
 לשנת הלימודים תשפ"א – גן ילדים חידוש –התחייבויות והצהרות 
 

ידי הגורמים המקצועיים )אגף א'  אני מצהיר כי ידוע לי שאי עמידה בתנאי הרישיון ובתנאים שנקבעו על
רישוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי, משרד הבריאות, פיקוח פדגוגי ממונה בטיחות ואגף הכספים של 
המשרד( תיחשב הפרה של תנאי הרישיון וצפויה להוביל לנקיטת צעדים כגון הפסקת התקצוב, קיזוז 

 חינוכי.כספים, ביטול הרישיון והוצאת צו סגירה נגד המוסד ה
 
 בריאות .1

 .ליקויי הבריאות שנמצאו תוקנו במלואםאני מצהיר בזאת כי כל  .1.1

  הנני מתחייב לרכוש את שירותיו של בעל תעודה המעידה על השכלה מקצועית בבריאות הסביבה .1.1
                                                        )להלן "אחראי תברואה"(, והוא ייתן למוסד חוות דעת תברואתית, פעם אחת בשנה לפחות.                        

אני מתחייב לסרוק למערכת רישוי והכרה את כל המסמכים המעידים על רצף בדיקות התברואה  .1.1
שבוצעו במוסד החינוכי עבור הבעלות על המוסד, ולשמור עותק של כל המסמכים בתיק ייעודי במוסד 

 נים לפחות. החינוכי ובמשרדי הבעלות למשך חמש ש

אני מתחייב לעמוד בכל ההנחיות של אחראי התברואה ולהפעיל ולקיים את המוסד לפי ההנחיות  .1.1
 שייקבעו על ידי משרד הבריאות. 

 דרישות הבטיחות של משרד החינוך .2

 אני מצהיר בזאת שלא קיימים במוסד לקויים העלולים לפגוע בתלמידים ובעובדי ההוראה.  .1.1
לחוזרי מנכ"ל המתייחסים לבטיחות מוסדות חינוך, לטיולים אני מתחייב לפעול בהתאם  1.1

ולפעילויות חוץ בית ספריות, כמו גם לכל חוזר שיפורסם על ידי המשרד בנושא בטיחות, בטחון, 
שעת חירום, טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות. כמו כן הנני מתחייב להביא לידיעת עובדי 

 ההוראה במוסד החינוך הוראות אלו. 

 מתחייב לרכוש את שירותיו של עורך מבדק בטיחות, שיבדוק את המוסד, לפחות פעם בשנה.   אני 1.1
אני מתחייב להעביר למשרד החינוך את אישורי הבטיחות של כל אחד מהמוסדות שבבעלותי  1.1

 לקראת פתיחת שנת הלימודים המדוברת. 
ים  את המוסד לפי אני מתחייב לעמוד בכל הנחיותיו של עורך מבדק הבטיחות ולהפעיל ולקי 1.1

 .ההנחיות שנקבעות על ידי הגורמים המקצועיים של המשרד
הנני מתחייב באם קיים מבדק בטיחות, שהמענה למבדק מתבצע בהתאם ללוחות הזמנים  1.2

 שנקבעו במבדק.
 דרישות פדגוגיות של משרד החינוך 3

 שבת.   ששי  ה   ד   ג   ב   א   אני מאשר בזאת כי בית הספר פועל בימים:  1.1
 אני מצהיר כי לא חל כל שינוי בתחום הפדגוגי מאז קבלת הרישיון ולפי תנאיו.  1.1

על כל שינוי במצבת הנני מתחייב בזאת לעדכן בתוך שבוע ימים את הפיקוח על המוסד  1.1
 עובדי ההוראה במוסד.

אני מתחייב לעמוד בכל ההנחיות הפדגוגיות של משרד החינוך ולהפעיל ולקיים את המוסד לפי  4.3
 שיעמדו הוראה עובדי ורק ובכלל זה לעניין העסקת הכללים והנהלים שנקבעים על ידי משרד החינוך 

, בתקנות 1969-ספר-בתי על פיקוח בחוק טכמפור  לרבות .ל"המנכ התקנות וחוזרי ,החוק בדרישות
, בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות 1921-חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים(, התשי"ד

 .החינוך משרד של הכללי המנהל ובתקנות מכוחו ו ובחוזרי 1001-מסויימים, התשס"א

 –בתחום התכנון והבניה  4
בו אני מתעתד להפעיל את מוסד החינוך, לרבות כל מבנה, הנני מתחייב בזאת לוודא כי כל השטח         

 חצר ושטח 

ולצורך  1962  -פתוח )"המבנה"( עומד בדיני התכנון והבנייה, לרבות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה       
 הוכחת

  עמידתי בדינים אלה הנני מתחייב לצרף היתר בניה ואישור שימוש כדין.       

  -בתחום המבנה  5
 הנני מתחייב בזאת כי הבעלות מחזיקה במבנה המוסד החינוכי כדין.       

 דרישות פיננסיות ותשלומי שכר 6
אני מצהיר בזאת כי מבחינה פיננסית המוסד מנוהל בהתאם להנחיות של משרד החינוך ולא  6.1

 נמצאו ליקויים בהתנהלותו.
להוראות הדין אני מתחייב לעמוד בכל הנחיות המשרד ולהפעיל ולקיים את המוסד בהתאם  6.1

ולפי הכללים והנהלים הנקבעים מזמן לזמן על ידי מינהל רישוי בקרה ואכיפה או על ידי 
 חשבות משרד החינוך. 



,לכל 2018בדצמבר  11אני מצהיר בזאת כי התאגיד שילם בקביעות בשנה שהסתיימה ביום  6.1
ציים שחלים עובדיו כמתחייב מהוראות הדין, חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבו

 עליו, לרבות תשלומים סוציאליים כנדרש.

אני מצהיר כי התאגיד  ביצע את ההפקדות הנדרשות לקרנות פנסיה ו/או קופות גמל ולקרנות  6.1
 השתלמות בהתאם לתנאי השכר של עובדי הוראה ועובדי מינהל ומשק לפי הוראות הדין. 

 –)להלן  מותה/החברההעהדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של אני מצהיר כי  6.2
בוקרו בדצמבר _______, נערכו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ו 11ליום ( הינם "התאגיד"

 . על ידי רואי חשבון
,נכללו הפרשות  2018בדצמבר  11אני מצהיר כי במאזנו המבוקר האחרון של התאגיד ליום  6.6

ותיות( שבוצעו כספיות נאותות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים )מכל הבחינות המה
 למימוש כל מחויבויותיו של התאגיד לעובדיו. 

 התאגידהדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של אני מצהיר כי  6.6
, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים רואה חשבון שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי

כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת  "כעסק חי" )*(, או התאגידשל  ולגבי המשך קיומ
 להמשיך ולהתקיים "כעסק חי". התאגיד

 של לשכת רו"ח בישראל.  28*עסק חי כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 

שינוי מהותי  הצהרתי איןועד למועד אני מצהיר כי ממועד חתימה על הדו"חות הכספיים לעיל,  6.8
של  וספקות ממשיים לגבי המשך קיומ של התאגיד עד לכדי העלאת הכספי ולרעה במצב

 התאגיד "כעסק חי".
 אני הח"מ מצהיר/ה בזה כי: 7

 .ומדויקיםכל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים  6.1
 .מוסד החינוך המחייב היתר בנייהלא בוצע כל שינוי במבנה הפיזי של  6.1
 לא חל שינוי מהותי במספר הכיתות ובמספר התלמידים. 6.1
( אגף הרישוישל משרד החינוך )באמצעות  /תהכללי /תהודיע למנהלידוע לי כי על פי חוק עלי ל 6.1

 על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בבקשה זו.
 הרישיוןכל אחד מתנאי בדרישות הבריאות או בעמידה בדרישות הבטיחות או -כי אי יידוע ל 6.2

, ועלולה להוביל לצעדים נוספים ובהם הוצאת צו סגירה, שיוןיביא לביטול הרתהאחרים, 
 .הפסקת התקצוב, קיזוז הכספים, ועוד

_________      ________________       _____________          __________________ 
חתימה וחותמת               תפקידו           שם ממלא הבקשה                  תאריך   

 הבעלות
 
 
 אישור מורשי החתימה 

 
 

______________________  _____________________ 
 חתימה   השם הפרטי ושם המשפחה 

 
______________________  _____________________ 

 
 חתימה   השם הפרטי ושם המשפחה 

 


