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  5נספח 

  : ________תאריך

 לכבוד    

 החברתייםוהשירותים  הרווחה, העבודה משרד

 האגף להכשרה ולפתוח כוח אדם

 

 ההכשרה מוסד מטעם הוהצהרכתב התחייבות : הנדון

 ______________: שם מוסד ההכשרה

חתימה מטעם מוסד  מורשה.  ___________   , ז.ת _________________ מ"אני הח

 ________________ מתחייב ומצהיר בזאת בשם מוסד ההכשרה ההכשרה 

 _____________ בכתובת

 

כתב התחייבות ותצהיר זה מוגשים במסגרת בקשה שהגיש מוסד ההכשרה למתן 

 הרווחה, העבודהפיקוח של משרד  ולהטלת הכרה לקבלת ראשוניאישור 

 :שלהלןעל קורסים במגמות  "(המשרד להלן:") חברתייםה והשירותים

 מגמה סמל המגמה שם

  

  

  

  

 

 ורק אך אלא, ידוע למוסד ההכשרה שההכרה והפיקוח המקצועי איננו ניתן למוסד .1

שיתקיימו אך ורק בכתובת שלעיל ועל סמך  לעיל, ותהמפורט במגמות לקורסים

  .התחייבות זו

 בשלוש הורשעו לא (שונים אנשים בשני שמדובר ככל)ומנהל בית הספר  מ"הח .2

 והשירותים הרווחה, ממשרד העבודה ופיקוח להכרה הבקשה להגשת שקדמו השנים

 או, המדינה בביטחון לפגוע כדי בה שיש או קלון עמה שיש בעבירה החברתיים

-ו( עבירות גניבה ) 393עד  383(, שוחד עבירות) 297עד  290בעבירות לפי סעיפים 

. 1977 –ז "התשל, העונשין לחוק( ועושק סחיטה, מרמה עבירות) 438עד  414

 לביצוע בחשד פליליים הליכים או חקירה, חוק לפי, נגדם מתנהלת לא ידיעתם למיטבו

, כאמור נכון למועד הגשת הבקשה לקבלת הכרה ופיקוח ממשרד העבודה העבירות

להכשרה  לאגף מידי באופן לדווח מתחייב מ"הח. החברתיים והשירותים הרווחה
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 נגדם תיפתח או ל"הנ בעבירות שיורשעו ככללהלן: "האגף"( ) ולפיתוח כח אדם

 .כאמור חקירה

 

 :ומצהיר מוסד ההכשרה מתחייב

 היה כי למוסד וידוע פירוק בהליכי מצוי ואיננו נכסים לכינוס צו המוסד נגד ניתן לא כי .1

 את מהמוסד רילהס המשרד רשאי יהיה פירוק בהליכי או נכסים בכינוס וימצא

 .מידי באופן וההכרה הפיקוח

 באתר ומפורסמים לעת מעת המתעדכנים האגף ונהלי כלליעל פי כל  ולפעול לקרוא .2

 מוסדות של בהפרות וטיפול בדיקה" נוהל, זההוראותיו של נוהל  ובפרט האגף

  . הבחינות טוהר ונוהל, "עסקיים מקצועית הכשרה

לביצוע קורסים במוסד , בידי מוסד ההכשרה אישור בתוקף המתחייב לפי כל דין .3

החזקת המבנים שבתחום אחריות מוסד ההכשרה והבטחת  אישוריההכשרה, לרבות 

 מטרדים, למנוע מפגעיםמתחייב  והואבטיחותם של השוהים במבנה מוסד ההכשרה 

 העושים של בטיחותם להבטיח ההכשרה, מוסד בתחום השוהים לשלום וסכנות

 כמתחייב ההכשרה מוסד את משמשיםה המבנים את לתחזק ההכשרה, מוסד במקום

 דין. פי על

 לאומי. בביטוחלדאוג לביטוח נפגעי עבודה  .4

 .לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות .5

 למגמה הנדרש המורים בפרופיל עומדים אשרלטובת ביצוע הקורס מורים  להעמיד .6

 .האגף של פדגוגי מקצועי הפיקוח ידי על ומאושרים

  .נוהלב 11לידיעת התלמידים את חובות וזכויות התלמידים כמפורט בנספח  להביא .7

קיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה  תוך ובדיםע להעסיק .8

קיום שלם  תוך , כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ם על העובדים.ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלי

בשימוש מוסד אחר  המצויות( תכולתן על)ומעבדות  בסדנאות, לא לעשות שימוש בכיתות .9

 . בפיקוח המשרד

שהוכרו במגמות  - האגף של שאינו חיצוני פיקוח תחת - לפתוח או לנהל קורסים לא .10

 המוכרים קורסים לרבות)על ידי האגף במהלך תקופת ההכרה  למוסד ההכשרה

 הטעית את למנוע כדי, היתר בין וזאת(, משוחררים לחיילים פיקדון מימוש לצורך

 .האגף פיקוחהכרה ובב בקורס מדובר כי הציבור

לתנאי שלא בהתאם  /התלמיד ל שהוא שמוסד ההכשרה קיבל לקורסאם יתברר בשלב כ .11

באופן מיידי את הלימודים להפסיק  מתחייב המוסד ,המופיעים בהודעת הפתיחה הקבלה

 . על נזקיהם לפצותם, ו/השל התלמיד
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  טרם לקורסים תלמידים לרשום או ופיקוח הכרה קיבל המוסד כי פרסום לפרסם לא .12

 .הרלוונטיהפיקוח מהמחוז ו הכרה אישור קבלת

לרבות קבלת , בכל הנוגע להפעלת מוסד ההכשרה למלא אחר כל דרישה וחובה שבדין .13

רשות מקומית ורשויות מוסמכות אחרות , רישיון ואישור כנדרש על ידי רשויות המדינה

 .כל פעולה הנדרשת על ידם לבצעו

 לפתוח אישור מהווה אינולמוסד ההכשרה כי קבלת אישור הכרה ראשוני למוסד  ידוע .41

 . הקורס פתיחת טרם מהמחוז לפתיחה ואישור פעולה מספר קבלת ללא קורסים

ידוע למוסד ההכשרה כי אין בפיקוח המקצועי של המשרד על הקורסים כדי להחיל על  .15

או אחרת כלשהי כלפי /או ביטחונית ו/או נזיקית ו/או חבות בטיחותית ו/המשרד אחריות ו

רבות תלמידי מוסד ההכשרה וכי אחריות וחבות או כלפי צד שלישי ל/מוסד ההכשרה ו

 כאמור, בין כספית ובין ביצועית, תחול על מוסד ההכשרה בלעדית.  

 כלפי,  זו התחייבות לפי למשרד שניתנה זכות בכל לראות אין כי ההכשרה למוסד ידוע .16

 או למוסד תהיינה ולא זו התחייבות הוראות ביצוע להבטיח אמצעי אלא, ההכשרה מוסד

 לכל זכאים יהיו לא והם המדינה יד על המועסק עובד של זכויות כל מטעמו לעובדים

 הוראה עם או זו התחייבות ביצוע עם בקשר אחרות הטבות או פיצויים, תשלומים

 על הפיקוח ביצוע הפסקת או, זו התחייבות סיום או ביטול עם בקשר או, פיו על שניתנה

  .שהיא סיבה מכל זו התחייבות פי

 התחייבות בכתב הכתוב למרות כי כלשהיא מסיבה וייקבע היה כי ההכשרה למוסד ידוע .17

 הרי, המשרד כעובדי ההכשרה מוסד של מטעמו עובדים או עובדיו את רואים, זה

 השכר פי על זו ההתחייבויות תקופת כל למשך למפרע יחושב עובדים אותם של ששכרם

 אותם של לאלה ביותר הדומים הם העסקתו שמאפייני מדינה לעובד משולם שהיה

 .עובדים

 יהיה רשאי, המשרד עובד הינו מטעמו מי או ההכשרה מוסד של עובד כי וייקבע היה  .18

 המוסד ועל זו קביעה בשל ההכשרה ממוסד שיפוי לדרוש דעתו לשיקול בהתאם המשרד

 בקשר בין, הוצאות כלשהן דינהלמאם תגרמנה . כנדרש המשרד את לשפות יהיה

 שהן איזה אחרות הוצאות ובין שהוא כל שלישי צד ידי על הדינהמ נגד שתוגש לתביעה

או המועסק על , משיותמש ממשתמש מפקידיו, פקיד ההכשרה, מוסד ממעשי הנובעות

 תביעה כל בעבור הדינהמ את לפצות ההכשרה מוסד בזה מתחייב - שלהם מחדל או, ידו

 מוסד את תחייב כאמור להוצאות ביחס הממשלה והודעת כאמור לה שנגרמה הוצאה או

 ההכשרה.

קפיא או רשאי לה יהיה המוחלט דעתו שיקול לפי, ידוע למוסד ההכשרה כי המשרד .91

 האמורות ההתחייבויות אחרימלא המוסד סיר את ההכרה ולבטל את הפיקוח אם לא לה

ההכשרה מתחייב כי עם קבלת הודעה מאת  מוסד .מקצתן או כולן זה, התחייבות בכתב
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לא ימשיך בפרסום הקורסים , סרת הכרה וביטול הפיקוחקפאה או ההמשרד על ה

 ההוצאות כל על המשרד אתהמוסד כן ישפה  כמו. המשרד כקורסים בהכרה ובפיקוח

 מוסד .הפיקוח ולביטול ההכרה להסרת המשרד מפעולות כתוצאה לו שתיגרמנה

 .כל פעולה כזו של המשרד מראש מאשרההכשרה 

שהפרטים שנמסרו בבקשה או בכתב ההתחייבות או  שיתבררידוע לנו שבמידה  .22

ך שינוי בתכנים הלימודיים ללא שנער או במקרה, נכונים אינם, במסמכים שהוגשו על ידנו

או במקרה של מניעת האפשרות לביצוע פיקוח  ,הפיקוח המקצועי והמינהלייחידת אישור 

 איהיה רשאי המשרד להבי ,האגף נהלי הפרת של אחר במקרה או, או מינהלי/מקצועי ו

 .לנקיטת אמצעי אכיפה נגדנו עד כדי הסרת הפיקוח

 ידי על ניתן, ידוע למוסד ההכשרה כי רק על סמך ההתחייבויות שלעיל וקיומן המלא .21

על  מידיבאופן  המשרד את ולעדכן להודיע מתחייב המוסד. חופיקו הכרה אישור המשרד

 .והצהרותיו מהתחייבותיוכל שינוי 

 

 לאחר___________ מספר זהות תעודת נושא _____________מ "אני הח

 אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי, האמת את לומר עליי כי שהוזהרתי

 כדלקמן: בזה מצהיר כן,

 .ונכוניםשנמסרו בבקשה להכרה בהליך מקוצר ובכתב ההתחייבות  הפרטים

 _________ תאריך

מוסד  וחותמת תימהח

 ההכשרה

מנהל מוסד  שם

 חתימתווההכשרה 

 מוסד בעלי שם

 ההכשרה

   

 ד"אישור עו

 ____________ ב ______עו"ד , בפני ה/הופיע ________ ביום כי בזה הנני מאשר

, __________ מספר זהות תעודת ידי על מה/שזיהתה עצמו ________' גב/מר

 את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי ההכשרה מוסד מטעם חתימה מורשה ושהינו

 אישר/ה כן, יעשה/תעשה לא אם בחוק הקבועות לעונשים צפויה יהיה/תהיה וכי האמת,

 בפני. עליה וחתם/מה דלעיל הצהרתו/ה נכונות את

 ___________ תאריך   

 

 חותמת חתימת
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