
 לכבוד
 המועצה להשכלה גבוהה

 
 

של לסטודנטים "חיצונית" הצהרה בדבר הענקת רשת ביטחון הנדון: 
 ____________בתכנית הלימודים לתואר האוניברסיטה______________/מכללהה

 במכללה/אוניברסיטה ______ בתכנית הלימודים לתואר _______
 

לא  ___________ האוניברסיטה/מצהירה כי במידה והמכללה האוניברסיטה_______/המכללה
מתחייבת __________ האוניברסיטה/המכללה _____________תקבל הסמכה להעניק תואר 

 ____________לתכנית במסגרת תכנית הלימודים לתואר "לתת "רשת ביטחון חיצונית
 . מוסדהמתקיימת ב

 
 הינהלהעניק רשת ביטחון "חיצונית" כאמור,  ____________ האוניברסיטה/התחייבות המכללה

בנוגע לרשת ביטחון לתוכנית חדשה במוסד להשכלה  2014בהתאם לאמור בהחלטת מל"ג מאפריל 
 גבוהה לרבות:

 

לקבל את כל הסטודנטים בתכנית   __________ האוניברסיטה/המכללה  התחייבות   .א
ועמדו בדרישות האקדמיות, ,  אשר מילאו את חובותיהם האקדמיות __________לתואר 

 .טחון יונכון למועד יישום רשת הבטחון, יבמוסד מבקש רשת הבעל פי התכנית המקורית 

 

הפעילויות בתוכנית המתחייבות לצורך קבלת התואר כל רשת הביטחון  כוללת את  .ב

 האקדמי המבוקש, לרבות התמחויות, התנסות, פרקטיקום, הכשרה מעשית וכיו"ב.
 

 האוניברסיטה/במכללה ___________לתוארמרגע מעבר הסטודנטים אל התכנית  .ג
, יחויבו הסטודנטים לעמוד בכללים ובדרישות האקדמיות של ______
 לצורך הזכאות לתואר. ________ האוניברסיטה /המכללה

 

, הקולט במוסד ללמוד הסטודנטים חייבים יהיו אותם( בתוכנית החלק) ההשלמה לימודי .ד
 .הוגנים \מידתיים \סבירים יהיו, בו האקדמי התואר לקבלת הזכאות לצורך חובה כתנאי

 

להעברת , כל אחד מצידו, אחראים יהיו המוסדות, טחוןיהבשל הפעלת רשת  במקרה .ה
הנדרש לצורך הפעלת רשת  רלוונטי מידע כללהעברת כן והאחריות המלאה על הסטודנטים 

. ביניהםסגירת ההתחשבנות התקציבית  באחריות המוסדות לבצע את ,. כמו כןטחוןיהב
כלשהו כתוצאה  "ת לתמיכה או שיפוילותתהיה לאף אחד מהצדדים כל טענה או דרישה  לא

   .טחוןימהפעלת רשת הב
 

 : (במקרה בו מוסד לא מתוקצב מעניק רשת ביטחון למוסד מתוקצב) .ו
יתכן נקבע ע"י המוסד ומתוקצב ולכן תשלום שכר הלימוד בו מוסד אינו  )שם המוסד( 

 בעת. מלכתחילה אליו נרשםהמתוקצב גבוה מזה שהסטודנט משלם במוסד שיהיה 
שיתכן  מודעים לכך על הצהרה כי הם הסטודנטיםלהחתים את  יש  ,לתכנית ההרשמה

המוסד  בהתאם לדרישותבאופן משמעותי  היה גבוהשלהם י השנתי שכר הלימודגובה ש
  .הקולט

 

  (:מתוקצבלא מעניק רשת ביטחון למוסד  ע"י ות"ת מתוקצבה)במקרה בו מוסד  .ז
 ועשוי להיותת הוא מוסד מתוקצב ולכן תשלום שכר הלימוד בו מפוקח ע"י ות" שם המוסד( 

 המוסדמתוקצב אליו נרשם מלכתחילה. על כן, הלא נמוך מזה שהסטודנט משלם במוסד 
 במסגרת הסטודנטים לקליטת מתחייב טחוןיע"י ות"ת המעניק את רשת הב המתוקצב

שכ"ל  לגבייתהתחייבות  ותוך בלבדלרשותו  עומדותה המאושרותהסטודנטים  מכסות



 בהתאם, על כלל הסטודנטים במוסד זהה באופןאשר חלים  נוספים נלווים תשלומיםו
טחון במסגרת יאישור רשת הבבמקרה כזה, וטרם  ."ת למוסדות המתוקצביםות להנחיות

 דרשיוי טחוןיהב רשתשל המוסד המתוקצב להעניק את  ויכולת תיבחןאישור התכנית, 
 .  לאמור"ת ותהצוות המקצועי בו אישור

 
אנו, מורשי החתימה בשם המוסדות הרלוונטיים, מצהירים בזאת בשם המוסד, כי נפעל בהתאם 

 לאמור לעיל. 

 
 

 בברכה,
 

 _______________     _________________________ 
 מורשי החתימה בשם המוסד    מורשי החתימה בשם המוסד 

טחון )כולל יהמבקש את רשת הב טחון )כולל נשיא/מנכ"ל(ימעניק רשת הב
 נשיא/מנכ"ל(

 


