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לתקצוב תכניות הכשרה ופיתוח מקצועי  קוראנספח לקול 

 להעמקת יעדי החמ"ד
 

 כתב התחייבות
 

ומשרד החינוך הוציא קול קורא לתקצוב תכניות הכשרה ופיתוח מקצועי להעמקת  הואיל

 יעדי החמ"ד.

את הגוף המבקש תקצוב לפי קריטריונים לתקצוב תכניות הכשרה והנני מייצג  והואיל

 וגוף זה הינו ("הקריטריונים")להלן:  להעמקת יעדי החמ"ד ופיתוח מקצועי

( "הגוף")להלן:  ____________________________________________

 תוכניות לימוד ו/או חומרי לימוד ו/או כל חומר לימודי אחר שפיתח ו/או יפתח

ומצהיר בזאת כי הנני מורשה ( "חומרי הלימוד")להלן: לרבות בכל מדיה אפשרית 

 לחתום ולהתחייב על הצהרה זו על כל היבטיה ומשמעויותיה. הגוףמטעם 

רוחני לרבות זכויות היוצרים אל מול הקניין הלהסדיר כל היבט בנושא מעוניין  והגוף והואיל

 (."ההסדרה")להלן:  משרד החינוך ו/או מינהל החינוך הדתי 

המשרד ו/או ")להלן:  תי /או מינהל החינוך הדומשרד החינוך ידי -והודע לי על והואיל

אף, אך לא  ותכפופ והתקצוב של פיתוח חומרי לימוד תהיינה ההסדרהכי  ("החמ"ד

 לחתום על הצהרה זו.ו/או מי מטעמו  הגוףלהסכמת רק, 

כי תנאי ההסדרה הוא תנאי הכרחי אך לא תנאי  החמ"דוהובהר לי באמצעות נציגי  והואיל

, ככל שינתן, תקצוב פיתוח חומרי למידההחמ"ד ל וכי על מנת לקבל אישור בלעדי

לעמוד בתנאים נוספים לרבות תנאים פדגוגיים ו/או אחרים. לשון  על הגוףיהא 

כי תנאי סף לנתינת אישור ולבדיקה של  החמ"דלי באמצעות נציגי  אחר: הובהר

עומדת בתנאים מינימליים לקבלת אישור לקבלת תקצוב  הגוףהאם בקשת  החמ"ד

ינו חתימה על הצהרה זו וכן הובהר כי אין בעצם החתימה על  הלהליך ההסדרה 

וכי השיקולים ו/או לתת תקצוב לתת אישור  החמ"דהצהרה זו כדי לחייב את 

והכל  הינם בלעדיים של המשרד םו/או לאי נתינתו/או לנתינת תקצוב לנתינת אישור 

  צבות.ו/או וועדת ההק להחלטת המשרד לרבות החלטת הוועדה הפדגוגיתבכפוף 

ידי המשרד, -שינתן עללהסדרה אישור  שבמסגרת החמ"דוהובהר לי באמצעות נציגי  והואיל

 על הצהרה זו.ך מסתמ החמ"דבאם ינתן, 

 

 דלקמן:, מתחייב ומצהיר כהגוףהנני מסכים בשם לפיכך 

ו/או למי מטעמו ידוע שהמבוא דלעיל להצהרה זו הינו חלק  לגוףהנני מצהיר בזאת כי  .1
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ו/או תקצוב אישור  ובתית החמ"דו/או למי מטעמו ידוע כי  לגוףהנני מצהיר בזאת כי  .2

את נושא  חומרי הלימודבמסגרת מאשר בתכנים המועלים ה בודק ואינ ו, אינלגוף

יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב הזכויות לא את היבטי לרבות בכללותו הקניין הרוחני 

  (."קניין רוחני" )להלן:

לנושא הרחב של זכויות  עיםמודבעלי התפקידים בו כי  הגוףמצהיר בזאת בשם הנני  .3

חומרי יפותחו במסגרת פותחו ו/או שרוחני ומתחייב בזאת כי כל התכנים הקניין ה

ו/או מועברות בלבד  לגוף, יהיו תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן שייכות הלימוד

לעשות  והמאפשר לפי רשיון -צד ג' ו/או עללבין  ופי הסכם בינ-עלבאופן מלא  ולרשות

פי כל חוק -עללעשות בהן כל שימוש ו/או לכל דבר ועניין  ובזכויות מנהג בעלים וכרצונ

  .2007 –חוק זכויות יוצרים ה'תשס"ח  פי-ודין ולרבות על

כלפי בחתימתם יתחייבו  הנ"ל חומרי הלימודמפתחי כי  הגוףהנני מצהיר בזאת בשם  .4

תומחה אוטומטית /או ו , תועברבחומרי הלימודזכות קניין רוחני שלהם  לכך שכל הגוף

  למשרד החינוך וכי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

פנימיים ו/או כי ככל שנעשה שימוש בכותבים  הגוףהנני מצהיר בזאת ומתחייב בשם  .5

אים, מעצבים וכיו"ב, ולשם , לרבות גרפיקו/או לבעלי תפקידים שונים לגוף חיצוניים

 שהמשרד יאשר בחומרי הלימודכתיבה ו/או עיצוב התכנים הפדגוגיים ו/או האחרים 

הסדיר את תמלוגיהם ו/או את תנאי ההתקשרות  שהגוףהרי באם יאשר, , ו/או יתקצב

 ו/או"עובדים"  עימם ו/או תנאי שכרם של אותם כותבים, מעצבים ודומיהם )להלן:

של אותם עובדי בחוזה אשר מעגן את זכויות המגן  ("פרילנסרים" ו/או"עובדי צד ג' " 

זכויות הקניין מלוא את  ומעביר צד ג' לפי כל חוק ודין ולרבות לעניין חוקי העבודה 

הקניין הרוחני  ובהתאם לחוקי החמ"דלידי  בחומרי הלימודהרוחני של אותם עובדים 

 למיניהם.

ברור לי שמלוא זכויות הקניין הרוחני  כי הגוףהנני מצהיר בזאת ומתחייב בשם  .6

, בין באמצעות עובדיו בלבד ובין הגוףע"י  ופותחיפותחו ו/או ש בחומרי הלימוד

בחומרי תהיינה בבעלות משרד החינוך לבדו אשר יוכל לעשות באמצעות אחרים, 

ת כרצונו לכל דבר ועניין ולנהוג בזכויות אלו מנהג בעלים לרבות שינויים, יציר הלימוד

 , פרסומם ברבים ו/או העמדתם לרשות הרביםהיצירות מסחור רות,יצירות נגז

  וכיו"ב.

הגוף עימו יתקשר  גורםלעדכן בהצהרה זו כל  הגוףהנני מצהיר בזאת ומתחייב בשם  .7

וכן מתחייב כי כל חוזה שיכרת עם גוף מסויים בהקשר  חומרי הלימודלקידום פיתוח 

ו/או  גורםזו כנספח אשר יבהיר נחרצות לאותו  יכלול הצהרה חומרי הלימודלפיתוח 

תהיינה של משרד החינוך  – בחומרי הלימודלמי מטעמו כי מלוא זכויות הקניין הרוחני 

וכי  חומרי הלימודירים תרומה ממשית לקידום ולפיתוח  גורםלבדו אף אם אותו 

אף את  כלשהו ותחייב גורם אחרהצהרה זו תהיה חלק אינטגרלי מכל חוזה שיחתם עם 

 .לכל דבר ועניין כלפי משרד החינוך גורםאותו 
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באופן סביר וללא פרסום גלוי ו/או סמוי  לגוףכדי למנוע מתן קרדיט  לעילאין באמור  .8

והכל  חומרי הלימודלקדם את פיתוח  לגוףמסחרי כזה או אחר שיסייע  גורםשל 

בדבר )א( 3"ט תשס משרד החינוךהלימה לחוזר מנכ"ל בבהתאם לכל חוק ודין ולרבות 

מסחרית במוסדות החינוך והתנאים לקבלת היתר  פרסומתהכללי לשלב איסור ה

 .במקרים מסוימים

שככל ויופרו זכויות היוצרים מתחייב  הגוףכי  הגוףהנני מצהיר בזאת ומתחייב בשם  .9

ו/או מי מטעמו מכל  הגוף, ימנע יתבעומשרד החינוך  בחומרי הלימודשל מאן דהוא 

 .משרד החינוךישה ו/או טענה כלפי תביעה ו/או דר

מיד עם החינוך  משרדכי יפצה וישפה את  הגוףומתחייב בשם הנני מצהיר בזאת  .11

תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג  משרד החינוךהיה ותוגש נגד  - דרישתו הראשונה

ידי -, בין אם זו תוגש עלשבחומרי הלימוד להפרת זכויות הקניין הרוחנישהוא בנוגע 

חוב בו יבעד כל תשלום ש - ידי צד ג' כלשהו ו/או אחר-/או מי מטעמו ובין אם עלו הגוף

בגין הגשת  למשרדבגין התביעה ו/או הדרישה, לרבות שיפוי כל נזק שיגרם  המשרד

 התביעה ו/או הדרישה כאמור.

ו/או על מי מטעמו כי הצהרה  הגוףכי מוסכם על  הגוףבזאת ומתחייב בשם הנני מצהיר  .11

בהיבט הסדרת זכויות הקניין הרוחני  למשרד הגוףת מכלול היחסים בין זו ממצה א

ולא תהא כל נפקות לכל מו"מ, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר  בחומרי הלימוד

פה, בין במישרין ובין -היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל

עובר לחתימה על הצהרה זו, זולת אם  המשרדו/או מי מטעמו לבין  הגוף בעקיפין, בין 

כי ההסכמה ככל שתהיה נוגדת בציון תאריך יוסכם בין הצדדים אחרת ובכתב וייכתב 

הצהרה זו, יחתמו עליה הצדדים בצירוף המילים: "הסכמה זו מקובלת על הצדדים 

מיום ___________ וככל שישנה סתירה, ורק אם  הגוףובאה במקום ועל אף הצהרת 

במצב כזה יכול ותינתן הסכמת  ההסכמה תגבר". –, בין ההסכמה להצהרה ישנה כזו

המשרד לבקשות של הגוף לעשיית שימושים שונים בחומרי הלימוד והכל בהתאם 

 לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד בעניין.

 ו/או מי מטעמו עליה. הגוףהצהרה זו תיכנס לתוקף מיד עם חתימת  .12

 

 ל החתום:עו/או מי מטעמו  הגוף ולראיה בא

                                                                                                       

_____________________________________________________ 

 חותמת( +  הגוףשם מלא של ) הגוף שם   

_____________________________________________________ 

  בגוף+ ת.ז. + הגדרת תפקיד  הגוףשם מלא של החותם מטעם 

                                                                                                                    מועד החתימה:  ___________________

           

  


