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

 
 האוניברסיטה_______/ולאחר עיון בתכנית הלימודים המוצעת, המכללה במענה לפנייתכם בנדון

לא תקבל הסמכה להעניק תואר  ___________ האוניברסיטה/מצהירה כי במידה והמכללה
 "לתת "רשת ביטחון חיצוניתמתחייבת __________ האוניברסיטה/המכללה _____________

 . מוסדהמתקיימת ב ____________לתכנית במסגרת תכנית הלימודים לתואר
 

 הינהרשת ביטחון "חיצונית" כאמור,  להעניק____________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
,  אשר מילאו את חובותיהם האקדמיות ועמדו בדרישות __________לתואר 

ונכון למועד יישום טחון, יבמוסד מבקש רשת הבהאקדמיות, על פי התכנית המקורית 
 .טחון ירשת הב

 

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

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

 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

 

אינו  )שם המוסד( : (במקרה בו מוסד לא מתוקצב מעניק רשת ביטחון למוסד מתוקצב) .ה
נקבע ע"י המוסד ועלול להיות גבוה מזה  מתוקצב ולכן תשלום שכר הלימוד בו 

 יש לוודא שהסטודנטים מודעים לכך.שהסטודנט משלם במוסד אליו נרשם. 
 

בהסדרים של  :(מתוקצבלא במקרה בו מוסד מתוקצב מעניק רשת ביטחון למוסד ) .ו
ממוסד מתוקצב למוסד לא מתוקצב יידרש המוסד  רשת ביטחון חיצונות""הענקת 

המעניק רשת הביטחון גם את הנושאים הכספיים, לרבות שכר  להסדיר מראש עם המוסד
ת גרור דרישות תוספתיות כלשהן בגין קליטילא .  הסדר זה לימוד של הסטודנטים

במסגרת  קליטת סטודנטים אפשרויות להסדרים במסגרת רשת הביטחון:  . הסטודנטים
המשך גביית  המכסות הקיימות, הסדר כספי ידוע מראש לכל הסטודנטים הנרשמים על

חשבנות כספית בין המוסדות יות על התו, התחייבות כספית מגובה בערבגבוה יותר שכ"ל
 יש לקבל מראש אישור ות"ת. ככל שיידרש, וכדומה.  
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