין המערכת;

4.2.2

מאל"ו לא יהיה מחויב להעביר למועצה את תוצרי המערכת שפיתח עד למועד
ביטול ההסכם )"התוצרים הקיימים"( ולמועצה לא תהיה כל זכות בהם;

4.2.3

המועצה תהיה זכאית לפתח מערכת לאיבחון לקויות למידה בשפה הערבית
באמצעות צד ג' ,ללא שימוש בתוצרים הקיימים ,ובלבד שאם יעשה שימוש בזכויות
הקנין הרוחני בקשר עם מת"ל עברית במהלך הפיתוח האמור באמצעות צד ג' ,אזי
על המערכת שתפותח יחול האמור בסעיף  25להסכם מת"ל עברית בשינויים
המחויבים )למעט הדרישה בס'  25בדבר הפסקת עיסוקו של המרכז כתנאי לפיתוח
המערכת באמצעות צד ג' כאמור בס'  3.2.3לעיל(.
על אף האמור ,היה והסכם זה יבוטל עקב הפרה צפויה ,כמוסדר בסעיף  4.3להלן,
וזאת קודם לחלוף  18חודשים ממועד תחילת תקופת הפיתוח ,אזי המועצה לא
תהא זכאית לעשות שימוש בזכויות הקנין הרוחני בקשר עם מת"ל עברית לצורך
פיתוח מערכת אבחון בשפה הערבית כאמור לעיל.

במקרה שלדעת המועצה ,צפויה הפרה של התחייבות מאל"ו להשלים את פיתוח המערכת
כשהיא עומדת בהוראות הסכם זה בתוך תקופת הפיתוח )להלן" :הפרה צפויה"( ,תהיה
המועצה רשאית להודיע למאל"ו כי מתקיימת לדעתה הפרה צפויה .בהודעתה תפרט המועצה
את העובדות והנסיבות עליהן היא מבססת את טענותיה ,במלואן .מאל"ו יענה בכתב למועצה
בתוך  15ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה .למעט אם יודיע מאל"ו למועצה ,בתוך  15ימי
עסקים כאמור ,כי הוא אינו חולק על ההפרה הצפויה )שאז יבוטל ההסכם ויחולו הוראות ס'
 4.2לעיל( ,יפנו הצדדים לבורר מוסכם ,אשר יכריע בשאלת ההפרה הצפויה בתוך  30יום לכל
היותר מיום שהמחלוקת תובא בפניו ע"י מי מהצדדים .הכרעת הבורר תהיה סופית ובלתי
ניתנת לערעור .הבורר יפסוק לפי הדין המהותי ולא יהיה כפוף לדיני הפרוצדורה והראיות.
למען הסר ספק ,במקרה זה לא תחול הוראת ס'  36להסכם מת"ל עברית.
הבורר יהיה פרופ' מלכה רפפורט .אם ייבצר מפרופ' רפפורט לדון בעניין ,ימונה הבורר ע"י
ראש לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים.

.5

המבחנים
רשימת המבחנים שייכללו במערכת מפורטת בנספח ב' .בכפוף לאמור בסעיף  9.1להלן ,רשימת
מבחנים זו מהווה את רשימת המבחנים הכוללת והמלאה לצורך פיתוח המערכת ,והיא זהה
לרשימת המבחנים הקיימת במת"ל עברית.
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.6

.7

הפיתוח ושלבי הפיתוח
6.1

מאל"ו יפתח את המערכת בהתאם להצעת הפיתוח המצ"ב כנספח ב' .ככל שהמועצה תבקש
לבצע שינוי ו/או תוספת כלשהם בפיתוח המערכת )שלא בנסיבות האמורות בסעיף 9.1.3
להלן( ,הדבר יעשה בכפוף להסכמת הצדדים ,וכנגד תשלום הוצאות מאל"ו בגין ביצוע השינוי
האמור ,כפי שיוסכם בין הצדדים מראש.

6.2

שלבי הפיתוח מפורטים בנספח ב' להסכם זה.

6.3

מאל"ו יפתח את המערכת בליווי ועדה מקצועית שחבריה ייבחרו על ידיו )להלן" :הועדה
המקצועית"( .נציג המועצה יוזמן לכל ישיבות הועדה המקצועית ,ויהיה מעודכן בכל שלבי
הליך הפיתוח .עותקים מפרוטוקולים של ישיבות הועדה המקצועית והחלטותיה יימסרו לידי
נציג המועצה .נציג המועצה יהיה בעל הבנה בתחום לקויות למידה ואבחונים להם.

6.4

החל ממועד תחילת הפיתוח ,אחת לחצי שנה )ובנוסף ,בתשובה לכל פניה פרטנית מצד
המועצה( מאל"ו יעדכן את נציג המועצה בכתב על התקדמות פיתוחה של המערכת ,ובעמידתו
בלוח הזמנים לפיתוח.

6.5

בנוסף ,עם השלמת כל שלב פיתוח המצוין בנספח ב' )להלן" :שלב ביניים"( ועם השלמת
פיתוחה של המערכת ,ידווח מאל"ו למועצה בכתב על כך )להלן" :הדיווח"( .מאל"ו ידווח
למועצה על כל איחור בהשלמת שלב ביניים כלשהו ,ויפרט כיצד ייערך להשלמת פיתוח
המערכת בלוח הזמנים הנזכר בהסכם זה.

6.6

ההעברה הניסיונית של המערכת וההעברה לצורך איסוף נורמות ,דהינו שלבי הפיתוח מס' 3
ו 6 -כמצוין בנספח ב' להסכם ,יבוצעו במרכזי התמיכה מבוססי מת"ל עברית במוסדות
להשכלה גבוהה שיש בהם שיעור גבוה של סטודנטים דוברי ערבית ,על פי שיקול דעתו של
מאל"ו .לצורך ההעברה יכשיר מאל"ו במתקניו צוות מאבחנים ייעודי הדובר את השפה
הערבית והעומד בקריטריונים שהוגדרו עבור בוחני מת"ל עברית ,וזאת על חשבונו במסגרת
התמורה הקבועה בהסכם זה.

6.7

המועצה תהיה רשאית לקבל לידיה ממאל"ו מעת לעת ,ובאופן סביר ,את המסמכים הנוגעים
לבקרת האיכות של המערכת שבפיתוח.

הטמעת המערכת
7.1

עם השלמת פיתוח המערכת בהתאם להוראות הסכם זה ,יפנה המרכז לכל המוסדות להשכלה
גבוהה בהם מוטמעת מת"ל עברית באותה עת ויודיע להם על האפשרות להטמיע את
המערכת אצלם ,והמועצה תהיה רשאית לתת הודעה כאמור גם למוסדות להשכלה גבוהה
שמת"ל עברית אינה מותקנת בהם .סדר המוסדות שבהם תוטמע המערכת )במסגרת שלב 8
המצוין בנספח ב' להסכם( ייקבע בהתייעצות בין הצדדים ,כאשר מאל"ו יטמיע את המערכת
בתוך  4שבועות לכל המאוחר מהמועד בו כל מכון כאמור יודיע למאל"ו ו/או שהמועצה
תודיע למאל"ו ,לפי העניין ,כי הוא מעוניין ,מוכן וערוך להטמעה.

7.2

הליך ההטמעה של המערכת יהיה כפי שהוסכם בסעיף )6א( להסכם מת"ל עברית.

7.3

בנוסף ,מובהר כי גם לאחר סיום השלמת המערכת ,מאל"ו יטמיע את המערכת בכל מוסד
להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי מל"ג אשר יהיה מעוניין בהטמעת המערכת אצלו ,גם אם
לא מותקנת אצלו מת"ל עברית.

7.4

בתוך  6חודשים לאחר חתימת הסכם זה ,יגבשו הצדדים נוסח רישיון שימוש למערכת אשר
יכלול סעיפים מקובלים לעניין זכויות יוצרים ,הוראות שימוש במערכת והגבלת אחריות.
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חתימה על רישיון השימוש האמור תהיה תנאי להטמעת המערכת במרכז אבחון של אותו
מוסד.

.8

.9

תחזוקה ודמי בחינה
8.1

מאל"ו יהיה אחראי בלעדית לתחזוקת המערכת בכל עת )לרבות ביצוע  debuggingשל
המערכת ותיקון תקלות בתוכנה( ,ולביצוע פיקוח-על באשר להעברת הבחינות ,בהתאם
להוראות ס'  6ו 8-להסכם מת"ל עברית.

8.2

בגין תחזוקת המערכת יהיה זכאי מאל"ו לתמורה מאת מרכזי האבחון בשיעור זהה לתמורה
המשולמת לו בקשר לתחזוקת מת"ל עברית מעת לעת ,כקבוע בס'  9-10להסכם מת"ל עברית.

8.3

גובה דמי האבחון לפונים יהיה בגובה דמי האבחון לפונים למת"ל עברית ,כפי שיהיה מעת
לעת.

8.4

המערכת תועמד לרשות מאבחנים מוכרים/מוכרים זמנית שיבקשו זאת באותם תנאים
)בשינויים המחויבים( שתועמד לרשותם מת"ל עברית ,וזאת בהתאם להוראות ס'  16להסכם
מת"ל עברית.

הצהרות והתחייבויות
9.1

מאל"ן מצהיר ומתחייב כי:
9.1.1

יש לו את כוח האדם והאמצעים לפתח את המערכת בעלויות ולוח הזמנים
המפורטים בהסכם זה;

9.1.2

הוא יפתח ויטמיע את המערכת בהתאם להוראות הסכם זה כשהיא פועלת
ומתאימה למטרתה;
כנגד התמורות הקבועות בהסכם זה לעיל ולהלן ,מאל"ו יישא על חשבונו בכל
התשלומים וההוצאות הכרוכים בפיתוח המערכת ,הטמעתה ותחזוקתה בהתאם
להסכם זה ,לרבות אך לא רק העסקת עובדים וקבלנים עצמאיים )לרבות הוועדה
המקצועית( בכל הקשור בפיתוח המערכת ,בדיקתה ,תיקון תקלות שיתגלו בהרצתה
ולאחריה; רכישת חומרה שתותקן במשרדי מאל"ו )לצורך פיתוח ותחזוקת
המערכת( )ככל שנדרש(; רכישת תוכנה וזכויות שימוש מצדדים שלישיים לפיתוח
המערכת ,בדיקתה והשימוש בה )ככל שנדרש( ,אך למעט רשיונות שימוש במערכות
ותוכנות סטנדרטיות במרכזי האבחון ]כגון מערכות הפעלה )כדוגמת מערכת
"חלונות"( ,אנטי-וירוס ,תוכנות רשת )כדוגמת  (ׂJAVAוכד'[ ; תשלומים לנבדקים
ובודקים במסגרת הליך הפיתוח ובדיקות הקבלה; עבודות בקרת איכות; ייצור
עותקים של המערכת וביטוחים.

9.1.3

למיטב ידיעת מאל"ו ,המערכת נשוא הצעת הפיתוח המצורפת להסכם זה כנספח ב',
תואמת ,נכון למועד חתימת הסכם זה ,את הדרישות העתידיות בנוגע לביצוע
אבחונים מוכרים כפי שהן ידועות היום בטיוטת תקנות זכויות תלמידים עם לקות
למידה במוסדות על-תיכוניים )מאבחן מוכר ואבחון מוכר( המצורפת כנספח ב'
להסכם זה ,ובכלל זה תקפות ,מהימנות ,שימוש בנורמות עדכניות מותאמות
אוכלוסיה ,סוגה וגיל נבחנים .ככל שבמהלך פיתוח המערכת תפורסמנה דרישות
רגולטוריות אשר תצרכנה לשנות את פיתוחה של המערכת כפי שהיא מפורטת
בנספח ב ,יביא מאל"ו את הדבר לידיעת המועצה בהקדם האפשרי; מאל"ו מתחייב
לבצע את השינויים הנדרשים כאמור לשם התאמת המערכת לדרישות הרגולטוריות
כאמור ,והמועצה מתחייבת לשלם עבור השינויים את העלות של ביצועם בידי
מאל"ו )ללא מרכיב רווח( ,לאחר שיוצג לה חשבון הוצאות מפורט )להלן" :עלות
השינויים"( .עלות השינויים תתווסף לתמורה הקבועה בסעיף  11.1להלן ,בהתאם
להוראות סעיף .11
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9.2

המועצה מצהירה ומתחייבת כי:
יש לה את האמצעים ,לרבות הכספיים ,על מנת לעמוד בהתחייבויותיה מכוח הסכם זה,
ובכלל זה כי התקבלו אצלה ההחלטות הנדרשות לשם תשלום התמורה הנדרש ממנה לשם
כך.

 .10אנשי קשר
איש הקשר מטעם המועצה בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה הינו גב' יעל סימן טוב כהן או אדם אחר
שימונה על ידה מעת לעת .איש הקשר מטעם מאל"ו בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה הינה ד"ר ענת
בן-סימון ,או אדם אחר שימונה על ידו מעת לעת .בכל מקרה שאחד הצדדים שינה את זהות איש
הקשר מטעמו הוא מתחייב ליתן על כך הודעה בכתב לצד השני .מובהר כי כל התקשרות בין הצדדים
לעניין הסכם זה ,לרבות לעניין העברת דיווחים ועדכונים ,תעשה בין אנשי הקשר הללו.

 .11התמורה
בתמורה לפיתוח המערכת וביצוען של התחייבויות מאל"ו על פי הסכם זה במלואן ובמועדים
המופיעים בהסכם ,תשלם המועצה למאל"ו תמורה כמפורט להלן:
 11.1סך של  - ₪ 1,803,777לפי ההצעה התקציבית המפורטת בנספח ב' להסכם זה .מאל"ו מצהיר
כי הסך האמור כולל את כל העלויות הנדרשות לצורך פיתוח ,הטמעה ושימוש במערכת
לצרכים המפורטים בהסכם זה ,למעט תשלומי מיסים ככל שיוטלו על מאל"ו על פי כל דין.
לפיכך ,ככל שיוטל על המרכז מס כלשהו מכוח הדין ,לרבות מע"מ ,בגין פיתוח המערכת או
הוצאות המרכז מכוח הסכם זה ,יתווסף גובה המס האמור לתמורה המגיע לו על פי נספח ב'
להסכם )לעיל ולהלן" :התמורה"( .מובהר ,כי בכפוף לאמור ,המועצה לא תשלם למאל"ו,
במישרין או בעקיפין ,כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנ"ל עבור פיתוח המערכת ,הזכויות
ו/או השימוש בה )למעט כמוסכם בסעיפים  6.1ו/או  .(9.1.3מובהר כי אין באמור כדי לגרוע
מזכות מאל"ו לקבלת תמורה בגין תחזוקת המערכת ,בהתאם להוראות ס'  7לעיל.
 11.2החל מתחילת החודש ה 18 -לחתימת הסכם זה ,תתווסף על התמורה ריבית בשיעור של ריבית
פריים  2%+לשנה .הרבית תתווסף על התמורה עד ליום התשלום בפועל ,אך לא יאוחר מתום
 36חודשים ממועד תחילת תקופת הפיתוח ,המוקדם מבין השניים.
 11.3המועצה תשלם למאל"ו את התמורה במועדים כדלקמן:
11.3.1

סך של  90%מהתמורה ישולם בתוך  30יום לאחר השלמת פיתוח המערכת בהצלחה
וסיום הטמעתה בהצלחה במוסד הראשון.

11.3.2

היתרה ,בסך  10%מהתמורה ,תשולם בתוך  30יום ממועד השלמת הטמעתה של
המערכת בכל המוסדות אשר ביקשו להטמיע את המערכת אצלם ,ובתנאי שהודיעו
למאל"ו על רצונם להטמיע את המערכת בתוך  90יום ממועד פניית מאל"ו אליהם
בהצעה להתקין את המערכת ,כמפורט בסעיף  7.1לעיל.

 11.4שינויים בתמורה בגין הקדמה/איחור בהשלמת תקופת הפיתוח:
11.4.1

בגין כל חודש הקדמה בסיום תקופת הפיתוח לעומת הקבוע בסעיף  4.1לעיל ,דהיינו
קודם לתום החודש ה 36 -ממועד תחילת תקופת הפיתוח ,יתווסף לתמורה הנזכרת
בס"ק  11.1לעיל סכום של  ₪ 40,000לכל חודש הקדמה ,וזאת עד לשישה חודשי
הקדמה לכל היותר )כך שסכום התוספת המקסימלי מכוח סעיף זה יעמוד על
.(₪ 240,000

11.4.2

בגין כל חודש איחור בסיום תקופת הפיתוח לעומת הקבוע בסעיף  4.1לעיל ,דהיינו
לאחר החודש ה 36 -ממועד תחילת תקופת הפיתוח ,ייגרע מהתמורה הנזכרת בס"ק
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 11.1לעיל סכום של  ₪ 40,000לכל חודש איחור ,וזאת עד לשישה חודשי איחור לכל
היותר )כך שסכום ההפחתה המקסימלי מכוח סעיף זה יעמוד על .(₪ 240,000
בגין חלק של חודש הקדמה/פיגור ,תחושב התוספת/הגריעה הנזכרת לעיל באופן יחסי.
 11.5התמורה תועבר ישירות לחשבון מאל"ו )שפרטיו (12-690-92166 :או בשיק שיימסר לידי
מאל"ו.

 .12קנין רוחני
 12.1למען הסר ספק ,בכפוף לתשלום מלוא התמורה למאל"ו עבור המערכת ,זכויות הקנין הרוחני
בישראל ובכל מדינות חו"ל במערכת ובכל שיפור ופיתוח עתידי שלה ,תהיינה בבעלות
משותפת )בחלקים שווים( של המועצה ושל מאל"ו כאמור בס'  17להסכם מת"ל עברית,
והוראות ס'  18-30לאותו הסכם יחולו בשינויים המחויבים על המערכת.
 12.2מאל"ו מצהיר כי המערכת תהיה מקורית ,תפותח על ידי עובדיו )בליווי הועדה המקצועית(
ולא תפר זכויות קנין רוחני של צד שלישי בפיתוח או בשימוש בה .מאל"ו ידאג לכך שהתכנים
שישמשו לפיתוח המערכת ו/או ייכללו בה יהיו נקיים מכל הפרת זכויות צד ג' .מבלי לגרוע
מהאמור ,מאל"ו ידאג להחתים כל משתתף שייטול חלק בפיתוח המערכת )לרבות מפתח,
ממציא ,יוצר ,מחבר ,מתכנת ,חוקר ,חבר ועדה ,גרפיקאי ,יועץ או אדם אחר שייטול חלק
בפיתוח חלק כלשהו במערכת( אשר אינו חתום על כך במסגרת הסכם העבודה שלו עם מאל"ו
על כתב ויתור על זכויות הקניין הרוחני במערכת או בכל חלק ממנה.
 12.3ככל שבמהלך פיתוח המערכת יפותח יישום טכנולוגי כשיר פטנט ,ידונו הצדדים בשאלה האם
לקבל הגנת פטנט לאמצאה ,ואז יחול האמור בסעיף  18להסכם מת"ל עברית.

 .13שיפוי
 13.1מאל"ו ישפה את המועצה בגין כל נזק ישיר שייגרם לה )ולה בלבד( עקב:
13.1.1

חבויות כספיות שתוטלנה על המועצה )לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט( בפסק
דין חלוט עקב תביעות של צדדים שלישיים אשר עילתן ליקוי במערכת ,ובתנאי
שבפסק הדין נקבע כי אכן היה ליקוי כנטען וכי זה נובע מרשלנות של מאל"ו
בפיתוח המערכת .מובהר ,כי אחריות מאל"ו כפופה לכל טענת הגנה ,לרבות בגין
אשם או אשם תורם של מכוני האבחון ,של התובע ,של המועצה או של גורמים
אחרים ,ובכל מקרה תחול רק עד לשלב קבלת הפלט מהמערכת ולא תחול על כל
נזק שמקורו משימוש לקוי במערכת או ניתוח הפלט מהמערכת על ידי גורמים
אחרים;

13.1.2

הפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי במערכת;

שיפוי כאמור יחול רק בכפוף לכך שהמועצה הודיעה בכתב למאל"ו אודות כל דרישה ו/או
תביעה בעניינים אלו מיד עם היוודע לה עליהן ,ותאפשר למאל"ו – ככל שיהיה מעוניין בכך,
להצטרף להליך כצד מתגונן בפני אותה דרישה ו/או תביעה ,ולא תתפשר בתביעה או דרישה
כאמור ללא הסכמת מאל"ו ,בכתב ומראש.
 13.2בכפוף לכל הגנה על פי הדין ,כל צד ישפה את משנהו בגין נזקים ישירים שייגרמו לצד השני
עקב הפרת ההסכם על ידו ,כאשר סכום השיפוי שיחוב צד למשנהו לא יעלה בשום מקרה על
סך של  ₪ 1,800,000למקרה ,וזאת למעט בתביעות שעניינן הפרת זכויות הקניין הרוחני של
צד שלישי במערכת ,שלגביהן לא תחול תקרה זו .בנוסף ,שיפוי כאמור כפוף לכך שתינתן
הודעה בכתב לצד המשפה אודות כל דרישה ו/או תביעה שקשורה לכך ,ולצד המשפה תינתן
האפשרות להצטרף להליך כצד מתגונן בפני אותה דרישה ו/או תביעה ככל שיהיה מעוניין
בכך ,ולא תיעשה פשרה אלא באישורו בכתב ומראש.
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נוסח
מאושר
 13.3מאל"ו רשאי לדרוש ממכוני האבחון להחתים את הנבחנים ע"ג טופס המסדיר את תנאי
הבחינה והגבלת אחריות הצדדים בקשר אליה ,בנוסח שיסוכם בין מאל"ו והמועצה.
 .14שם המערכת
שמה של המערכת בערבית וסימן המסחר ייקבע בהסכמה בין הצדדים.

 .15קרדיט
בשימושים שייעשו במערכת ובכל הצגה שלה ,יינתן קרדיט למועצה כמי שהזמינה ומימנה את פיתוח
המערכת ולמאל"ו כמי שביצע את הפיתוח .נוסח הקרדיט ואופן הופעת הלוגו של הצדדים ייקבע
בנפרד בין הצדדים.

 .16הוראות נוספות
 16.1אי-קיום של אחת מהתחייבויותיו של צד להסכם לפי הסכם זה ,אשר ניתנה עליה הודעה של
הצד הנפגע ולא תוקנה בתוך  30מיום מתן ההודעה ,תחשב כהפרה יסודית המזכה את הצד
הנפגע בכל הסעדים על פי דין.
 16.2מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ,הוראות ס'  39-34 ,32 ,,13-11להסכם מת"ל עברית ,וכן
ס'  14לפי בקשת המועצה ,יחולו על המערכת בשינויים המחויבים.
 16.3מובהר כי הסכם זה לא ייחשב כפיתוח במימון עצמי של מאל"ו בהתאם לס'  29להסכם מת"ל
עברית ,ולכן אינו מזכה את מאל"ו בכספים בהתאם למנגנון הקבוע בו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________________
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
ע"י _________________
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_______________________
המועצה להשכלה גבוהה
ע"י ________________
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