
  גן ילדים חדש – התחייבויות והצהרת המבקש

 לשנת הלימודים תשפ"א

 בתחום הפדגוגי

 

המפרטת  יםתוכנית הלימודאני מתחייב בזאת ללמד במוסד נשוא בקשה זו על פי  .1

, שרד החינוךעל ידי מ וכפי שנקבע לימודיםהוראת תוכנית הבבקשה זו הכוללת 

 .2003ביוני  1-( מא)10תשסג/והמפורטות בחוזר מנכ"ל 

לקיים את מדיניות המשרד הנוגעת להפעלת מוסדות חינוך כמופיע בזאת תחייב אני מ .2

 בחוזרי המנכ"ל של המשרד לרבות: 

 תלמידים כללי רישום .1

 כללי הרחקת תלמידים .2

 כללי העברת תלמידים .3

 כללי בטיחות .4

 תשלומי הוריםכללים ל .5

 עמידה בדרישות המשרד כמופיע בחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים . 6

שיון אך ורק עובדי הוראה שיעמדו ילהעסיק במוסד לו מבוקש הראני מתחייב  .3

כמפורט בחוק הפיקוח על בתי הספר לרבות בדרישות החוק, התקנות וחוזרי המנכ"ל. 

, בחוק למניעת 1953-התשי"דנוך ממלכתי )מוסדות חנוך מוכרים( יח תקנות, ב1969

ובחוזרי ובתקנות מכוחו  2001-העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א

 המנהל הכללי של משרד החינוך. 

בעלי  תעודת הוראה / החדשים במוסד הינם עובדי ההוראה הנני מצהיר בזאת כי כל  .4

עובד ין ביניהם וכי א והיתר העסקה של משרד החינוך/השכלה תורנית שיון הוראה יר

 כלשהו. הוראה או מנהל מוסד אשר פוטר פיטורים פדגוגיים ממוסד חינוך

כל עובדי  מסמכי ההשכלה וההסמכה של נמצאים כל  יברשותהנני מצהיר בזאת כי  .5

, וכי הם יוצגו לכל גורם מוסמך מטעם המשרד על פי ההוראה הפועלים במוסד

 בקשתו.

ימים את הפיקוח על המוסד על כל שינוי במצבת הנני מתחייב בזאת לעדכן בתוך שבוע  .6

 עובדי ההוראה במוסד.

במוסד )הן עובדי ההוראה והן עובדי החדשים לכל העובדים הנני מצהיר בזאת  כי  .7

מבחינה בריאותית. האישורים האמורים ירוכזו  םלהעסקת רפואיאישור  ששירות(, י

ת ו/או מטעם משרד ויוצגו לכל גורם מוסמך מטעם משרד הבריאו וישמרו בידי

 החינוך.



כל עובדי ההוראה העובדים במוסדות החינוכיים שאושרו יקבלו הנני מצהיר בזאת כי  .8

 . והסכמי השכר הקיבוצייםהרלוונטיות  הדיןשכר וידווחו כעובדים, בהתאם להוראות 

עובדי ההוראה  והתנאים הסוציאליים של שכרהגובה הנני מתחייב כי תנאי העסקה,  .9

הם לפי השיעורים והכללים הנהוגים מסגרת המוסדות שאושרו המועסקים ב

 .להסכמי השכר הקיבוצייםבדרגה זהה(, ובהתאם ) במוסדות חינוך רשמיים

הנני מצהיר כי המבנה בו אמור לפעול הגן בנוי על פי תקן משרד החינוך. באם מבנה גן  .10

י יתקיימו הילדים אינו בנוי ע"פ תקן משרד החינוך, על מבקש הרישיון לוודא כ

 התנאים הפיזיים הבאים: 

)ללא חדרי ספח,  מ"ר לפחות 1.25יהיה השטח המיועד לתלמיד בלבד בחדר לימוד  .1

 שירותים, מטבח, מסדרונות וכו'(

 לכל גן ילדים תהיה חצר צמודה; .2

 לגבי מוסד במסגרת החינוך המיוחד .11

ל הקשור להפעלת גן הנני מצהיר בזאת כי קראתי את חוזרי המנהל הכללי בכ 11.1          

מיוחד והנני מתחייב לפעול על פיהם ועל פי הנחיות הגורמים  ילדים לחינוך 

 המקצועיים באגף לחינוך מיוחד והאגף הרישוי. 

הנני מצהיר בזאת כי מנהל המוסד ועובדי ההוראה הינם בעלי הסמכה לעסוק    11.2         

 ריאות הינם בעלי רישוי בתחומם.בהוראה בחינוך המיוחד וכי העובדים במקצועות הב

  בתחום הבטיחות

הנני מתחייב לפעול במבנה/ים העומד/ים בדרישות הבטיחות כפי שמופיעות בחוזר  .12

ובכלל זה לקיחת , 2002)ב(: הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך פברואר 6מנכ"ל סב/

ת, אחריות מלאה למצבו הבטיחותי הנאות של כל מבנה המוסד החינוכי לרבות: תשתי

תכולת כיתות הלימוד וארגונן, המעבדות וחדרי המלאכה, אולמות הספורט, המקלט, 

האלמנטים והחומרים במבנה, החצרות, מערכות החשמל / האנרגיה, האישורים 

הנדרשים, מערך ניהול הבטיחות והערכת הסיכונים וכל שאר התחומים המפורטים 

 ך .בחוזר המנכ"ל לנושא הבטחת הבטיחות במוסדות החינו

הנני מתחייב לצרף את טופס הבטיחות שייערך על ידי עורך מבדק בטיחות מוסמך  .13

בטיחות במשרד וזאת לא יאוחר מהתאריך האחרון שנקבע בהתאם להנחיות גף 

 כמועד להגשת בקשה לקבלת רישיון.

הנני מתחייב בזאת לדווח מדי שנה, לפני פתיחת שנת הלימודים ,לגורם המוסמך  .14

הקיימים במוסד אל מול הדרישות והתקנים המחייבים של במשרד על הפערים 

המשרד ואישור הבעלות את תכנית האחזקה למערכת החשמל וסידורי הכיבוי 

 והמילוט המחייבים.

הנני מתחייב לפעול בהתאם לחוזרי מנכ"ל המתייחסים לבטיחות מוסדות חינוך,  .15

סם על ידי המשרד לטיולים ולפעילויות חוץ בית ספריות, כמו גם לכל חוזר שיפור



בנושא בטיחות, בטחון, שעת חירום, טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות. כמו כן הנני 

 מתחייב להביא לידיעת עובדי ההוראה במוסד החינוך הוראות אלו.

הנני מתחייב לוודא, באם קיים מבדק בטיחות, שהמענה למבדק מתבצע בהתאם  .16

 ללוחות הזמנים שנקבעו במבדק.

 אהבתחום התברו

ובכלל זה  לפעול  אך ורק על פי דרישות התברואה של משרד הבריאותהנני מתחייב  .17

התברואתי הנאות של מבני בית הספר לרבות:  ולמצבהנני לוקח אחריות מלאה 

החצר, הציוד והריהוט שבו, התאורה, החימום והאוורור, צפיפות התלמידים בכיתות 

ן, כלי אוכל, החסנת מצרכי המזון ובחדרים האחרים, וכן הציוד המשמש להכנת מזו

 ואיכותם.

 הנני מצרף בזאת את כל תשריטי המבנה . .18

 

 בתחום הכספי

הנני מתחייב לפעול על פי כל הכללים וההנחיות שנקבעו על ידי הגורמים המוסמכים  .19

 והמפורטים בנוהל איתנות פיננסית מוסדות חינוך המעודכן. במשרד החינוך

שת מסמכים, בדיקתם ואישורם הם תנאים הכרחיים הנני מצהיר כי ידוע לי כי הג .20

למתן הרישיון או לחידושו, כאמור לעיל. ידוע לי כי המסמכים האמורים הכרחיים גם 

לתקצוב הבעלות. כמו כן ידוע לי כי בכל מקרה שבו יתגלו ליקויים או יתגלה 

לפי  שהבעלות לא מילאה אחר הוראות הדין, כאמור לעיל, ינקוט משרד החינוך צעדים

 הנדרש, לרבות אי מתן תקצוב והמלצה שלא לתת רישיון למוסד החינוכי.

הנני מתחייב כי השימוש בתקציב יהיה בהתאם להוראות הדין ולהנחיות משרד  .21

החינוך וידוע לי כי אין בקבלת המסמכים האמורים או במתן רישיון משום התחייבות 

 לתקצוב המוסד החינוכי.

 21-25גם על סעיפים בעלות קיימת נדרשת להצהיר 

אני מצהיר בזאת כי מבחינה פיננסית מוסד/ת החינוך בבעלותי מנוהל/ים בהתאם  .22

 להנחיות של משרד החינוך ולא נמצאו ליקויים בהתנהלותו/ם.

אני מתחייב לעמוד בכל הנחיות המשרד ולהפעיל ולקיים את המוסד/ות בהתאם  .23

לזמן על ידי מינהל רישוי בקרה להוראות הדין ולפי הכללים והנהלים הנקבעים מזמן 

 ואכיפה או על ידי חשבות משרד החינוך. 

בדצמבר  31אני מצהיר בזאת כי התאגיד שילם בקביעות בשנים שהסתיימו ביום  .24

לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, וההסכמים , 2018-2017

 הקיבוציים החלים עליו, לרבות תשלומים סוציאליים כנדרש.

מצהיר כי התאגיד ביצע את ההפקדות הנדרשות לקרנות פנסיה ו/או קופות גמל  אני .25

ולקרנות השתלמות בהתאם לתנאי השכר של עובדי הוראה ועובדי מינהל ומשק כפי 



ידי משרד החינוך, ואשר מופיעים באתר האינטרנט של משרד החינוך -שפורסמו על

 במועד מתן הצהרה זו.

,נכללו הפרשות כספיות  2018בדצמבר  31יד ליום אני מצהיר כי במאזנו של התאג .26

נאותות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים )מכל הבחינות המהותיות( שבוצעו 

 למימוש מחויבויותיו של התאגיד לעובדיו.

 –בתחום התכנון והבניה 

הנני מתחייב בזאת לוודא כי כל השטח בו אני מתעתד להפעיל את מוסד החינוך,   .27

חצר ושטח פתוח )"המבנה"( עומד בדיני התכנון והבנייה, לרבות   לרבות כל מבנה,

ולצורך הוכחת עמידתי בדינים אלה הנני  1965  -חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

  מתחייב לצרף היתר בניה ואישור שימוש כדין.

 

  -בתחום המבנה 

 הנני מתחייב בזאת כי הבעלות מחזיקה במבנה המוסד החינוכי כדין. .28

 

 הצהרה:
 

אני הח"מ מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל וכן במצורפות הם 

נכונים ומדויקים ושידוע לי כי על פי חוק עלי להודיע למנהל הכללי של 

משרד החינוך או לשלוחיו המוסמכים על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו 

 בבקשה זו או במצורפות.

 

 ________________ תאריך: ___________    שם מבקש הרישיון: ______

 חתימה וחותמת: _________________ 

 

 


