
 

 

 

 
 הסכם פרויקט מהנדס

 

 
 ה"ה _____________, ת.ז. ___________ בין:

 "(הסטודנט) מרח' _____________, ___________ 
 

 580283729עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ע"ר  ובין:
 "(המכללה)" , ירושלים26מרח' יעקב שרייבום  

 
 חברת ___________, ח.צ./ח.פ. __________ ובין: 

 "(החברה' _________, ____________)"מרח 
 
 

הוא נדרש  ובמסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בתחום ____________ שהסטודנט לומד במכללה הואיל
  לבצע פרויקט גמר;

בתחומי  גמר בתעשייה פרויקטלצורך ביצוע סטודנט בחצרי החברה את הולהנחות  ללוותמסכימה והחברה  והואיל
 ."(הפרויקט)להלן: " ם במכללהההנדסה הנלמדי

 
 אי לכך התנו, הסכימו והצהירו הצדדים כדלקמן:

 
את שעות עבודתו המנחה הסטודנט יתאם עם   "(.המנחהמטעמה )להלן: " סטודנט מנחההחברה תצוות ל .1

 .הפרויקטבחברה והמנחה ילווה וינחה את הסטודנט בעבודת המחקר ובשלביו השונים של 

אם אשר הסטודנט היה שותף לו, מין בקניין הרוחני שיפותח במסגרת הפרויקט כל הזכויות מכל סוג ו .2
ובכלל זאת תכניות, שרטוטים, המצאות, תמונות, מדיה  ניתנות לרישום ואם לאו, אם נרשמו ואם לאו,

, מסחרי או אחר, בכתב או בע"פ, שיטות, נתונים מידע לגבי יטכנולוגמגנטית, אופטית או אחרת, ידע 
 והסטודנט הור, מפרטים, רעיונות ותכניות לפיתוח, יהיו שייכות במלואן ובאופן בלעדי לחברתהליכי ייצ

 אקדמיים. םאו המכללה לא יהיו רשאים לעשות בהם שימוש אלא במסגרת הפרויקט בחברה ולצרכי/ו
עברת רישום הבמידת הצורך, הסטודנט ו/או המכללה על פי העניין, יושיטו לחברה כל עזרה מקובלת ב

 זכויות בקניין רוחני כאמור על שמה.

קרדיט בגין התרומה לפרויקט ו/או לתוצרי הפרויקט. אין בהסכם זה כדי להוות  ןיינתלסטודנט ולמכללה  .3
ויתור על הזכות המוסרית של הסטודנט ו/או המכללה לתרומתם לתוצרי הפרויקט ו/או כדי להוות ויתור 

 לממציאים בקשר עם תוצרי הפרויקט. בלהיחשה על הזכות של הסטודנט ו/או המכלל

 להסכם זה מצ"ב כתב ההתחייבות לשמירת סודיות חתום ע"י הסטודנט. .4

הקשור לפרויקט ולתוצאות הניסויים ו/או הפיתוחים ו/או הממצאים במסגרתו יבוצע בתיאום  כל פרסום .5
 מנחה לגבי הנוסח שיפורסם.המראש עם החברה ולאחר אישור בכתב של 

מעסיק בינו לחברה ו/או למכללה. הסטודנט -מצהיר כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד הסטודנט .6
-חוזרת, בשמו ובשם כל מי מטעמו, שלא להעלות טענות בדבר קיום יחסי עובד-מתחייב בהתחייבות בלתי

 מעסיק כאמור לעיל.

-לה ובמקרה של איכל מחלוקת בקשר להסכם זה תידון תחילה בין מרכזי הפעילות של החברה והמכל .7
הסכמה תועבר למנהלי הצדדים. נותרה המחלוקת בעינה, יוכל כל צד לפנות לבית המשפט בירושלים שלו 

 תהיה סמכות מקומית בלעדית בנוגע להסכם זה.
 
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
 

 ראש המחלקה : _____________
 

 _________ראש רשות המחקר, חדשנות ויזמות )מורשה חתימה( : ___
 

 הסטודנט/ית: ____________
 

 החברה: ____________
 


