חטיבת טכנולוגיה
שם יחידה

הנדון :הזמנה כללית לפנות למקורות בהצעה לשותפות בהגשת הצעות מחקר לגופי מימון מחקר שונים
בקשר לטכנולוגיות הקשורות לתעשיית המים
רקע
כידוע ,גופי מימון מחקר שונים ,בישראל ובעולם (בין היתר ,האיחוד האירופי ,רשות החדשנות ,משרדי הממשלה
בישראל ,רשות המים ,גופים ממשלתיים זרים שונים וכיוב') ,מפרסמים קולות קוראים לביצוע מחקרים
בנושאים שונים לצורך תמיכה ומימון מחקרים ופיילוטים ברמות בשלות הנעות בין  2-9 TRLשמטרתם פיתוח
טכנולוגיות חדשות שעשויות להיות מועילות לתעשיית המים.
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מבצעת מדי שנה עשרות מחקרים ופיילוטים ברמת בשלות
טכנולוגית כאמור לעיל  ,חלקם באופן עצמאי וחלקם בשיתוף פעולה עם מוסדות מחקר ואקדמיה ,חברות הזנק
וחברות בוגרות שונות .פעילות זו מנוהלת על ידי יחידת ® WaTechהמקדמת הטמעת חדשנות טכנולוגית
במקורות.
לאור האמור ,מקורות מזמינה בזאת כל גורם אשר פיתח טכנולוגיה חדשנית ומעונין להגיש הצעה לאחד
מהקולות הקוראים כאמור ולפנות למקורות ולעניין אותה בשיתוף פעולה בקשר לאותם קולות קוראים ,מוזמן
לפנות למקורות באמצעות איש הקשר להלן.
פעילות מקורות
על מנת ליתן רקע לפעילות מקורות בקשר להשתתפות מקורות במחקרים של גופים המממנים מחקרים שונים,
יצוין ,כי מקורות מגישה בעצמה הצעות מחקר שמטרתם קבלת מימון שיאפשר ביצוע מחקרים .ההצעות הללו
מוגשות על ידי חברת מקורות בלבד או בשיתוף פעולה עם חברות מסחריות שונות ,אקדמיה וכו'.
כמו כן ,מקורות לעיתים שוקלת אפשרות תמיכה ,באופן זה או אחר ,בהגשת הצעת מחקר המבוצעת על ידי
חברה מסחרית או אקדמיה ,לצורך קבלת מימון מגופי מימון שונים.
שותפות מקורות בהגשת הצעת מחקר או תמיכה בהצעה המוגשת על ידי חברה מסחרית או אקדמיה ,עשויה
לבוא לידי ביטוי בכיסוי חלק צנוע מהוצאות המחקר ,העמדה לרשות המחקר אחד מאתרי מקורות ,ליווי או
ביצוע המחקר באמצעות כח אדם מיומן ,יעוץ לגבי אופן תכנון המחקר וניתוח תוצאות המחקר ,אספקת נתונים,
ביצוע בדיקות מעבדה ועוד.
למען הסר ספק ,תמורת התמיכה שהוזכרה לעיל ,חברת מקורות עשויה לדרוש תנאים שונים לתמיכתה ,בין
היתר ,זכויות כלשהן בחברה המבקשת סיוע.
כמו כן ,ישנם מקרים בהם גורמים שונים מעוניינים לבצע בשטחי מקורות מחקרים למיניהם ,ובתמורה לכך
ישלם מבצע המחקר תשלום עבור שירותי הוולידציה למקורות.
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אופן בחינת פניות שיתקבלו
כול פנייה אשר תתקבל תועבר לבחינת הגורמים המקצועיים במקורות ותיבחן מידת ההתאמה של הטכנולוגיה
המוצעת לצרכי חברת מקורות ולהטמעה עתידית בחברת מקורות .לצורך בחינה ראשונית ובסיסית של התאמת
הטכנולוגיה המוצעת לצרכי מקורות ,ניתן להיעזר ברשימת "צרכי מקורות" המתפרסמת בדף ®WaTech
הנמצא באתר מקורות .למען הסר ספק ,גם במידה והטכנולוגיה נמצאה מתאימה לפי רשימה זו ,לחברת מקורות
שמורה הזכות להחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה ,באם לתמוך או להיות שותפה להצעת מחקר או
אם לאו ,בין היתר ,בהסתמך על הניסיון המקצועי של צוות מקורות ,תעדוף מקצועי של תחומי העניין בהתאם
לתכנית העבודה של החברה ,התקציב העומד לרשותה לצורך ביצוע המחקר ,היכולת להעמיד לרשות המחקר
צוות מקצועי כנדרש והזמן הנותר להגשת הצעה לקול הקורא ושיקולים נוספים בהתאם לנסיבות העניין וצרכי
מקורות מעת לעת .התאמת הטכנולוגיה ל"צרכי מקורות" ,אין בה כדי להבטיח או לחייב את חברת מקורות
לתמוך או להשתתף בהגשת הצעת מחקר.
יובהר ,כי אין לראות בהזמנה זו משום בקשה כלשהי לקבלת הצעות ו/או מכרז ו/או תהליך לבחירת ספק ו/או
שותף שהוא ו/או התחייבות להתקשרות עם מי מבין המשיבים על פניה ו/או כל התחייבות שהיא מצד מקורות,
לרבות התחייבות של מקורות לביצוע פעילות המשך לתהליך זה ,כולל כל התקשרות עתידית שהיא.
כמו כן ,היה ותהיה מניעה רגולטורית כלשהי לביצוע המחקר המשותף ,אזי מקורות תהא רשאית שלא להמשיך
בשיתוף הפעולה עם הגורם הפונה ולא תהא לגורם הפונה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא כלפי מקורות
ו/או מי מטעמה בעניין.
יודגש ,כי פניה זו הינה פניה כללית לכל גורם שהוא בקהילת המחקר של תעשיית המים לשם הבאת פעילות
המחקרית של מקורות לידיעת הכלל ,ואין בה כדי למנוע ממקורות מלפעול או מלקבל כל החלטה שתמצא לנכון
או בהתאם לסמכותה על פי כל דין ו/או כדי להוות הליך מחייב ליצירת התקשרות ו/או מחויבות ו/או בסיס
להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים לה ואין בה כדי להוות התחייבות כלשהי להמשיך ו/או
לפעול בהליך מחקר ו/או רכש כלשהו לטכנולוגיה כל שהיא ו/או התקשרות כלשהיא או כדי לעכב הליך אחר
הקיים במקורות ו/או כדי למנוע ממקורות לנקוט בכל הליך ,עיסקה או פעולה ,כפי שתמצא לנכון ,ביחס לכל
דבר וענין ומקורות תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן ,עצם פנייה למקורות לא יקנה יתרון כלשהו מול מקורות בכל נושא שהוא ו/או בכל ממשק שהוא מול
מקורות ,ואינו מחייב את מקורות לשתף פעולה עם אותו גורם בכל נושא שהוא.
פרטי יצירת קשר
גורם המעוניין לפנות למקורות ,מוזמן לעשות כן בכתובת דוא"ל m-yazamut@mekorot.co.il
ולוודא במייל חוזר את קבלתו.
מקורות רשאית שלא להתייחס לשאלות ,מחמת היותן לא ברורות ,כלליות או לא ענייניות ,מחמת החשש לחשוף
מידע חסוי או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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מובהר בזאת כי למקורות שיקול הדעת הבלעדי לשנות את האמור והתנאים לעיל וכי אין בכך כדי להטיל על
מקורות חובה כלשהי בהקשר זה.

