
 תקנון השתתפות בפרוייקט מלגות וכתב התחייבות לקבלת מלגות 
 

  " ביה"ס של החופש הגדולמלגות "בפרויקט אשר מסרתי את פרטיי לצורך הגשת מועמדות להשתתף אני 
זה ובהתאם  לענייןשפורסם  24.6.2020מיום קול קורא ב בהתאם לפרטים המפורטים ,במלגה כתומך הוראה

"(, מצהיר ומתחייב בזאת, כלפי  הפרויקט"", הקול הקורא " ", המלגה)להלן בהתאמה: "כתב התחייבות זה ל
"( וכלפי כל  ההתאחדות ע"ר )להלן: "-ארגון סטודנטים ארצי יציג  בישראלוהסטודנטיות  התאחדות הסטודנטים  

 גורם אחר הקשור בפרויקט לפי העניין, כדלקמן: 

הקוביה )צ'ק בוקס( בעמוד הקול הקורא בו הזנתי  סימון בכי אני מכיר, מאשר ומסכים הסכמה מלאה לכך, כי  .1
וכלפי כל גורם אחר הקשור אליה או   ההתאחדות  הנני מתחייב כלפי  את פרטיי למועמדות והשתתפות בפרויקט

מקבל על עצמי במפורש, את כלל התנאים  "(, וכי אני  ההתאחדות להלן: "גם הם  לפרויקט, לפי העניין )כל אלה  
   המפורטים בכתב התחייבות זה, אשר מהווים תנאי להשתתפות בפרויקט ולקבלת המלגה.

 
"(, ומימון הרשויות הפרויקט מופעל על ידי הרשויות המקומיות בישראל )להלן: " כי ידוע לי ואני מסכים לכך ש .2

. עוד מוסכם עלי,  "(הגורם המממן", "המימוןאמה: " )להלן בהת הפרויקט הינו אך ורק באחריות מפעל הפיס 
תקופת  )להלן: " )כולל(  6.8.2020ותסתיים ביום  1.7.2020מיום חל תלתקופה שתקופת הפרויקט הינו כי 

אני מאשר כי ידוע   רשויות.כן אני מסכים מראש לכך ומאשר, כי קבלתי לפרויקט כפופה לאישור ה  "(.הפרויקט
"(, ייכללו ויישמרו  הפרטיםט במסגרת הקול הקורא )להלן: "לי, שפרטיי אשר נמסרו לצורך ההרשמה לפרויק

העברת   "(, ואני מאשר מראש אתהמאגר" להלן:) 600015685במאגר המידע של ההתאחדות, שמספרו: 
ולבתי הספר המופעלים על ידי הרשויות המקומיות  , לרשויות המקומיות בישראלהפרטים למשרד החינוך

ידוע לי ואני מסכים לכך שמשרד החינוך הינו   ."(העברת הפרטים)להלן: " , אשר ישתתפו בפרויקטבישראל
שותף בפרויקט אשר מרכז את רשימות המלגאים לצורך קישורם לרשויות, ואלה הינן הגורם המפעיל את  

 המלגאים באופן בלעדי.
 

כי ידוע לי ואני מסכים לכך שהמלגה ניתנת בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות זה, ובהתאם לתנאים   .3
או בכל מסמך נלווה רלוונטי, אשר בו/בהם מפורטים, בין היתר, תנאי קול הקורא ו/ת, כמפורט בוההתחייבויו

ההצטרפות לפרויקט, תנאי ההשתתפות בפרויקט, ובהתאם לכל תנאי אחר כפי שיוחלט לגביו מפעם לפעם  
תשלום המלגה    על ידי ההתאחדות או מי מטעמה. כמו כן ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל תנאי/התחייבות אחר/ת, 

הפעילות    יעדישעות ועמידה בבהתאם ובכפוף לככל שיועבר המימון על ידי הגורם המממן, וכן  יתבצע, אך ורק  
יעדי  בפועל בתקופת הפרויקט )להלן: " םאשר אני מחוייב לבצע, כמפורט להלן, ככל שביצעתי אות

הפעילות, בהתאם להוראות   יעדיבכפוף להגשת דיווחים בכתב ובמועדם, אודות ביצוע  -; הכל"(הפרוייקט
,  "(המפקח)להלן: " . הדיווחים בכתב כאמור יוגשו לגורם המפקח על פעילותי בפרויקטןאו מי מטעמ הרשויות

יפרטו  לכל חודש עוקב, החל ממועד תחילת פעילותי. הדו"חות  1-במסגרת דו"חות פעילות חודשיים, ביום ה
בהתאם לכל הנחיה אחרת כפי שאקבל מפעם לפעם  ו נתונים אודות פעילותי, כמפורט בכתב התחייבות זה

 "(.הדו"חות )להלן: " הפרויקט ו/או המפקח ו/או מי מן השותפים על ידי ההתאחדות ו/או מי מטעמה
 

כי ידוע לי ואני מסכים לכך שהתחייבויותיי במסגרת כתב התחייבות זה, מהוות תנאי לקבלת המלגה, וכי אי   .4
, יאפשר להפסיק את פעילותי בפרויקט ולשלול ממני את זכאותי למלגה, מבלי זהמילוי תנאי מתנאי התחייבות  

 פי כל דין.לגרוע מכל זכות אחרת שעשויה לעמוד להתאחדות, לפי כתב התחייבות זה ול
 

כי אני מצהיר ומתחייב בזאת במפורש, כי מעולם לא הורשעתי בדין בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה מכל  .5
, וכן כי כתנאי להעברת פרטיי  סוג הקשורה אם בעקיפין ואם במישרין בעבירות בעלות אופי ו/או רקע מיני

  מטעם משטרת ישראל, אשר מבססת את התחייבותי זו. וטוהר מידות למשרד החינוך, אעביר תעודת יושר
 

כי אני מצהיר ומתחייב במפורש, כי בתקופת פעילותי בפרויקט אשמע להנחיות האחראים על פעילותי   .6
בפרויקט ואנהג באופן הולם, ובכלל זה בין היתר, אנהג בכבוד, נימוס, אדיבות וסבלנות כלפי מי שאבוא עימו 

ו/או בכל התנהגות אחרת, בניגוד לחוק למניעת    אנהג באלימות, פיזית או מילולית   במגע במסגרת הפרויקט ולא 
. בפרט אני מצהיר כי ידוע לי שהפעילות הינה בבתי ספר עם ילדים קטינים וכי  הטרדה מינית ו/או כל דין אחר

הקפדה  אנהג משנה זהירות בהקפדה יתירה בקשר עם הימנעות מהתנהגות בלתי הולמת/ראויה/עבריינית, וב
חובת  )להלן: " יתירה על מילוי ההנחיות שאקבל מן הרשויות ו/או בתי הספר ו/או המפקח ו/או כל גורם אחר

 "(.ההתנהגות ההולמת 
 

להנהלת  ידוע לי כי חובת ההתנהגות ההולמת מהווה תנאי לקבלת המלגה, וכי אי מילוי תנאי זה מאפשר  .7
להפסיק את פעילותי בפרויקט לאלתר ולשלול את זכאותי למלגה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת    הפרויקט



ד ההתאחדות ו/או כל גורם  . אני מוותר מראש על כל טענה בעניין זה, כנגבעקבות כך  לפרויקטשעשויה לעמוד  
 אחר הקשור עם הפרויקט.

 
, או את כלל הפעילות אליה התחייבתי במסגרת  יעדי הפרויקטכי ידוע לי ואני מסכים לכך שעלי למלא את  .8

  50, ובכל מקרה עלי לעמוד במכסה של מינימום  ההכשרה לפרויקט ו/או הקול הקורא ו/או כתב התחייבות זה
, ולהשתתפות בימי הכשרה ו/או ימי עיון, ומתחייב לפעול לביצוע  מיםשיתבצעו במשך עשרה י שעות

כאמור  ות/אחרת הסכמה/"(. ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל התחייבותהפעילות התחייבותי זו במלואה )להלן: " 
לעיל, במידה שלא אעמוד במכסת השעות כאמור ו/או בחובת הגשת הדו"חות, בהתאם להוראות כתב  

אהיה זכאי לקבלת המלגה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותי למלא את כלל מכסת  התחייבות זה, לא 
 השעות או הפעילות, לפי העניין.

 
כי ידוע לי ואני מסכים לכך שככל שלא אגיע לימי ההכשרה ו/או לימי העיון למלגאים במסגרת הפרויקט, מספר   .9

המפקח ו/או הגורם המפעיל את הפרויקט  השעות של אותם ימי הכשרה ו/או ימי עיון, כפי שייקבעו על ידי 
סת שעות הפעילות המקסימלית , יופחתו ממכסת השעות, ולפיכך לא אוכל להגיע למכו/או השותפים בפרויקט

 ולהיות זכאי לתשלום מלוא המלגה. 
 

במועד  למילוי  להעברת המימון ובכפוף בכפוף, כי ידוע לי ואני מסכים לכך שתמורת השתתפותי בפרויקט .10
התחייבויותיי כמפורט בכתב התחייבות זה ובהתאם להנחיות שאקבל מפעם לפעם, תעביר כלל ובפועל, של 

מילוי  שקלים חדשים( )להלן: " )חמשת אלפים ₪  5,000, מלגה על סך של לפקודתי ההתאחדות
  (."התחייבויות 

 
מעביד, לשום  -כי ידוע לי ואני מסכים במפורש לכך שביני ובין ההתאחדות אין, לא היו ולא מתקיימים יחסי עובד  .11

 .  צורך ועניין, וכמשמעם על פי כל דין, וכי הפרויקט בו אני משתתף הינו פרויקט מלגות
 

כי ידוע לי ואני מסכים במפורש לכך שכתב התחייבות זה מהווה אף כתב וויתור טענות במסגרתו אני מוותר   .12
במפורש על כל טענה מכל מין וסוג שהוא ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות ו/או כנגד כל גורם הקשור  

הנובע מהפרויקט, מהשתתפותי בפרויקט ו/או  בפרויקט ו/או מי מטעמם, במישרין ו/או בעקיפין בכל עניין 
 לעניין המלגה ו/או לכל עניין קשור אחר. 

 
כן ברור לי במפורש ,  2020  , שנתאוקטוברבחודש  כי ידוע לי ואני מסכים לכך שכספי המלגה ישולמו, כדלקמן:   .13

 . כי כספי המלגה ישולמו רק לאחר העברתם בפועל להתאחדות, מכל גורם אשר מהווה חלק ממימון הפרויקט
 

אני זכאי או אהיה זכאי למלגה נוספת מכל מקור וגורם אחר, באחריותי לבדוק האם קבלת  שידוע לי כי במידה  .14
אני מוותר על כל טענה בהקשר זה,  וכי  ,המלגה בגין הפרויקט אינה שוללת את זכאותי למלגה מהמקור אחר

  בעניין זה.הגורם המממן ו/או כל שותף אחר בפרויקט, ההתאחדות ו/או מי כלפי 
 

, אני נותן  בפרויקטהקוביה )צ'ק בוקס( בעמוד הקול הקורא בו הזנתי את פרטיי למועמדות והשתתפות  בסימון   .15
הרשאה בלתי חוזרת להתאחדות, לתאגידים הקשורים אליה ולכל הפועל מטעמם, לעשות שימוש בתמונות  
בהן אני מצולם, או במדיה בה אני משתתף, אשר צולמו/תועדו במסגרת הפעילות או במסגרת השתתפותי  

 ובין אם לאו. בפרויקט )לרבות טקס הענקת מלגות(, וזאת בין אם השלמתי את הפעילות 
 

ועל פי כל דין, במסגרת השתתפותי בפרויקט.   המפקחכי אני מתחייב לפעול על פי כלל ההנחיות אותן אקבל מן   .16
ו/או הפרת אילו מההתחייבויות   מכל מין וסוג שהואבכתב התחייבות זה,  כן אני מאשר, שאי מילוי התחייבויותיי  

ך לפעול למיצוי זכויותיו מבלי לפגוע באמור בכתב , יזכה את כל הנפגע מכהאמורות ו/או הפרת כל דין
 התחייבות זה.

 
כי ידוע לי, ואני מסכים במפורש לכך שהמידע אודות השתתפותי בפרויקט, לרבות שמי ופרטי ההתקשרות   .17

עמי, כפי שעדכנתי במערכת, לאחר שקראתי והבנתי את האמור בכתב התחייבות זה, יועבר לכל גורם אשר  
ים לו לצורך השתתפותי בפרויקט וקבלת המלגה, וכן לאגודת הסטודנטים הפועלת במוסד  פרטים כאמור נדרש

להשכלה גבוהה בו אני לומד, וזאת לצורך עדכון פרטי מלגאים הפועלים מקרב הסטודנטים באותו מוסד ולא 
מון על  כן אני מאשר להתאחדות ו/או למשרד החינוך ו/או לרשויות ו/או לכל גורם אשר א לצרכים מסחריים.

, לרבות  הפעלתי בפרויקט להשתמש בפרטי ההתקשרות שמסרתי על מנת לשלוח לי עדכונים ו/או דיוורים
 בדוא"ל ו/או במסרונים, לעדכונים ופעילות הקשורים לפעילותי בפרויקט.



הקוביה סימון , בהמשך לכתב התחייבות זה, מהווים  חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות זה, כי הנספחיםכי  .18
חתימה על  מהווה קיבול ו  )צ'ק בוקס( בעמוד הקול הקורא בו הזנתי את פרטיי למועמדות והשתתפות בפרויקט

 במלואם. , ביחד ולחוד, ואני מתחייב לקבלם ולבצעםוהצהרת הסודיות הרצופה אליו כתב התחייבות זה
 

ד הקול הקורא בו הזנתי את פרטיי למועמדות והשתתפות  סימנתי את הקוביה )צ'ק בוקס( בעמווכראיה 
 בפרויקט

 
 
 

 הצהרת סודיות 
 

מלגות "ביה"ס של החופש הגדול" כתומך  בפרויקט אשר מסרתי את פרטיי לצורך הגשת מועמדות להשתתף אני 
כתב  שפורסם לעניין זה ובהתאם ל  24.6.2020בקול קורא מיום  בהתאם לפרטים המפורטים  הוראה במלגה,

"(, מצהיר  הפרויקט"", הקול הקורא" ", המלגה)להלן בהתאמה: " אליו רצופה הצהרת סודיות זותחייבות הה
ע"ר )להלן:  -ארגון סטודנטים ארצי יציג בישראלוהסטודנטיות ומתחייב בזאת, כלפי התאחדות הסטודנטים 

כי לאחר שהוסבר   (,"הפרויקט")להלן: כל גורם אחר הקשור בפרויקט לפי העניין, כדלקמן  "( וכלפיההתאחדות "
לי כי במהלך עיסוקי בפרויקט ו/או בקשר אליו יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים  
שונים בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, בין ישיר ובין עקיף ו/או ביחס לסטודנטים המשתתפים  

, ו/או  נתונים שונים על הסטודנטיםו/או לליות האמור, פרטים אישיים, בפרוייקט ו/או לרבות אך מבלי לגרוע מכ 
ו/או ההתאחדות ו/או מי מטעמה ו/או מפעילי   מסמכים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר להפעלת הפרוייקט

 . ("המידע")להלן:  הפרוייקט
 הנני מתחייב והשתתפות בפרויקט,    הקוביה )צ'ק בוקס( בעמוד הקול הקורא בו הזנתי את פרטיי למועמדותבסימון  

ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או    את המידע  , לשמור בסוד במידע, כולו או חלקו  א לעשות שימוש כלשהו של
, אשר יגיעו לידיעתי, במישרין או בעקיפין, בתקופה בה אעסוק , את המידע, כולו או חלקולא להביא לידיעת כל אדם
 לפרוייקט או לאחר מכן.    בעניינים שונים הקשורים

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף פעילותי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך  
אני מתחייב  כי מיד עם סיום פעילותי בקשר עם הפרוייקט אחזיר לגורם האחראי עלי במסגרת הפרויקט   אחרת.

 כל מסמך ו/או עותק של מסמך.מידע שהגיע לידיי, ובכלל זה 
אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים בפרק ז', סימן ה,  

וכי היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק   1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1977 –לחוק עונשין, התשל"ז 
 בגין אי מילוי ההתחייבויות. 

 
  


