מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה
נספח 3
כתב התחייבות של הבעלות עמותה/חברה
לכבוד
משרד החינוך
ירושלים

הנדון :כתב התחייבות בגין קבלת תקציב להפעלת מוסדות להכשרת עובדי הוראה
אנו מורשי החתימה של עמותת/חברה _______________________________________
שמספרה __________________________ מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן,
בקשר לכל הקצבה שיוענק לנו כתקציב עבור הפעלת מוסדות חינוך:
 .1נשתמש בסכום התקציב שנקבל ממשרד החינוך לצורך ביצוע פעולות של הפעלת
מכללות אקדמיות לחינוך/סמינרים ,שאושרו על ידי וועדת ההקצבות במשרד החינוך,
ורק לצורך זה ובאותה שנת לימודים.
.2
א .למכללות אקדמיות לחינוך  -נפעל על פי החלטות הוראות והנחיות משרד
החינוך ומל"ג לרבות הנחיות בעניין הניהול האקדמי והמבנה הארגוני של
המכללה ,על פי כל החוקים וההוראות החלים על המוסדות להשכלה גבוהה,
על פי החוקים וההוראות החלים על גופים ציבוריים בכלל ועל פי הוראות
חוק יסודות התקציב החלות על גופים נתמכים.
ב .לסמינרים  -נפעל על פי החלטות הוראות והנחיות משרד החינוך ,על פי כל
החוקים וההוראות החלים על המוסדות חינוך ,על פי החוקים וההוראות
החלים על גופים ציבוריים בכלל ועל פי הוראות חוק יסודות התקציב החלות
על גופים נתמכים.
 .3נפעיל את המערכת הכספית והחשבונאית בהתאם לכללי מינהל תקין ,כך שניתן יהיה
לזהות את ההוצאות ,ההכנסות ,הנכסים וההתחייבויות ששימשו את המוסד החינוכי
בכל רגע.
 .4נפעל במסגרת התקציב המאושר על ידי משרד החינוך ונמנע מיצירת גירעונות.
 .5כל התשלומים שנבצע ,לרבות תשלומי שכר ,ייעשו באמצעות שיקים או העברות
בנקאיות .בכל מקרה לא נבצע תשלומים אלו במזומן.

דיווחים שוטפים
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה
 .6נגיש למשרד החינוך דיווחים תקציביים בהתאם לנושאים ולמועדים שפורטו בחוזר
התקציב.
 .7נדווח לאגף אם התקבל תקציב/תמיכה ממקורות ממשלתיים (משרדי ממשלה או
גופים ציבוריים ) למימון פעילות המתוקצבת על ידי האגף.
 .8נמציא לכם דו"ח כספי שנתי מבוקר על ידי רו"ח ,על נספחיו ,במועדים שנקבעו בחוזר
תקציב.
 .9נאפשר למבקרים ולמפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדנו
ובמתקננו ולעיין בספרי החשבונות שלנו.

העסקת כוח -אדם
 .11תנאי העסקה ,גובה השכר והתנאים הסוציאליים של המרצים במכללה /בסמינרים
יהיו בהתאם להוראות הדין ,הסכמי השכר והסכמי השכר הקיבוציים הרלוונטיים
החלים על המוסד החינוכי.
 .11נדווח עד ה 31-במרץ בכל שנה ,על העסקת סגל ההוראה לפי הנחיות משרד החינוך,
לרבות היקפי העסקה ,הוצאות השכר לפי מרכיביהן וכיוצא בזה.
 .12נגבה שכר לימוד בהתאם להנחיות ות"ת והחלטות הוועדות הציבוריות ,אשר אומצו
ע"י החלטת ממשלה או באמצעות חוק.

ידוע לי כי ביצוע כל ההתחייבויות המפורטות במסמך זה ,מהווה תנאי לקבלת הקצבות משרד
החינוך למימון פעילות המכללה /סמינר

תאריך _________ שם ________________ מס' ת"ז ___________ חתימה __________

תאריך _________ שם ________________ מס' ת"ז ___________ חתימה __________
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