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לצורך קבלת תקצוב עבור פרויקט  - והצהרהכתב התחייבות 

 חממו"פ

 : הבהרות .1

יקט יזמים שחברו יחדיו להשתתף בפרו פרמס לכלולהמונח "יזם" במסמך זה, יכול 

בהתאם לכל חלוקה שתהיה מקובלת על  יהיוזכויות היזם בויות ויבמצב כזה, התחי

  .בין כל יחידי היזם זכויות היזמים תהיינה שוות –היזמים בהסכם בכתב ואם לא כן 

המונח קניין רוחני במסמך זה מכליל את אגד הזכויות בכל סוג של קניין רוחני לרבות 

  .ובעיקר זכויות יוצרים

 

 :רקע .2

רת מנה"לול סבו עבר היזם את שלב המיון של מ פ"לקול הקורא של אגף מובהמשך 

היוזמה שאושרה  "אב טיפוס"נכנס להתנסות של היזם  ,פ"וכניסה למסלול החממו "הרוח

ליכי ההוראה לתה היוזמה בכדי לבחון את האפקטיביות שלזאת . בתוך המוסד החינוכי

על המוסדות המעוניינים בכך ר המיטבי ולהחיל אותו מוצוהלמידה בכיתות, לדייק את ה

בית הספר בו יתנסה היזם יקבל תקציב לשם הפעלת  ,כךלשם במערכת החינוך כולה. 

 המיזם, בדיקתו וטיובו.

 

 התחייבויות היזם: .3

אין בו משום הינו פרי עמלו ו יקט המוצע על ידודא שהפרויוומצהיר ומתחייב שהיזם  .א

 אחרים.צדי ג' הפרת זכויות קניין רוחני של 

היזם מתחייב שהיה ויעשה שימוש בפלטפורמות טכנולוגיות או בתכנים פדגוגיים או  .ב

נעשה שימוש בכותבים קט, הרי שבאחריותו לבדוק שככל ובמסגרת הפרויאחרים 

או עיצוב התכנים ים, מעצבים וכיו"ב, ולשם כתיבה חיצוניים, לרבות גרפיקא

הפדגוגיים או האחרים המועלים או שיועלו בפלטפורמות הטכנולוגיות שהמשרד 

 ידרשידבר שלהסדיר אל מול אותם גורמים כל יזם על השהרי באם יאשר, יאשר, 

תמלוגיהם ו/או את תנאי ההתקשרות  הסדרתובכלל זאת קט טרם קידום הפרוי

"עובדי צד ג' "  עימם ו/או תנאי שכרם של אותם כותבים, מעצבים ודומיהם )להלן:

  .("פרילנסרים" ו/או

מסיבות אשר אינן  החינוך ט לא הגיע לכדי הבשלה למימוש במערכתקהיה והפרוי .ג

דרש להחזיר כל יקט ולא ייהא רשאי להמשיך לממש את הפרוים , היזתלויות ביזם

 קט תהיינה מלאות והיזם יוכל לעשותל מהמשרד. כך גם, זכויותיו בפרוימשאב שקיב
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באופן שיאזכר כי המשרד היה  יוזמתושהיזם לא יקדם את  ובלבדיקט כרצונו בפרו

ראש ובכתב. אלא אם כן קיבל את הסכמת המשרד לכך מ ,קטו/או עודנו שותף לפרוי

יקט למרות האיסור המפורש לכך ללא הסכמת המשרד יאוזכר בפרושבמידה 

ט קהמשרד, הרי שהמשרד יוכל לטעון כל טענה כנגד היזם ובכללה השבת עלות הפרוי

 סכום ההקצבה שניתנה ע"י המשרד. עד לגובה 

או להתקשר עם קט באופן חד צדדי, בפרויתו ופסיק את שותפי מתחייב שלאהיזם  .ד

יעשה כן, למשרד שקט, ללא קבלת הסכמת המשרד.  במידה גורם אחר לקידום הפרוי

גובה השתתפות המשרד יזם, לרבות השבת תהיה הזכות לטעון כל טענה כנגד ה

לגורמים המוסמכים במשרד ההחלטה הסופית בעניין זה, תהיה נתונה בפרויקט. 

כל טענה  םבפניהשרד החינוך, ובלבד שניתנה ליזם את הזכות לטעון מחשבות כולל 

 בעניין ולהשמיע את עמדתו.

של היזם יבשיל לכדי מימוש במערכת החינוך, הרי שזכויות הבעלות המוצר שבמידה  .ה

בכפוף לזכות שימוש   ,של היזםתהיינה מבחינת דיני הקניין הרוחני המוצר על 

וללא  , ללא הגבלה כלשהיכאמור להלן ,בארץלמשרד החינוך במערכת החינוך 

מכירת מ יהיוש, במידה המוצריודגש כי תמלוגים בגין . תשלום תמורה כלשהי ליזם

לאחר  לבדו יהיו של היזם , החינוך בהגדרתה הרחבה רכתמחוץ למע המוצר בארץ

ל, הרי באשר למכירת המוצר בחו" .יקטשל המשרד בפרו סכום ההשתתפותקיזוז 

 של היזם לבדו. התמלוגים מכך יהיוש

במוצר להשתמש ו/או ליתן זכות שימוש למשרד בלעדית זכות היזם מתחייב ליתן  .ו

במסגרת מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית  באופן מלא ו/או חלקי 

להשתמש או  מקבילהליזם תהא זכות  .ולכל מטרה , ללא תמורהבהגדרתה הרחבה

ובלבד שקיבל מראש את הסכמת  באופן מלא או חלקי קט שימוש בפרוי ליתן זכות

שהיזם  , ככל שיתבררמובהר כי הסכמת המשרד. המשרד לאותו שימוש מראש ובכתב

עשויה להביא לשלילת השימוש  –קים ו/או חסרים מסר פרטים כוזבים, לא מדוי

ת כנגד היזם ובלבד שהמדובר ות לרבות כלכליות ו/או משפטיויבדיעבד ולסנקצ

 בתום לב. במעשה ו/או במחדל של היזם שאינו

היזם מתחייב כי בכל שימוש שיעשה במוצר ע"י היזם לאחר קבלת הסכמת המשרד  .ז

בין היזם ששמו יאוזכר לבין  לאותו שימוש יובהר כי המוצר נעשה בשיתוף פעולה

 המשרד. 

צר לרבות המוצר עצמו ו/או היזם מתחייב ליתן למשרד כל מידע הקשור למו .ח

"שדרוגים" של המוצר )ככל שהינם נגזרים מהמוצר שפותח בשיתוף פעולה בין היזם 

למשרד( וכל סוד מסחרי הנלווה למוצר, תרשימים, דיאגרמות, הנחיות, חוברות 

הפעלה וכיו"ב כך שהמשרד יוכל להשתמש במוצר בתנאים שנכתבו לעיל ללא תלות 

 ביזם.
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 וטרופסיופ/אהסכמת הוריו קבל אתי, 18ככל שגילו מתחת לגיל היזם מתחייב כי  .ט

קט וחתימות אלו חייבויות הקטין תהיינה מגובות בהתחייבויות שני הוריו לפרויתוה

תחייבנה את הקטין והוריו בחובות ובזכויות לרבות על פי מסמך זה. היה והפרויקט 

, 18מעל גיל  החל בעת שהיזם היה קטין והמשיך ו/או הבשיל בעת שהיזם נעשה בגיר

הרי שהמשך ההתנהלות של המשרד אל מול היזם מהרגע שהיזם נעשה בגיר, תהיה 

דו ולהוריו לא תהא כל קט תהייה של היזם לבאל מול היזם בלבד וכל זכות בפרוי

ם קטין קט. אין באמור לעיל כדי למנוע משותפות יחידי יזם שהינם יזזכות בפרוי

ובלבד שהדברים הובהרו למשרד מראש  ,קטרוימו בפוהורה אחד או שני הוריו ע

ובכתב. כל עוד הוריו אינם מוגדרים כיחידי יזם, הרי שחלק זכויות היזם הקטין 

  תהיינה שלו לבדו בכל עת וללא קשר לחובת ההסכמה של הוריו לכך בהיותו קטין.

כדי לקדם  –שניים או יותר  –מוצרים המשרד ירצה לאחד מספר שיובהר כי יתכן  .י

יחדיו. במצב כזה, היזמים של כל מוצרים מטרה משותפת שיכולה להבשיל מאותם 

ובלבד שזכויותיהם ישמרו על פי מסמך  לאפשר זאת בנפרד, מתחייבים מראש מוצר 

בנוסף המוצר . יודגש כי במצב כזה כלל היזמים יקבלו קרדיט על כאמור לעיל זה

חשבו כמי שהציעו הצעה אחת כך שיהוו יחדיו יחידי יזם למשרד והיזמים כולם י

  המאוחד וזכויותיהם וחובותיהם יהיו בהתאם לאמור במסמך זה.למוצר שותפים 

למוצר דין, לנהלי המשרד בהקשר לכל  במחוי ואלכך שה מודע מצהיר כי הואהיזם  .יא

מההיבט המשפטי )שניתן  דיספוזיטיבי והינשדין ככל ולמסמך זה שיגבר על כל 

  (.ובהסכמת הצדדים להתנות על הכתוב ב

בעניין ספציפי זה כדי  ו לבין המשרדם לכך שאין בתקשורת בינומסכי מודע היזם .יב

מעביד -לקבוע יחסי עבודה בין הצדדים מכל מין וסוג שהוא לרבות לעניין יחסי עובד

ן ליזם כל זכות לשכר ו/או לקבלת תמורה כלשהי למעט האמור ו/או כפרילנסר וכן אי

, והתמלוגים, המוצראת המשרד יבחר לקדם שעיל בעניין הקצאת משאבים, במידה ל

יהיו, ומבלי שמובטח דבר בעניין ודאות לתמלוגים. סעיף זה הינו תנאי שבמידה 

בעניין זה לרבות אם  יקט ולא תישמע כל טענה על ידועיקרי להשתתפות היזם בפרו

הינו עובד משרד החינוך. יודגש כי ככלל ועל פי פסיקת ביהמ"ש המחוזי, זכויות 

היוצרים במצב בו עובד יצר יצירה במהלך ו/או עקב עבודתו, שייכות למעביד ואולם 

ימים גם עובד המשרד וכאמור מסמך זה בא להיטיב עם היזם שהינו במצבים מסו

  במסמך זה עצמו.

הצהרה זו ממצה את מכלול עלי שכי מוסכם  כיזםבזאת ומתחייב הנני מצהיר  .יג

ולא תהא כל ולמוצר קט החינוך בכל הקשור לפרוימשרד בין ל ביני כיזםהיחסים 

נפקות לכל מו"מ, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש 

ו/או מי מטעמו  ביני במישרין ובין בעקיפין,  פה, בין-ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל

זו, זולת אם יוסכם בין הצדדים  והתחייבות לבין המשרד עובר לחתימה על הצהרה

אחרת ובכתב וייכתב כי ההסכמה ככל שתהיה נוגדת הצהרה זו, יחתמו עליה 
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"הסכמה זו מקובלת על הצדדים ובאה במקום ועל            הצדדים בצירוף המילים: 

מיום ___________ וככל שישנה סתירה, ורק אם ישנה כזו, בין  היזםאף הצהרת 

 ההסכמה תגבר". –ההסכמה להצהרה 

עליה וכאמור לעיל, אין בא כדי לחייב  היזםהצהרה זו תיכנס לתוקף מיד עם חתימת  .יד

ו אלא על פי שיקול דעת המשרד המשרד לקדם הצעת היזם בכל שלב ו/או עד תומ

 לבדו.

 על החתום: היזם ולראיה בא

 

 :יםהיזמות היזם/חתימה/

 

                                                                                                                                         

_____________________________________________________ 

  (החתימה על ההתחייבות תאריך , ת.זמספר  ,שם מלאכולל ) היזם/היזמיםשם   

           

 


