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חתימת העמית/התאריך

התחייבות א. 
הואיל והנני מבקש/ת לצאת לשנת השתלמות תשע"ט והואיל ואושרה לי חופשה ללא תשלום למטרת השתלמות ואני זכאי/ת לקבלת 
מענקים ותשלומים אחרים כפי שמעניקה  קרנות השתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ, *קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי 

סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ. אני הח"מ מתחייב/ת בזה כדלקמן: 
1. להקדיש את חופשת ההשתלמות ללימודים לפי תוכנית המצ"ב שתאושר 
לי. לא לעבוד בתקופת ההשתלמות בשכר יותר מ-1/3 משרה )חצי שנת 

השתלמות עד 2/3 משרה( ולקיים כל הוראות שיובאו לידיעתי.
להמשיך בעבודת הוראה לפחות 3 שנים מתום שנת ההשתלמות ומתוכן   .2
אם  אלא  לחופשה,  יציאתי  לפני  האחרון  מעסיקי  אצל  יותר  או  שנתיים 
אפרוש לפי החוק בתנאים המזכים בפיצויים וגמלאות. אם לא אמלא תנאי 
זה, הנני מתחייב/ת בזה להחזיר לכם את כל הסכומים שקבלתי בתקופת 

ההשתלמות וכל זה כולל ריבית והצמדה בהתאם להחלטת הנהלת הקרן.
נשאר  אך  עבד,  בו  מוסד  לאותו  לשוב  מהתחייבות  לשחררו  המבקש   
בקשתו  בבעלות אחרת,  הנמצא  חינוכי  במוסד  שנים   3 לפחות  לעבוד 

תידון במזכירות הקרן.
וביטוח  לאומי  בביטוח  מבוטח/ת  איני  ההשתלמות  בתקופת  כי  לי  ידוע   .3
בריאות ועלי לשלם ע"י המוסד בו אני משתלם/ת או ישירות למוסד לביטוח 
לאומי את דמי הביטוח לשנת ההשתלמות. כל נזק או הפסד שייגרמו כתוצאה 

מהיותי לא מבוטח/ת ו/או מאי תשלום כנ"ל, יחולו רק עלי.
ידוע לי כי במהלך שנת ההשתלמות או לפני כן, תערך בדיקה בדבר התחייבויותי   .4
הכספיות ואם אמצא חייב/ת אני מסכים/ה כי הן ינוכו מהתשלומים המגיעים 

לי בשנת ההשתלמות בתוספת ריבית והצמדה כנדרש.

אם אפר תנאי כלשהו מתנאי התחייבותי כלפי הקרן או מכל סיבה שהיא   .5
ישולמו מהקרן סכומים שאינם מגיעים לי, אני מתחייב/ת להחזיר כל 
סכום שידרש ממני לפי דרישה ראשונה וכן אני מסכים/ה כי המגיע ממני 

ינוכה מהמענקים שיגיעו לי בשנת ההשתלמות.
השבת  את  ולדרוש  ההשתלמות  מענקי  את  לעצור  רשאית  תהא  הקרן   .6

מענקי ההשתלמות ששולמו לי עד לאותו מועד.
ידוע לי ואני מתחייב כי במקרה של לקיחת הלוואה מהקרן עלי לפרוע את   .7
יתרת ההלוואה טרם יציאתי לשנת ההשתלמות, או על-פי אישור מראש 
ובכתב מאת הקרן, להקדים את מועד הפרעון הסופי של ההלוואה שיהיה 
ובהתאם  לכל המאוחר עד שלושה חודשים לפני תום שנת ההשתלמות, 
לכך יותאמו תשלומי החזר ההלוואה החודשיים למועד הפרעון המוקדם 

)לרבות התאמת ההרשאה לחיוב חודשי בחשבון הבנק שלי(.
אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהקרן אינה מבטחת אותי בביטוח מכל   .8
סוג שהוא כנגד סיכונים בגין תאונות אישיות, לפיכך אדאג בעצמי 

לביטוח מתאים בתקופת ההשתלמות.
אני מצהיר/ה כי ידוע לי כי טופס זה הינו בקשה בלבד ורק לאחר   .9
בדיקה בדבר מילוי התחייבויותי הכספיות ותנאי זכאותי תאושר לי 

היציאה לשנת ההשתלמות.
עמיתים שקיבלו הלוואה מהקרן ובמועד היציאה לשבתון טרם פרעו את ההלוואה ומועדי הפרעון של ההלוואה חלים לאחר חודש 5/2019,  ב. 
ואין לזכותם מחזור חסכון נוסף של מעל 3 שנות חסכון, הפרעון הסופי יעודכן ל-5/2019 ותשלומי ההחזר החודשי ישתנו בהתאם, זאת 
במקום פרעון מיידי של יתרת ההלוואה לפני היציאה לשנת השתלמות. להבטחת פרעון מלוא סכומי החוב המגיעים ושיגיעו לקרן מהעמית 
עפ"י הסכם ההלוואה, תהא הקרן רשאית, בעת אי עמידה של העמית בתשלום כלשהו, להעמיד את כספי ההלוואה לפרעון מיידי ולקזז 

את סכומי ההלוואה שלא נפרעו מהכספים המופקדים על שם העמית בקרן, לרבות המענקים המגיעים לעמית בשנת ההשתלמות.
המשך חסכון בתום שנת ההשתלמות ג. 

הנני מודיעכם בזה כי לאחר תום שנת ההשתלמות, עם שובי לעבודה ב-1/9/2019 אמשיך לחסוך בקרן ההשתלמות בהתאם לתקנות,   
כפי שתהיינה מפעם לפעם. הנני מיפה את כוחכם לפנות למעסיקי לצורך ביצוע הניכויים לקרן ההשתלמות ישירות ממשכורתי.

שם קרן הפנסיה עפ"י  הפרשות המעסיק בשנה"ל הנוכחית:  ד. 
ידוע לי שאם הקרן תדרש, שלא עקב רשלנותה, לשלם עקב חישוב אקטוארי/ריבית בגין העברת הכספים באיחור לקרן הפנסיה,   

התשלום הנ"ל יחול עלי.
פרטי חשבון בנק )לקבלת מענקים ותשלומים מהקרן( ה. 

מספר חשבוןשם סניףמספר סניףקוד בנקשם הבנק

אישורים ומסמכים ו. 
ידוע לי כי יציאתי לשנת השתלמות מותנית באישור קרנות ההשתלמות למורים וגננות חברה מנהלת בע"מ, קרנות ההשתלמות 

למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ ובצירוף האישורים והמסמכים כמפורט להלן:
- בקשה לאישור תכנית לימודים בטופס 2 )עד 31.7.2018(.

- טופס מס' 1 )עד 15.6.2018(.
- צילום המחאה או אישור ניהול חשבון התואמים לפרטי החשבון שציינת בסעיף ה׳ )עד 15.6.2018(

הנני מצהיר ומאשר בזאת את הסכמתי לאמור בסעיפים המפורטים לעיל, ובכלל זה להוראות "המדריך למשתלם" המצורף, וכי ידוע לי 
ומוסכם עלי כי זכאותי למענקי השתלמות ולזכויות הנלוות להשתלמות,  כפופות ללימודים בפועל בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה 

על ידי הקרן ולהמצאת אסמכתאות בדבר תשלום שכר לימוד.
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