
 

    

 'נספח ב

 לענף הייטק  כתב התחייבות להפעלת מסלול 'כיתה בעבודה'

 הצהרת מגיש הבקשה .1

אני מצהיר כי קראתי את כלל סעיפי הנוהל טרם הגשת הבקשה, וכי אני מתחייב לעמוד בכל הדרישות  .1.1

 המפורטות בו.

 ההכשרה תתבצע בהתאם לכל כללי נוהל זה ולפרטי כתב האישור שאקבל.  .1.2

בהתאם למפורט  יצוע ההכשרהבכשיר על פי כל דין לבצע את ההכשרה ו המוסד שיעביר ההכשרה .1.3

את ההיתרים, האישורים התקפים,  מוסד המכשירבבקשתי אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, וכי יש ל

וכן את  והיכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשות

חובה עביר נלא המוסד המכשיר ואני הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות לשם ביצוע ההכשרה. 

אם הותר הדבר מראש ע"י  או זכות מזכויותיי בהתאם לאמור במסלול לצד ג' כלשהו אלא נומחובותי

 . אגףה

 אין ניגוד עניינים בין התחייבויותיי לפי המסלול לבין עניין אחר שלי .  .1.4

לא התקבל סיוע מגוף ממשלתי אחר עבור הכשרת העובדים במסלול ואני מתחייב שלא להגיש בקשה  .1.5

 לקבלת סיוע כאמור.

ל בקבוצת מעסיקים יתחייב כי כל מעסיקים/ מעסיק מובי ארגוןאני מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן ) .1.6

על עמידה  כתנאי לתשלום רכיב ההשמההמעסיקים שיעסיקו את תלמידי המסלול יצהירו ויתחייבו 

 (1.7-1.22בדרישות סעיפים 

הנני ו/או בעל השליטה בעסק, מקיימים חובותינו בדבר שמירת זכויותיהם של עובדים המועסקים  .1.7

 אלו במשך כל תקופת קבלת הסיוע מזרוע העבודה.ומתחייב להמשיך ולשמור על זכויות 

 איני בעל חשבון מוגבל ואיני נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק. .1.8

הנני ו/ או בעל השליטה בעסק לא הורשענו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הסיוע מזרוע  .1.9

, 1977-וק העונשין, התשל"זלח 438עד  414-ו 393עד  383 ,297עד  290העבודה בעבירות לפי סעיפים 

, הנוגעים להעסקה שלא כדין )כולל קבלן ומעסיק 1991-ולפי סעיפים בחוק עובדים זרים, התשנ"א

)ג(( ולמיטב ידיעתם לא 2(, 4)-( ו3)ב(,)2)א(,2בפועל, מגורים לא הולמים, ביטוח רפואי()סעיפים 

ון למועד הגשת הבקשה לקבלת העבירות כאמור, נכ מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצוע

 הסיוע מזרוע העבודה.

בעלי השליטה  1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"בעל שליטה"  -לעניין תצהיר זה

 במבקש הינם: 

 2011 -אני מצהיר כי לא הוטל עלי עיצום כספי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב .1.10

בשל יותר משש הפרות בגין ההפרות המנויות ברשימת ההפרות המצורפת לנספח זה, בשלוש השנים 

שקדמו להגשת הבקשה, וככל שהוטל עלי עיצום כספי כאמור העיצום שולם ולא עוכבו תשלומים לפי 

 חוק. ה

 אני מאשר למינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה להעביר כל מידע בעניין זה.  .1.11

אני מתחייב שלא להקטין את מצבת העובדים הישראלים אצל המעסיק לצורך קליטת עובדים חדשים  .1.12

 שיוכשרו במסגרת ההכשרה.



 

י העבודה, המעסיק שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוק .1.13

צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל 

מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות 

ו לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסק

 על ידו במסגרת המסלול. 

אני מתחייב לקיים את הוראות הבטיחות והגהות על פי כל דין ולהבטיח איכות נאותה ותקינה של  .1.14

המבנים, המתקנים והציוד, הכלים והמכונות שישמשו את הפעילות ולספק לתלמידים סביבת לימודים 

 ועבודה בטוחה, ללא מפגעים בטיחותיים או אחרים. 

 במסגרת מסלול זה. עתידים ללמודמתלמידי ההכשרה האחוזים  70י יושמו לפחות אני מתחייב כ . .1.15

להביא לידיעת התלמידים את פרטי תכנית הלימודים, ולספק לתלמידים חומר לימוד אני מתחייב  .1.16

כנדרש לביצוע תכנית הלימודים בהכשרה, לרבות ספרי לימוד ואביזרי לימוד המקצוע, מבחינה עיונית 

 ומעשית.

הבקשה יישא בחבות המוטלת עליו בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שיגרמו עקב מעשה ו/או מגיש  .1.17

מחדל שלו או מי מטעמו, או לגופו או רכושו שלו, או מי מטעמו, או לגוף או רכוש עובדיו או של עובדים 

 מטעמו, לרבות התלמידים והמשתתפים במסלול.

ום תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לא יישא בשאגף מוסכם על מגיש הבקשה כי ה .1.18

לגוף או רכוש של אדם אחר, לרבות התלמידים והמשתתפים במסלול, כתוצאה ישירה או עקיפה 

 גרם לנזק. אגףמההשתתפות במסלול אלא אם ה

הוצאות כלשהן, בין בקשר לתביעה שתוגש ע"י צד שלישי כל שהוא ובין הוצאות  אגףאם תיגרמנה ל .1.19

ישפה מגיש  -זה שהן הנובעות ממעשיו, מי מטעמו, או המועסק על ידו, או מחדל שלהםאחרות אי

ביחס להוצאות כאמור  אגףבעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה לו כאמור והודעת ה אגףהבקשה את ה

 .תחייב את מגיש הבקשה

געי עבודה מגיש הבקשה מתחייב לבטח את התלמידים בביטוח תאונות אישיות וכן לדאוג לביטוח נפ .1.20

 בביטוח לאומי.

הריני מאשר נכונות הפרטים האמורים בבקשה זו, לרבות כל נספחיה ומתחייב להודיע לאגף על כל  .1.21

שינוי שיחול בפרטים אלו, סמוך ככל הניתן לביצוע השינוי, לרבות על כל צו שניתן כנגדי האוסר או 

 מגביל את יכולתי לבצע את ההכשרה בהתאם לנוהל על נספחיו. 

אחריות ו/או חבות ביטוחית ו/או  אגףכדי להחיל על ה על ההכשרה אגףן בפיקוח המקצועי של האי .1.22

נזיקית ו/או ביטחונית ו/או אחרת כלשהי כלפי מוסד ההכשרה או כלפי צד שלישי לרבות התלמידים 

בהכשרה, מגיש הבקשה מצהיר מאשר ומתחייב כי אחריות וחבות כאמור, בין כספית ובין ביצועית, 

 תחול על מבצע מגיש הבקשה באופן בלעדי.

 ________________________ מעסיקימה מוסמך מטעם השם החותם/מורשה חת

 חתימה: ________________________       תפקיד: ______________________

 חותמת תאגיד: ________________     תאריך: _____________________

 

 אישור עו"ד



 

בפניי, והריני לאשר כי הוא הנני מאשר חתימת _______   מס'  זהות  _______________  אשר חתם 

 מוסמך לחתום  בשם המעסיק ולחייבו בבקשות מסוג זה.

 

 שם מלא של עו"ד  ___________        מספר רישיון _________

 

 תאריך:   _____________________ חתימה וחותמת  _____________
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