
 שיוןריתצהיר מגיש הבקשה ל

 יצהיר מורשה חתימה מסעם התאגיד(. -)אם מגיש הבקשה הוא תאגיד 

_______________ , מסי ת״ז_________________________ אני, הח"מ, .1

 החינוך/ מורשה חתימה מטעם מגיש הבקשה לרישיון. סדומשמש כמנהל מ 

הריני להצהיר כ׳ לא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון או שיש בה כדי לפגוע בביטחון  .2

 המדינה, וכי לא מתקיימת נגדי חקירה בגין עבירות כאלה.

, ייםחודי לחוק מוסדות תרבותיים 19סעיף  יעל פי הריני להצהיר כ׳ אני מודע לחובות .3

, לפיהם: לא אעסיק במוסד החינוך עובד חינוך שהורשע בעבירות שיש בהן 2008 -התשס״ח 

לפגוע בביטחון המדינה, או שהורשע בעבירה אחרת שיש עימה קלון ושהמנהל הכללי של 

 לאור ההרשעה בעבירה זאת אין העובד ראוי לעבוד במוסד החינוך, ימשרד החינוך יחליט כ

 תו של העובד השפעה מזיקה על תלמידים.או שיש בהתנהגו

לחוק מוסדות תרבותיים  25 -ו 21הריני להצהיר כ׳ אני מודע לחובות״ על פ׳ סעיפים  .4

להוראת המנהל  תיילצ ביי, שנוסחו מצורף, לפיהם אני מחו2008 - התשס״ח יים, חודי

ינוך, הכללי של משרד החינוך לפטר עובד חינוך או עובד שירות, אשר עבדו במוסד הח

הם הורשעו בעבירות שיש בהן לפגוע בביטחון המדינה; או שהורשעו בעבירה  יונמצא כ

לאור ההרשעה בעבירה  יאחרת שיש עימה קלון ושהמנהל הכללי של משרד החינוך החליט כ

זאת אין העובד ראוי לעבוד במוסד החינוך; או שיש בהתנהגותו של העובד השפעה מזיקה 

 על תלמידים.

לחוק מוסדות תרבותיים  30 -ו 29על פי סעיפים יי יר כ׳ אני מודע לחובותהריני להצה .5

, לפיהם לא אעסיק במוסד החינוך עובד חינוך או עובד שירות אלא 2008-, התשס״חייםחודי

העובד אישור מאת רשות הבריאות כ׳ אין לה התנגדות להעסקתו מבחינה  יאם יש ביד

וכן הריני להתחייב כ׳ לא אעסיק במוסד החינוך  זה(, ייןרפואית )לאחר התקנת תקנות בענ

 .רופא או אחות אלא באישור לשכת הבריאות

כל דין,  יהריני להצהיר כי משכורות העובדים הצפויים לעבוד במוסד החינוך ישולמו על פ .6

הבעלות על  ייד-דין של כל עובדי מוסד החינוך נשמרות בכל עת על-כל-פי-וכי זכויותיהם על

עבודה  -דיני העבודה במשק בגין כל שעת "ימשולם להם שכר כדין עפ זאת,המוסד, ובכלל 

המגיעים להם,  ייםידם, וכן מופרשים לזכותם, במועד, כל התשלומים העת-המתבצעת על

 .גמלאותו כגון: פיצויים

לתצהיר מצוינים ברשימת העובדים בנספח ההריני להצהיר כ׳ הנני מעסיק את העובדים  .7

לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  3ישור כהגדרתו בסעיף , לאחר שקיבלתי אזה

 מהמשטרה. 2001 -מסוימים, תשס״א

 הנני מתחייב בזאת כי הבעלות מחזיקה במבנה המוסד החינוכי כדין. .8

9.  
ני מתחייב בזאת לוודא כי כל השטח בו אני מתעתד להפעיל את מוסד החינוך, לרבות כל נה .10

 מבנה, חצר 
 -תוח )"המבנה"( עומד בדיני התכנון והבנייה, לרבות חוק התכנון והבנייה, התשכ"הושטח פ          

 1965  

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

 



 
קבלת ההתחייבות מהווה תנאי לקבלתו של הרישיון כמשמעו בחוק מוסדות חינוך  .11

, חדל להתקיים התנאי רשאי המנהל הכללי לנהוג 2008 -, התשס״ח ייםחודייתרבותיים 

 לרבות ביטול הרישיון. הסמכויות הנתונות בידו,"י עפ

 
  

         חתימה                  שם מלא של החותם         תאריך     
  וחותמת

 


