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 הצהרה

( ומצהיר בזאת כי "הספק"והנני מייצג את הספק ________________ )להלן:  הואיל

הנני מורשה מטעם הספק לחתום ולהתחייב על הצהרה זו על כל היבטיה 

 ומשמעויותיה.

והספק מעוניין לקבל את אישורו של משרד החינוך לפלטפורמות הטכנולוגיות של  והואיל

ספר לימוד דיגיטלי בהן הינו מעוניין להשתמש ו/או לתכנים הפדגוגיים ו/או 

 (."האישור"האחרים המועלים על ידו באותן פלטפורמות טכנולוגיות )להלן: 

(  מעוניין להסדיר את רד""המשו/או  "משרד החינוך"ומשרד החינוך )להלן:  והואיל

טכנולוגי -חוקי, הטכני-בהיבט המשפטי האישור הניתן על ידו לספר לימוד דיגיטלי

 פדגוגי ו/או בכל היבט אחר.-ובהיבט התוכני

ידי משרד החינוך כי הסדרת נתינת אישור תהא מעתה לפי הנוהל החדש -והודע לי על והואיל

ידי -ט בתקופת מעבר שתוגדר עלולא תהא נפקות לכל אישור שניתן בעבר, למע

 המשרד והספק מעוניין בקבלת אישור זה בכפוף לעמידה בתנאי הנוהל החדש.

ידי המשרד, באם -ינתן עליוהובהר לי באמצעות נציגי משרד החינוך כי כל אישור ש והואיל

ינתן, יתייחס הן לפלטפורמות הטכנולוגיות, הן לתכנים הפדגוגיים ו/או האחרים י

ידי הספק ו/או מי מטעמו באותן פלטפורמות טכנולוגיות ומתוך -להמועלים ע

 הסתמכות המשרד על הצהרה זו.

לבדיקה של המשרד האם  מקדיםוהובהר לי באמצעות נציגי משרד החינוך כי תנאי  והואיל

לנתינת אישור הינו חתימה ולקבלת אישור מינימליים בקשת הספק עומדת בתנאים 

וכן הובהר כי אין בעצם החתימה על  הצהרה זו כדי לחייב את המשרד  ,על הצהרה זו

לתת אישור וכי השיקולים לנתינת אישור ו/או לאי נתינתו הינם בלעדיים של 

 המשרד.

והספק מתחייב, ככל שיקבל את אישור המשרד, באם יקבל אישור זה, לעדכן בכל  והואיל

יועלו על ידו באותן פלטפורמות עת שיידרש את התכנים הפדגוגיים ו/או האחרים ש

טכנולוגיות לגביהן הוא מעוניין באישור המשרד ובהתאם להנחיות המשרד 

  :ידי גורמי המשרד השונים באתר-שיפורסמו על

http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tkanim_veanhiot_tehn

pakim_vegufim_mefathim.aspxologiot_klaliot_avur_sa 

( ו/או בכל אמצעי מדוור ו/או מקוון אחר ולרבות באתר חוזרי "האתר")להלן:  

 מנכ"ל משרד החינוך.

ינתן אישור, יוהספק מודע  כי הצהרה זו כוללת בחובה את יכולת המשרד ככל ש והואיל

ד בהנחיות נתן, לשלול הימנו אישור זה ככל שהספק ו/או מי מטעמו לא יעמויבאם י

המשרד שיפורסמו באתר מזמן לזמן ולרבות לעניין עדכון התכנים הפדגוגיים ו/או 

 ידי הספק באותן פלטפורמות טכנולוגיות.-האחרים שיועלו על

http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tkanim_veanhiot_tehnologiot_klaliot_avur_sapakim_vegufim_mefathim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tkanim_veanhiot_tehnologiot_klaliot_avur_sapakim_vegufim_mefathim.aspx


 

והספק מצהיר כי הינו מודע לכך שלצורך הגשת בקשה לאישור, ובלי קשר לתוצאת  והואיל

נאים אחרים(  שיפורסמו באתר הטיפול בבקשה, עליו לעמוד בתנאים )תנאי סף ות

ו/או בכל אמצעי מדוור ו/או מקוון אחר ולרבות באתר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

ואשר עניינם, תנאי סף מינימליים בהקשר  לתכנים הפדגוגיים ו/או האחרים שיועלו 

ידי הספק ותנאי סף מינימליים בהקשר לפלטפורמות הטכנולוגיות בהן יועלו -על

 התכנים.

 דלקמן:הנני מסכים בשם הספק, מתחייב ומצהיר כ לפיכך

הנני מצהיר בזאת כי לספק ו/או למי מטעמו ידוע שהמבוא דלעיל להצהרה זו הינו חלק  .1

 בלתי נפרד הימנה.

אישור  מטעמו ידוע כי משרד החינוך בתיתוהנני מצהיר בזאת כי לספק ו/או למי  .2

לספק, אינו בודק ואינו מאשר בתכנים המועלים על אותם פלטפורמות טכנולוגיות את 

 (."קניין רוחני" נושא הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב )להלן:

הנני מצהיר בזאת בשם הספק כי הינו מודע לנושא הרחב של זכויות קניין רוחני  .3

ים שיועלו על אותן פלטפורמות טכנולוגיות, יהיו תכנים ומתחייב בזאת כי כל התכנ

פי הסכם בינו -אשר זכויות הקניין הרוחני בהן שייכות לספק ו/או מועברות לרשותו על

חוק זכויות יוצרים  פי-פי כל חוק ודין ולרבות על-ו/או על ןרישיופי -לבין צד ג' ו/או על

 .2007 –התשס"ח 

 פק כי ככל שנעשה שימוש בכותבים חיצונייםהנני מצהיר בזאת ומתחייב בשם הס .4

לספק, לרבות גרפיקאים, מעצבים וכיו"ב, ולשם כתיבה ו/או עיצוב התכנים הפדגוגיים 

באם ו/או האחרים המועלים ו/או שיועלו בפלטפורמות הטכנולוגיות שהמשרד יאשר, 

י הרי שהספק הסדיר את תמלוגיהם ו/או את תנאי ההתקשרות עימם ו/או תנאיאשר, 

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

בחוזה אשר מעגן את זכויות המגן ו/או את זכויות הקניין הרוחני של  ("פרילנסרים"

אותם עובדים ו/או פרילנסרים לפי כל חוק ודין ולרבות לעניין חוקי העבודה וחוקי 

 הקניין הרוחני למיניהם.

תחייב בשם הספק כי אין באישור המשרד כדי לחייבו בדבר הנני מצהיר בזאת ומ .5

נתן אישור המשרד לבקשתו יכלשהו מעבר לאישור שניתן וכי הספק מתחייב שבין אם י

ובין אם לאו, ימנע הספק ו/או מי מטעמו מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

כל זכות ו/או המשרד ולספק ו/או למי מטעמו אין ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם 

דרישה ו/או בקשה ו/או טענה ו/או תביעה לרבות, כל טענה לזכאות על פי דין ממשרד 

 החינוך ו/או כנגד מי מטעמו שעילתה באישור ו/או באי נתינתו.

ומתחייב בשם הספק כי יפצה וישפה את משרד החינוך מיד עם הנני מצהיר בזאת  .6

ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא דרישתו הראשונה, היה ותוגש נגד המשרד תביעה 



 

ידי -ידי המשרד ו/או בשל אי נתינתו, בין אם זו תוגש על-נתן עליבנוגע לאישור שי

ב יידי צד ג' כלשהו ו/או אחר, בעד כל תשלום שיחו-הספק ו/או מי מטעמו ובין אם על

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

 תביעה ו/או הדרישה כאמור.ה

בזאת ומתחייב בשם הספק כי מוסכם על הספק ו/או על מי מטעמו כי הנני מצהיר  .7

הצהרה זו ממצה את מכלול היחסים בין הספק למשרד ולא תהא כל נפקות לכל מו"מ, 

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

ה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין הספק ו/או מי מטעמו לבין המשרד פ-בכתב ובין בעל

עובר לחתימה על הצהרה זו, זולת אם יוסכם בין הצדדים אחרת ובכתב וייכתב כי 

           ההסכמה ככל שתהיה נוגדת הצהרה זו, יחתמו עליה הצדדים בצירוף המילים: 

הצהרת הספק מיום "הסכמה זו מקובלת על הצדדים ובאה במקום ועל אף 

 –___________ וככל שישנה סתירה, ורק אם ישנה כזו, בין ההסכמה להצהרה 

 ההסכמה תגבר".

 הצהרה זו תיכנס לתוקף מיד עם חתימת הספק ו/או מי מטעמו עליה. .8

 

 

 על החתום:הספק ו/או מי מטעמו  ולראיה בא

                                       

                                                                                                              

_____________________________________________________ 

 שם מלא של התאגיד  + מספר התאגיד  + חותמת התאגיד()שם הספק   

 

 

_____________________________________________________ 

 שם מלא של החותם מטעם הספק + ת.ז. + הגדרת תפקיד אצל הספק 

 

 

 : אימות חתימה

בפני עו"ד ___________ ת.ז. ___________חתם/מו ביום __________ הנני מאשר כי 

הגורם המוסמך לחייב בחתימתם את שהינם ___________, מ.ר. _________ 

 /םמרצונועל ההצהרה הנ"ל , בהתאם למסמכי התאגיד ___________ ע"ר/ח.פ.___________

והזהרתי אותו/ה כי  ,הותוצאותי ההיטב את משמעות /הלו רתיהטוב והחופשי, לאחר שהסב

 להצהיר אמת, שאלמלא כן יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. עליו/ה

           

 ___________: חתימת עוה"ד      


