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 )לדוגמה( 7נספח 

 תאריך:_____________________________________________________

 שם התאגיד:_________________________________________________

 ______________________________________________________ח.פ: 

 מס' חברה ברשות החדשנות:______________________________________

 

 :לכבוד

 רשות החדשנות

 4רח' הירדן 

 קריית שדה התעופה

 

 34כתב התחייבות והודעה על הפעלה של סיירת תכנות לפי מסלול הטבה מס' 

 )להלן: "מסלול ההטבה"(

 

ונפעיל סיירת תכנות, בהתאם להוראות מסלול  הזכייה בהליך התחרותיהננו להודיעכם כי נממש את 

 ההטבה, נהלי מסלול ההטבה, כתב האישור והחלטות הוועדה.

 

 אנו החתומים מטה, מצהירים ומתחייבים בזאת כדלהלן:

 

"( התאגיד________ )להלן: " מס'______   תאגידכל הפרטים הנזכרים בהצעתנו, הצעת  .1

 סיירת תכנות, אשר שימשו בסיס להחלטת הוועדה הינם נכונים ומלאים.להפעיל 

 התאגיד מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים המפורטים בהוראות מסלול ההטבה, ובכלל זה: .2

באחד מהתחומים שזוהו  –שאורכה אינו עולה על שנה  –אקדמית -לקיים הכשרה חוץ .א

 כמקצועות מבוקשים. 

לסיירת אקדמית בתכנים המאושרים -לפעול לאיתור ולגיוס מועמדים להכשרה חוץ .ב

 , העומדים בתנאי ההגדרה "זכאים להכשרה".התכנות

-למיין ולסנן מבין המועמדים את בעלי הפוטנציאל הרב ביותר להצלחה בהכשרה החוץ .ג

 אקדמית בשלב הראשון ובתעשיית ההייטק לאחר מכן.

________ בשנת , ______ בשנת ההפעלה הראשונהגובהבאת מספר הבוגרים  להגדיל .ד

  .הייחוס לנקודת ביחסההפעלה השנייה ו _______ בשנת ההפעלה השלישית 
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  (  או1) 6.5 ☐להכשיר זכאים להכשרה העומדים בתנאי הרקע האקדמי בהתאם לחלופה  .ה

 בטופס ההצעה שאושר התאגיד( כמפורט במסלול ההטבה ובהתאם לבקשת 2) 6.5 ☐

 על ידי ועדת המחקר.

להכשיר ברמה האיכותית והמעשית ביותר זכאים להכשרה בהתאם לצרכים של תעשיית  .ו

 טק.-ההיי

 יום מסיום הקורס.  120טק תוך -להשים את הבוגרים בתעשיית ההיי .ז

כפי שנקבע ________לפעול להשמת הבוגרים בשיעור שלא יפחת משיעור ההשמה  .ח

 בנקודת הייחוס.

בתוך שנתיים ממועד  סיירת התכנותלהפסיק את העסקתם של זכאים להכשרה באמצעות  .ט

, ככל שלא הועסקו במישרין בתאגיד הקולט עם תום בסיירת התכנותקליטתם כעובדים 

 . בסיירת התכנותהכשרתם 

טק, להתאים ולעדכן את התכנים -לעקוב אחר הצרכים החדשים של תעשיית ההיי .י

אקדמיות חדשות במידת הצורך, כפי שעולה ממיפוי -ת חוץהמועברים וליצור הכשרו

 טק. -הצרכים של תעשיית ההיי

בסיירת להודיע ולקבל את אישור הוועדה מראש על כל שינוי שאנו מבקשים לבצע  .יא

אקדמיות קיימות אשר -ובפרט להגיש לאישור הוועדה עדכון בהכשרות חוץ .התכנות

ומעלה מהיקף שעות הלימוד לעומת התכנים  25%מתוכנן בתכניהן שינוי בשיעור של 

 שהובאו לאישור הוועדה.

למלא אחר הוראות מסלול ההטבה, נהלי מסלול ההטבה, כתב האישור, החלטות הוועדה,  .3

לניהול חשבונות ולהגשת דו"חות כפי שנקבעו וייקבעו מעת לעת על ידי ההנחיות והנהלים לתקצוב, 

 .רשות החדשנות

יהיו  סיירת התכנותספרי החשבונות של לנהל חשבון וספר חשבונות נפרדים לסיירת התכנות.  .4

שנים מיום הגשת הדו"ח הכספי  5פתוחים לבדיקה ברשות החדשנות במשך תקופת הזיכיון ועד 

 השנתי האחרון. 

יש לרשות החדשנות דו"חות פעילות רבעוניים, חתומים על ידי רו"ח, הכוללים דיווח על מספר להג .5

אקדמית המאושרים שהועברו במסגרת סיירת התכנות, מספר הבוגרים -מחזורי ההכשרה החוץ

 (. 8ומספר המושמים בתעשייה בהתאם לנוסח המצורף )נספח 

  החדשנות. רשות הנחייתל בהתאם שלישיים גורמים בפניהתכנות  סיירתאת פעילות  לפרסם .6

 ברור לנו כי בסמכות הוועדה לקבוע תנאים ואבני דרך לפעילותנו.  .7

ברור לנו כי לוועדה הסמכות לבטל את האישור שניתן לנו, להפסיק את התמיכה ו/או לדרוש את  .8

 למסלול ההטבה. 7.9החזר החלק ששולם, בהתאם למקרים המפורטים בסעיף 

המימון ממשלתי יהיה בבחינת מקדמה בלבד, וזאת עד לביצוע ביקורת סופית כפי  כל תשלום בגין .9

 שייקבע בנהלי המסלול.

לרשות החדשנות תהיה זכות לקזז כל סכום המגיע לה ממקבל המענק, מתוך המענק המאושר  .11

 בזאת.

 זה. התנאים שבכתב התחייבות זה באים להוסיף על כל הוראה חוקית ועל כל דין החלים על זיכיון .11
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 תאריך:_____________     שם התאגיד:___________

 

 

 חתימה:__________________ שם מורשה החתימה של התאגיד:______________

 

 

 

 

 חותמת התאגיד:____________________

 

 

 

 אימות חתימה:

 

בישראל כדין; כי ה"ה  םרשואני ____________ הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי ___________

וכי  ובשמ__________, _________ אשר חתמו על הצהרה זו בשם התאגיד, מוסמכים לעשות כן 

 חתימתם על הצהרה זו מחייבת את התאגיד.

 

 

 

 

 חתימה וחותמת:__________________   תאריך: ____________  


