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תקצוב עבור פרוייקט  קבלתלצורך  - כתב התחייבות והצהרה
 חממו"פ 

 הבהרות: .1

 

יכול לכלול מספר יזמים שחברו יחדיו להשתתף בפרויקט במצב  ,המונח "יזם" במסמך זה

תהיה מקובלת על היזמים ות היזם יהיו בהתאם לכל חלוקה שיוכזה, התחייבויות וזכ

 .היזמים תהיינה שוות בין כל יחידי היזםזכויות  – כתב ואם לא כןבבהסכם 

 

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

 ובעיקר זכויות יוצרים.

 

 רקע: .2

ף מו"פ בו עבר היזם את שלב המיון של מסלול "מנהרת הרוח" בהמשך לקול הקורא של אג

נסות של "אב טיפוס" היוזמה שאושרה בתוך חממו"פ, היזם נכנס להתהיסה למסלול וכנ

המוסד החינוכי. זאת בכדי לבחון את האפקטיביות של היוזמה לתהליכי הוראה והלמידה 

בכיתות, לדייק את המוצר המיטבי ולהחיל אותו על המוסדות המעוניינים בכך במערכת 

יזם, בית הספר בו יתנסה היזם יקבל תקציב לשם הפעלת המ ,לשם כך .החינוך כולה

 בו.ווטיבדיקתו 

 

 התחייבות היזם: .3

היזם מצהיר ומתחייב שווידא שהפרויקט המוצע על ידו הינו פרי עמלו ואין בו משום  .א

 ג' אחרים. יהפרת זכויות קניין רוחני של צד

 

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

אחרים במסגרת הפרויקט, הרי שבאחריותו לבדוק שככל ונעשה שימוש בכותבים 

תכנים החיצוניים לרבות גרפיקאים, מעצבים וכיו"ב, ולשם כתיבה או עיצוב 

טכנולוגיות שהמשרד ה או שיועלו בפלטפורמות אחרים המועליםההפדגוגיים או 

ם לכל דבר שיידרש יאשר, באם יאשר, הרי שעל היזם להסדיר אל מול אותם גורמי

יקט ובכלל זאת הסדרת תמלוגיהם ו/או את תנאי ההתקשרות עימם טרם קידום הפרו

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

 ."(פרילנסרים"

 

הפרויקט לא הגיע לכדי הבשלה למימוש במערכת החינוך מסיבות אשר אינן והיה  .ג

קט ולא יידרש להחזיר כל ם יהא רשאי להמשיך לממש את הפרויתלויות ביזם, היז

משאב שקיבל מהמשרד. כך גם, זכויותיו בפרויקט תהיינה מלאות והיזם יוכל לעשות 

שהיזם לא יקדם את יזמתו באופן שיאזכר כי המשרד היה ו/או   ובלבד  כרצונו  בפרויקט

עודנו שותף לפרויקט, אלא אם כן קיבל את הסכמת המשרד לכך מראש ובכתב. במידה 
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הרי סור המפורש לכך ללא הסכמת המשרד, שהמשרד יאוזכר בפרויקט למרות האי

ד לגובה ע שהמשרד יוכל לטעון כל טענה כנגד היזם ובכללה השבת עלות הפרויקט

 המשרד. שניתנה ע"יסכום ההקצבה 

היזם מתחייב שלא יפסיק את שותפתו בפרויקט באופן חד צדדי, או להתקשר עם גורם  .ד

במידה שיעשה כן, למשרד תהיה  .המשרדהסכמת  קבלת אחר לקידום הפרויקט, ללא

 נגד היזם, לרבות השבת גובה השתתפות המשרד בפרויקט. כהזכות לטעון כל טענה 

הסופית בעניין זה, תהיה נתונה לגורמים המוסמכים במשרד כולל חשבות  ההחלטה

הזכות לטעון בפניהם כל טענה בעניין ולהשמיע   את  משרד החינוך, ובלבד שניתנה ליזם

 את עמדתו. 

במידה שהמוצר של היזם יבשיל לכדי מימוש במערכת החינוך, הרי שזכויות הבעלות  .ה

למשרד החינוך תהייה זכות י תהיינה של היזם. על המוצר מבחינת דיני הקניין הרוחנ

בסעיף  , כאמור להלןבהגדרתה הרחבה במערכת החינוך בארץבלעדית שימוש מלאה 

 . וללא תשלום תמורה הגבלהכל , ללא ו'

 

מוצר שלו יחסית בשל בעת אישור השתתפותו בפיתוח בחממו"פ היזם אשר עם זאת, 

ככל השקיע בפרויקט קודם קבלת תקציב או שווה ערך כספי כלשהו מהמשרד, וואשר 

משך עד שנה וחצי )ובמקרים  השקעה כספית ו/או שוות ערך מהמשרדקיבל שהיזם 

השימוש   ד את, והמשרד יהיה מעוניין לעודחריגים עד שנתיים( מיום כניסתו לחממו"פ

בתמורה להפעיל , היזם ידרש בהגדרתה הרחבה של אותו יזם במערכת החינוך במוצר

מוסדות  20 ועד מקסימום של 15 של מינימוםליישום מיטבי ב המוצרולהנחות את 

רפית, כלכלית או חברתית כפי שיקבע על ידי המשרד, בהתאם גחינוך בפריפריה הגיאו

 , במידה סיום ביצוע התמורה בהצלחה  לאחר  .   שיקבעו על ידו  לשיקוליו ולקריטריונים

תהיינה זכויות יזם  להמשרד יראה לנכון להמשיך עם היוזמה במערכת החינוך, הרי שש

פירות הכלכליים ההנות מייוכל לשימוש במוצר במערכת החינוך בהגדרתה הרחבה ו

לעניין העלות בה , כולל שקיבל את אישור המשרדבכל דרך שיבחר ובלבד  המוצרשל 

 .תימכר היוזמה במערכת החינוך

 

 לא היזם, החינוך במערכת המוצר את לקדם לנכון ימצא לא והמשרד היה כי יודגש

 מהיזם למנוע כדי בכך ואין, ההשקעה החזר את אחר וו/א רעיוני באופן להחזיר ידרש

כל מכירה של המוצר מחוץ ב. עצמאי באופן החינוך למערכת מחוץ היוזמה את לקדם

למערכת החינוך בהגדרתה הרחבה, כולל חוץ לארץ, היזם לא ידרש לתשלום תמלוגים 

 ולא יאזכר את המשרד או את שותפות המשרד ביוזמה ללא אישור המשרד. למשרד

 

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

מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בהגדרתה באופן מלא במסגרת 

. ליזם תהא זכות מקבילה להשתמש או ליתן וללא תשלום תמורה הרחבה, לכל מטרה

ובלבד שקיבל מראש החינוך  למערכת  מחוץ    זכות שימוש בפרויקט באופן מלא או חלקי

את הסכמת המשרד לאותו שימוש מראש ובכתב. מובהר כי הסכמת המשרד, ככל 
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עשויה להביא  – יתברר שהיזם מסר פרטים כוזבים, לא מדויקים ו/או חסריםש

ובלבד לשלילת השימוש בדיעבד ולסנקציות לרבות כלכליות ו/או משפטיות כנגד היזם  

 מחדל של היזם שאינו בתום לב.במדובר במעשה ו/או הש

 

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

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

 המשרד.

 

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

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

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

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

 

סיו אפוטרופ /, יקבל את הסכמת הוריו18היזם מתחייב כי ככל שגילו מתחת לגיל  .ט

ת אלו והתחייבויות הקטין תהיינה מגובות בהתחייבויות שני הוריו לפרויקט וחתימו

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

, 18ת שהיזם נעשה בגיר מעל גיל עהחל בעת שהיזם היה קטין והמשיך ו/או הבשיל ב

מהרגע שהיזם נעשה בגיר, תהיה אל   שך ההתנהלות של המשרד אל מול היזםהרי שהמ

זכות  כל הייה של היזם לבדו ולהוריו לא תהאמול היזם בלבד וכל זכות בפרויקט ת

לעיל כדי למנוע משותפות יחידי יזם שהינם יזם קטין והורה אחד   באמורבפרויקט. אין  

או שני הוריו עמו בפרויקט, ובלבד שהדברים הובהרו למשרד מראש ובכתב. כל עוד 

לו לבדו בכל הוריו אינם מוגדרים כיחידי יזם, הרי שחלק זכויות היזם הקטין תהיינה ש

 עת וללא קשר לחובת ההסכמה של הוריו לכך בהיותו קטין.

 

כדי לקדם מטרה   -  ם או יותרישני  -  יםריובהר כי יתכן שהמשרד ירצה לאחד מספר מוצ .י

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

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

וניתנה להם האפשרות להסתייג   , ובלבד שקיבלו עדכון מראש לאפשרות זוכאמור לעיל

. יודגש כי במצב כזה כלל היזמים יקבלו קרדיט על המוצר בנוסף למשרד באופן מנומק

שותפים אחת כך שיהוו יחדיו יחידי יזם  היזמים כולם יחשבו כמי שהציעו הצעהו

 .חובותיהם יהיו בהתאם לאמור במסמך זהויותיהם וזכו למוצר המאוחד

 

היזם מצהיר כי הוא מודע לכך שהוא מחויב לכל דין, לנהלי המשרד בהקשר למוצר  .יא

שהינו דיספוזיטיבי מההיבט המשפטי )שניתן ככל ולמסמך זה שיגבר על כל דין 

 .נות על הכתוב בו(בהסכמת הצדדים להת

 

היזם מודע ומסכים לכך שאין בתקשורת בינו לבין המשרד בעניין ספציפי זה כדי לקבוע  .יב

מעביד ו/או -יחסי עבודה בין הצדדים מכל מין וסוג שהוא לרבות לעניין יחסי עובד

פרילנסר וכן אין ליזם כל זכות לשכר ו/או לקבלת תמורה כלשהי למעט האמור לעיל כ
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במידה שהמשרד יבחר לקדם את המוצר, והתמלוגים,  משאבים,  בעניין הקצאת

בלי שמובטח דבר בעניין ודאות לתמלוגים. סעיף זה הינו תנאי עיקרי מבמידה שיהיו, ו

שמע כל טענה על ידו בעניין זה לרבות אם הינו עובד יולא תלהשתתפות היזם בפרויקט  

מצב ביהמ"ש המחוזי, זכויות היוצרים בבמשרד החינוך. יודגש כי ככלל ועל פי פסיקת  

עובד יצר יצירה במהלך ו/או עקב עבודתו, שייכות למעביד ואולם מסמך זה בא  בו

  להיטיב עם היזם שהינו במצבים מסוימים גם עובד המשרד וכאמור במסמך זה עצמו.

 

הנני מצהיר בזאת ומתחייב כיזם כי מוסכם עלי שהצהרה זו ממצה את מכלול היחסים  .יג

ני כיזם לבין משרד החינוך בכל הקשור לפרויקט ולמוצר ולא תהא כל נפקות לכל בי

מו"מ, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו, ככל שהיו בין במפורש ובין במרומז, 

טעמו לבין המשרד מפה, בין במישרין ובין בעקיפין ביני ו/או מי -בין בכתב ובין בעל

 .עובר לחתימה על הצהרה והתחייבות זו

 

שמסמך זה אינו יכול חריגים המשרד מבין כי יכול ויהיו מצבים , על אף האמור לעיל .יד

לתת להם פתרון למכלול היחסים בין המשרד ליזם. משכך, כל התייחסות יזם בהיבט 

משרד ותינתן לגביה גורמי ה, תבחן על ידי  2/3/20ספציפי שהובאה או שתובא עד למועד  

כל עוד לא חתם היזם על המסמך  יובהר כי  ה.זתשובה טרם חתימת היזם על מסמך 

עמדת שוטרם ניתן תקציב המשרד ליוזמה, היזם אינו כפוף לאמור במסמך זה.  במידה  

באופן מלא או באופן חלקי בהתייחס לבקשתו המשרד  גורמיעל ידי היזם תתקבל 

המנהלי, שים לב לכללי המשפט בבשים לב לשוויוניות כלפי יוזמות אחרות דומות וו

כל שתהיה סתירה בין . כהרי שהסכמות בין המשרד ליזם תועלנה על נספח למסמך זה

, הרי שהכתוב בנספח יגבר על הכתוב לבין מסמך זה הנספח החתום על ידי הצדדים

 . ככל שהאמור בו אושר ע"י הגורמים המוסמכים במשרד במסמך

 

לעיל, אין בא כדי לחייב עם חתימת היזם עליה וכאמור  רקכנס לתוקף יהצהרה זו ת .טו

 .המשרד לקדם הצעת היזם בכל שלב ו/או עד תומו אלא על פי שיקול דעת המשרד  לבדו

 
 ולראיה בא היזם על החתום:

 

 חתימה/ות היזם/היזמים:

 

 

____________________________________________________ 

 (החתימה על ההתחייבותשם היזם/היזמים )כולל שם מלא, מספר ת.ז., תאריך 

 

 


