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חינוך מיוחד מוכר שאינו ל גן ילדים של הנני מורשה חתימה מטעם הבעלות ברישיון 

)שם הבעלות(__________________ שמספר המוטב שלה במשרד החינוך   רשמי

 "(.הבעלות__________ )להלן :"

 

 הריני מתחייב בזאת לבצע את כל המפורט להלן:, ותבעלה בשם 

 הילדים ניגכל עובדי ההוראה בואילך על  ב"תשפ הלימודים משנת להחיל  .1

מיום רמת אופק חדש את כל ההוראות שבהסכם רפו ישבבעלותלחינוך מיוחד 

, לגבי כל וכפי שהתעדכן בהסכמים הנוספים להסכם זה )להלן 25.12.2008

לעובדי ההוראה בגני  ים(, ואשר מתייחס"רפורמת אופק חדש": ההסכמים יחד

 יום לימודים אורך מבנה שבוע עבודה של עובד ההוראה, ובכלל זה, הילדים 

בהתאם בגן הילדים עפ"י רפורמת אופק חדש, תשלום שכר לעובדי ההוראה 

הנוגעות ליישום רפורמת אופק  לרפורמת אופק חדש וקיום ההנחיות הפדגוגיות

  חדש;

 

להעביר למשרד החינוך ולגורמים הפועלים מטעמו את מלוא הנתונים שידרשו  .2

שיקבעו על ידי משרד לגבי עובדי ההוראה, המועסקים על ידי, באופן ובמועדים 

 החינוך;

 
לשלם לעובדי ההוראה בגן הילדים מקדמה בגין העסקה בהתאם לתנאי רפורמת  .3

זה כמפורט  ןילעניאופק חדש על פי הנחיות משרד החינוך ולקיים את כל הנדרש 

 להלן:

לציין בתלוש השכר את היות תוספת התשלום בגין העסקה בתנאי אופק  .א

חדש"(  מקדמה )לציין בתלוש: "מקדמת חדש )להלן: "רכיב בגין אופק 

 אופק חדש"(

, כי רכיב בגין אופק חדש הינו יצויןלשלוח לכל עובד הוראה מכתב בו  .ב

מקדמה ולכן ינוכה במלואו עם תשלום השכר לעובד על פי הדרגה שתקבע 

נוסח )לעובד באופק חדש על ידי משרד החינוך בהתאם לנוסח בקישור להלן: 

 נספח א'(; -המכתב 

להחתים כל עובד הוראה על כתב התחייבות לפיו הוא מודע, כי רכיב בגין  .ג

אופק חדש משולם לו כמקדמה וזו תנוכה במלואה עם תשלום השכר על פי 

הדרגה שתקבע לעובד באופק חדש על ידי משרד החינוך בהתאם לנוסח 

 נוסח כתב ההתחייבות מצ"ב כנספח ב'(;)בקישור להלן: 
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לאסוף ולשמור את כל כתבי ההתחייבות של עובדי ההוראה, כאמור לעיל  .4

 ובמידה ואדרש לכך להעבירם אל משרד החינוך;

 

תואר  –להחתים כל עובד/ת הוראה שאינו/ה עומד/ת בתנאי ההשכלה הנדרשת  .5

שכר שוות ערך לתואר אקדמי ו/או תעודת הוראה )"תנאי  אקדמי / דרגת

כשירות" כנדרש בהסכם אופק חדש( ומבקש/ת להיות מועסק/ת בתנאי אופק 

חדש, להשלים את השכלתו/ה בהתאם למפורט בהסכם אופק חדש ולהעביר 

כתב ההתחייבות  נוסח)כתב התחייבות זה למשרד החינוך בקישור להלן 

נוסח התחייבות להשלמת תעודת  כנספח ג'; מצורףהשכלה אקדמית  להשלמת

 הוראה מצ"ב כנספח ד'(;

 
 

להעביר את תלושי השכר של כל עובדי הוראה אל משרד החינוך ככל שאדרש,  .6

 זה; ןלענייכדי לאפשר בחינת עמידתי בדרישות 

עובד הוראה המבקש מטעמים מיוחדים אישיים שלא להצטרף להעסקה בתנאי   .7

חריגים במשרד  תלוועדאופק חדש, יוכל להגיש באמצעות הבעלות בקשה 

  כנספח ה'(חריגים מצורף  תלוועדהבקשה  נוסח)החינוך בהתאם לקישור להלן 

 

 נגדכעלולה להביא לנקיטה בסנקציות התחייבויותיי לעיל אי עמידה ב ידוע לי, כי 

הבעלות, לרבות הזכות לקזז סכומים שמשרד החינוך תיקצב אותי בהם לצורך 

שיון, שניתן יעד כדי שלילת הרו החלת הוראות הסכם אופק חדש על גן הילדים

 החינוך. ותלצורך ניהול והפעלת מוסד בעלותל

 

אני מאשר כי קראתי היטב את כתב ההתחייבות , מקבל עלי את כל האמור בו 

 על פיו. ומתחייב לפעול

 

 על החתום:

 

פרטי  שם
)מורשה  ומשפחה

 (חתימהה

מספר זהות 
)מורשה 

 החתימה(

)מורשה תפקיד 
 החתימה

 חתימה וחותמת

 
 

   

 

 

 תאריך: ______________
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