
 

 

 

 

 התחייבות  כתב  

 "סטודנטים מתגברים ילדים ונוער"    -פרויקט לפיד 
 

 : אני_________________, הח"מ, נושא ת.ז. מס' _________________, מצהיר, מסכים, ומתחייב כדלקמן

 

- )להלן: "התוכנית"( שבמחלקה למעורבות חברתית באוניברסיטת בן   סטודנטים מתגברים ילדים ונוער"    -"לפידלתוכנית  היה ואתקבל  

 : גוריון בנגב )להלן: "המחלקה"( בשנת תשפ"ב
 

 הנני מתחייב לנהוג בהתאם לכללים הבאים:  .1

 , וזאת בכפוף להחלטת המחלקה.  פעילותא.   אשתתף בתוכנית עד תום ה

 גוריון בנגב כסטודנט מן המניין במהלך כל שנת הלימודים תשפ"ב.-אלמד באוניברסיטת בן ב.    

 של המחלקה.השנה בטכס סיום ו שעות(  20 -כתכנית הכשרה )שהיא  אשתתף בפעילות העיונית     ג.  

אמלא חובותיי בפעילות במסירות,  ותייצב בזמן לפעילות  שעות(, א   80)המעשית, היינו, בתגבור הלימודי  אשתתף בפעילות   .ד

 בדייקנות ובאכפתיות הנגזרת מרוח המחלקה.

ידוע לי כי אני רשאי להיעדר מפעילות בשל סיבות מוצדקות בלבד וכנגד אישור מראש מאת הרכז/ת הממונה עלי. כמו כן,  

 ממני.  אהיה מחויב בהשלמת שעות הפעילות המוחסרות עד למכסת השעות הנדרשת 

בבית הספר  חודשי חתום על ידי האחראי/ת    פעילות    דו"חלרכז/ת  אקיים קשר רציף עם הרכז/ת הממונה עלי ובכלל זה אגיש   .ה

 בכל חודש על החודש שקדם לחודש הגשת הדו"ח.   5 –עד ל 

 ו.    אמלא את הוראות הרכז/ת הממונה עלי ואת הוראות המחלקה.

 שינוי בפרטיי האישיים ובפרט אעדכן על כל שינוי בסטאטוס האקדמי שלי.ז.    אעדכן את המחלקה על כל 
 

 ידוע לי, כי המחלקה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והמוחלט, לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות:  .2

 א.   לשנות את הפעילות המעשית שלי במהלך שנת הפעילות.

כנית ועד שאשלים את  ולקו, היה ולא אבצע את המוטל עלי במסגרת חברותי בתלדחות את תשלום סך המלגה, כולו או ח ב.         

 המוטל עלי, לשביעות רצונה המלאה של המחלקה.

  לשלם לי מלגה בהתאם לסך השעות שביצעתי יחסית לסך השעות הנדרש ממני.  . ג

כנית תוך שלילת סך המלגה שמגיע לי, כולו או חלקו, היה ולא אמלא אחר מחויבותי להשתתף  ולהפסיק את חברותי בת  .ד

המעשית ו/או אשתתף בה באופן שלא הולם את דרישות המחלקה, בהתאם לשיקול דעתה  בפעילות  בתוכנית העיונית או  

 כנית.וו/או אדווח דיווח כוזב על פעילותי בת  ,המלא והמוחלט של המחלקה

₪ היה ואודיע על ויתור חברותי בתוכנית במהלך תקופת החברות. הקנס כאמור יחשב כ"חוב    2,000קנס בסך של    לגבות ממני  .ה

 שכר לימוד" לכל דבר ועניין. 

לגוף המבצע עבודת  למשרד החינוך  כנית לקרנות מממנות,  והעביר מידע ונתונים אודות מועמדותי והשתתפותי בתל .ו ו/או 

 כנית. והערכה על הת
 

ש"ח שישולמו בכפוף לעמידה בכל המטלות    10,000ידוע לי שבמסגרת חברותי בתוכנית אקבל מלגה בשנת תשפ"ב בסך של   .3

 והחובות במסגרת התוכנית, בשלושת מועדים כדלקמן:  

 .2022 ש"ח בחודש מאי 3,000תשלום ראשון בסך של  .א

 . 2022י לש"ח בחודש יו 3,000תשלום שני בסך של  .ב

 . 2022 ספטמברש"ח בחודש   4,000 תשלום שלישי בסך של . ג

 

 ידוע לי שאין יחסי עובד מעביד ביני ובין האוניברסיטה בכל הנוגע לחברותי בתוכנית.        .5

 

 בזאת באתי על החתום: 

 

    __________________  ____________________  ______________ 

 תאריך                      חתימת הסטודנט         שם הסטודנט     

 


