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 לכבוד: המשתתפים 

 

 שלום רב,

 
 שירותים משפטיים שונים : 10/21מכרז הנדון: 

 בתיקי הגנהלימוד וייצוג -לצורך גבייה של חובות מחייבי שכר
 2 ס'ות מהבהר מסמך

 
 כללי: .1

, ולצרף את כל המכרזעל המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי  .1.1

  .בכפוף להבהרות להלן - הצרופות הנדרשות

. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא ממסמכי המכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1.2

 חתום על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 הבהרות:להלן  .2

 תשובה / הבהרה שאלה

  ?המכרז מסמכי את לרכוש צורך יש האם 
 של המכרזים מדף בחינם, להורדה, זמינים המכרז מסמכי

 וגם (https://tiful.biu.ac.il/michrazim) האוניברסיטה
 כלשהי. כספית בעלות כרוכה אינה במכרז ההשתתפות

 למכרז? האגרה את משלמים כיצד

 למכרז הצעה להגיש שניתן הבהרתכם/אישורכם נא
 צורך ללא האוניברסיטה, מאתר המכרז מסמכי על

 ברכישתם.

   שנתי(? )ממוצע השנתי ההגנה כתבי היקף מהו

 

 ,גבייה לתיקי היא זה במכרז ההתקשרות עיקר כי מובהר
 הגנה. לתיקי ולא

 
 האוניברסיטה כנגד בודדות תביעות הוגשו ,האחרונ השנב

 הוכנו ההגנה כתבי .שנגבה לימוד-שכר להשבת בתביעות
 חלקבו באוניברסיטה, המשפטי היועץ לשכת ידי על

 עבר, מניסיון .דיון לפני פשרה הושגה מהתובענות
 התנהלו ההגנה תיקי של ככולם רובם כללית, להתרשמות

 העתיד. על להשליך כמובן בכך אין קטנה. תביעה במסגרת
 

 שיצריכו הגנה תיקי כמות לגבי שלכם הערכה מה
 נכון הקיימים בערך הגנה תיקי כמות מה ו/או טיפול

 להיום?

נבקש הבהרה לכמות התיקים בהם נדרש ייצוג 
משפטי של האוניברסיטה בשנתיים החולפות בתיקי 

 הגנה? 

 קטנות לתביעות המשפט בבית הגנה כתבי כמה
 מהשנים אחת בכל עו"ד משרד של לטיפול הועברו

 עורכי משרדי לטיפול הועברו שלא ככל .2020 - 2018
 טיפלה זה מסוג הגנה כתבי בכמה היום, עד הדין

 ?2020-2018 בשנים שנה, בכל האוניברסיטה

להסכם ההתקשרות להצעת  3וסעיף בסעיף ט' 
המחיר נקבע כי בגין ייצוג האוניברסיטה בתביעות 

שיוגשו נגדה וביצוע מלוא השירותים הנדרשים, 
במסגרת תיק ההגנה תשלום האוניברסיטה סך כולל 

בגין כל תביעה. ככל שהכוונה היא  ₪ 1000של 
תשלום נוסף במקרה של הליכים משפטיים אגב 

ת התנגדות, בקשה לסעד הליכי הגבייה )הגש
 הצהרתי וכיוצ"ב( יש לציין זאת במפורש.

 העומדים הגנה, בתיקי רק ישולם טרחה שכר ₪ 1,000 סך
 ניהול אגב כלשהם משפטיים בהליכים ולא עצמם, בפני
 מסך באחוזים הוא הטרחה שכר לגביהם גבייה תיק

 .המכרז במסמכי כאמור בפועל, הגבייה
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 תשובה / הבהרה שאלה

( להסכם ההתקשרות וכן 3.1) 3נבקש הבהרה בסעיף 
 -תיקי הגנה -2סעיף ח' הצעת המחיר סעיף  – 3לנספח 

עבור ייצוג משפטי בתיקים אלה תשלם 
בלבד, ואולם אין כל  ₪ 1,000האוניברסיטה 

שכן אין  -התייחסות להיקף הטיפול הנדרש  בתיק 
כנגד האוניברסיטה כדין  ₪ 1000דין תביעה בסך של 

ומאות  ₪יעה אשר תעלה כדי סכומים של עשרות תב
בהם ברי כי במסגרתם יידרש מאמץ רב, דיונים  ₪

 מרובים ועבודה מאומצת.

במידה וכוונת האוניברסיטה היא ייצוגה לעניין 
תביעות כנגדה בהן המציע לא ייצג את האוניברסיטה 
והמציע אינו זכאי לאחוזים מתוך הגבייה או הסכום 

לתיק  ₪ 1000עת סכום בסך של הנדרש, הרי שקבי
אינו פרופורציונאלי או משקפת את המאמץ הנדרש 

 לטיפול בתיק מסוג זה.

 תיקי בנושא קודמות לשאלות תשובות גם זה בעניין ראו
  הגנה.

 
 שכר חובות )של הגביי תיקי בין ברורה הבחנה לעשות יש

 הגנה תיקי לבין לגבותם(, מבקשת שהאוניברסיטה לימוד
 תשלומים להחזר כלל דרך האוניברסיטה כנגד תובענות)

  לימודים(. שכר ע"ח
 

 בהתאם משתנה ואינו קבוע, הוא הגנה בתיקי שכ"ט
 לסכומו. או ההגנה תיק למורכבות

  
 ושהוגש ותתביעה של ככולן רובן האחרונות, בשנתיים

 שכר לגביית בטענה ים,סטודנט מצד האוניברסיטה כנגד
 האוניברסיטה נאלצה ובו האוניברסיטה, מצד עודף לימוד

 ₪ אלפי של תביעה סך על עמדו ,הגנה'( )'תיק להתגונן
 התנהלו הנ"ל ההגנה תיקי כל .לתביעה בלבד בודדים

  קטנות. לתביעות משפט בבית
 העתיד. על להשליך בכך ואין כללית, לידיעה מובא הנ"ל

 
 האוניברסיטה את הזוכה ייצוג שבמסגרת החריג, במקרה

 כלשהו לימוד שכר חוב סך האוניברסיטה תיגבה הגנה, בתיק
 הלימוד שכר בסכום יראו כי מוסכם ההגנה, בתיק מהתובע

 גבייה בתיק נגבה כאילו – הנ"ל ההגנה בתיק בפועל שנגבה
 שכ"ט על המוסכם, בשיעור נוספת בתמורה הזוכה את ויזכה
     ההגנה. בתיק טיפולו בגין (₪ 1,000) ועהקב

, ואולם ₪ 1000בנוסף, הסעיף קובע כי שכ"ט הינו 
במקרה בו החייב ינסה לפעול קודם וייתבע את 
האוניברסיטה טרם העברת החוב לטיפול משפטי של 
עורך הדין, האוניברסיטה תנצח בהליך וכנגזרת מכך 

והוצאות תגבה מהחייב את מלוא החוב לרבות שכ"ט 
 1,000בגין כל ההליך יהיה זכאי המציע לסך כולל של 

 בלבד? מבוקש להבהיר את כוונת האוניברסיטה. ₪

 בטענה כלל דרך הן האוניברסיטה כנגד שמוגשות תביעות
 חוב בגין ולא האוניברסיטה, מצד עודף שכ"ל לגביית
 לאוניברסיטה. התובע שחייב

 
 כלפי סטודנט של חוב שקיים אלו הם גביה תיקי

 שירותיהם מתבקשים ולגבייתו האוניברסיטה,
  הזוכים. של המשפטיים

 
  מאד. עד חריג נראה בשאלתכם המתואר המקרה לפיכך,

 
האם ההנחיה לתשלום החוב  –  סעיף ט"ו 15עמוד 

ישירות לאוניברסיטה תקפה רק בשלב "טרום" 
הוצל"פ יוזן חשבון בנק שגם לאחר פתיחת תיק  או

 .של האוניברסיטה כחשבון לזיכוי

 של יהיה לימוד, שכר חוב ע"ח תשלומים לזיכוי החשבון
 לגביית הוצל"פ הליך שנדרש ככל לפיכך, האוניברסיטה.

 .לזיכוי כחשבון האוניברסיטה חשבון יוזן - החוב

 7–, לאיזו תקופה מתייחס סך חוב שכ"ל )כ34עמ' 
 (?₪מיליון 

 פרסום למועד נכון מצטבר, לימוד שכר חוב סךב מדובר
  )כולל(. תש"פ עד תשע"ד מהלךב הצטבר זה חוב המכרז.

 דין עורכי באמצעות לגבייה למסור האוניברסיטה בכוונת
 שכ"ל, חייבי תיקי של ככולם רובם את זה במכרז שיזכו

 עוה"ד בין שיחולקו תיקים 1,000-בכ זה בשלב ומדובר
 .18 בעמ' 1.12-1.11 בסעיפים ההבהרה גם ראו הזוכים.

 לימוד שכר מחובות %60-כ הנ"ל, לשנים מצטבר באופן
 .₪ 15,000-ל 1,000 שבין בטווח נעים האוניברסיטה, כלפי

 
 בהוצל"פ. שהתנהלו התיקים כמות על נתונים בידינו אין

 מהו היקף התיקים לטיפול?

נבקש הבהרה לכמות התיקים בהם נדרש ייצוג 
של האוניברסיטה בשנתיים החולפות בתיקי משפטי 
גבייה? ולמספר תיקי ההוצל"פ שנפתחו -הוצל"פ

בגין שטרות )שיקים( כנגד חייבי שכר לימוד 
 בשנתיים האחרונות.

כמה חייבי שכר לימוד מצטרפים בממוצע בכל שנה? 
במידת האפשרות נבקש לדעת כמה הצטרפו בכל שנה 

 (?2020-2018)בשלוש השנים האחרונות 

 נוצרו ,אחרונות יםשנ בשלוש שנה כל של 30.9-ל נכון
 )חייבים( סטודנטים 600-כ של חדשים שכ"ל חובות

 באופן לאוניברסיטה חובם את פרעו מאלו חלק .נוספים
 .לעו"ד העברה לפני ו/או עצמאי

האם קיימות התחייבויות בכתב חתומות של חייבי 
להתחייבויות  שכר לימוד, והאם קיימות ערבויות

 אלה?

 בהתאם לשלם סטודנטים הצהרת האוניברסיטה בידי
 .המצורף בנוסח לימוד, שכר לתקנון
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 תשובה / הבהרה שאלה

 מן אחת בכל משפטי לטיפול הועברו תיקים כמה
 שנה? בכל משרדים ולכמה 2020-2018 מהשנים

 חדשות, ותמורה שירות מתכונות להפעיל מבקש המכרז
 חובות לגביית האוניברסיטה, מצד כה עד הופעלו שטרם

 דבר לשקף יכול אינו שיינתן נתון כל לפיכך לימוד. שכר
   שנתי(? )ממוצע השנתי הגביה היקף מהו  .העתיד לגבי

נבקש הבהרה לגבי מצבים בהם לאחר שהחל הליך 
משפטי כנגד חייב ניתן כנגדו צו לפתיחת הליכי 

מה הדין לגבי הוצאות  .חדל"פ ו/או החייב נפטר
 ההליך וההליך? 

 החוב לגביית ההליכים ימשיכו פטירה, אירוע במקרה
 להגשת הזוכה עוה"ד יפעל פש"ר, של במקרה מהעזבון.

 במנגנון שינוי יחול לא לכונס. או לנאמן חוב דרישת
 במכרז. כמפורט התמורה תשלום

נבקש הבהרה האם תהא התייחסות לתמריץ לגביית 
החוב בשלבים מקדמיים ובכך להקטין הוצאות 

 המשפטיות והעליות הכרוכות בניהול ההליך.

 בניהול צורך מבלי חוב לגביית מאד תשמח האוניברסיטה
 בהסכמה החוב לפרעון להגיע בניסיון משפטיים, הליכים

  הצדדים. כל לטובת שניתן, ככל טובה וברוח

 החייב סירוב בשל יתאפשר לא שהדבר ככל זאת, עם יחד
 לםותש לא בעניינו, משפטי הליך ויידרש – חובו את לפרוע

  במכרז. הנקובה ורההתמ על כלשהי תוספת

נבקש הבהרה לגבי שכ"ט לו יהיה זכאי הזוכה במכרז 
בגין ניהול תיקי חדל"פ כנגד חייב שכר לימוד )הגשת 

 תביעת חוב התנגדות, השתתפות בדיונים(?

 במכרז. הקבוע התמורה במנגנון שינוי אין

נבקש הבהרה האם החיוב של חייב שכר לימוד הינו 
חובו לאוניברסיטה כל חד פעמי? כלומר בגין גביית 

או במקרה בו צבר חוב נוסף יש לפתוח בהליך חדש, 
 האם ניתן לגבות שוב?

 ומעלה ₪ 500 ע"ס לימוד שכר חוב פרע שלא סטודנט
 נוסף לרישום נחסם – תש"פ( לשנה"ל )נכון לאוניברסיטה

 מתייחסים הגבייה תיקי מושא החובות לכן סים.קור של
 חובם באוניברסיטה. עוד לומדים שאינם לסטודנטים רק

 המלא. לסילוקו עד פיגורים ריבית נושא

רך הדין האם עו–  3.6-3.4סעיפים  20-19עמודים 
יהיה זכאי לתשלום רק לאחר שיסולק מלוא חובו 

או שהזכאות לשכ"ט תהיה מכל הסטודנט של 
ששולם על חשבון החוב, גם אם החוב לא תשלום 

 ?הוסדר במלואו

 סכומי של מירבית לגבייה היא האוניברסיטה שאיפת
 היא לתמורה הזכאות כי מובהר אך כלפיה, שכ"ל חובות

 לקופת הסטודנט חוב של מלא-לא סילוק של במקרה גם
 רבעון, מדי כאמור יתבצע החישוב האוניברסיטה.

 לקופת הסטודנט "יע בפועל שסולק לסך ויתייחס
 .הדו"ח אותו מושא ברבעון חובו, ע"ח האוניברסיטה,

 על ומוסכם מוגמר חוב-הסדר שיושג במקרה גם
 חלקית מחילה ויכלול )שייתכן החייב עם האוניברסיטה

 בפועל שיתקבל הסכום על התמורה תחושב חובו(, על
 .האוניברסיטה בקופת

עדכון רך הדין איך ותוך כמה זמן יקבל עו
 על קבלת תשלום בגין חוב  מהאוניברסיטה
 ?הנמצא בטיפולו

 ספורדי באופן להתבצע שעשויים תשלומים ריכוז צורךל
 ייעשה עידכון – חובותיהם ע"ח חייבים מצד ומקוטע

 האוניברסיטה שתפיק רבעוני בדו"ח לרבעון, אחת בכתב
  הזוכה. אל בדוא"ל ויועבר

נרשם שתשלום התמורה לנותן השירות  34בעמ' 
יבוצע אחת לרבעון בתנאי התשלום הנהוגים 

מדובר בתנאי תשלום  –( 30באוניברסיטה )שוטף + 
מאוד רחוקים ולא סבירים, נבקשכם לקבוע 

 –ולא אחת לרבעון  30שהתשלום יבוצע שוטף + 
חודשים  4-שכן במצב זה תשלום יכול וישולם כ

 לאחר שבשל.

 .מכרזב מהקבוע שינוי אין

נבקש הבהרה לגבי "האחוז" אותו זכאי המציע 
לדרוש כשכ"ט, האם הוא כולל גם את שכ"ט 

הליכים כנגד שייפסק עבור הזוכה מנקיטת 
החייבים? )לדוג' שכ"א א' ושכ"ט ב' בהוצל"פ ו/או 

 ?שכ"ט שייפסק עפ"י בית משפט(

 בפועל שהתקבל סכוםהמ יגזרת הדין-ורךעל התמורה
 ,החייב של דלימו רשכ חוב ח"ע האוניברסיטה בקופת
 הליךב האוניברסיטה לטובת שנפסק ט"שכ מסכום לרבות
 .ושולם החוב לגביית שננקט
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( אין 34למכרז, בסעיף הצעת המחיר )עמוד  3נספח 
חייב, התייחסות להוצאות בגין חקירת עיסוק של 

חקירה לאיתור טלפון, חקירה כלכלית בתיקים בהם 
היקף החוב מסתכם לסך של עשרות אלפי 

 ,התייחסות לאיתור החייב בארץ/חו"ל.₪

הוצאות  כדין הוא בהם, מעשי צורך יעלה לו אלו, של דינם
שכפופות לאישור מראש ובכתב של האוניברסיטה, ובגינם 

בתיק, את תשיב האוניברסיטה לעוה"ד הזוכה המטפל 
חיסרון כיסו, אחת לחודש בתנאי תשלום הנהוגים 

( כנגד המצאתו לידי 30באוניברסיטה )שוטף+
האוניברסיטה קבלות/חשבוניות מס במקור בגין הוצאות 

 .בפועל אלו

 שככל כך על להתחייב ההגשה בשלב ניתן האם
 הדרושה ההתאמה את נבצע במכרז, יזכה שמשרדנו

 ? מעבידים ולחבות ג' לצד בביטוח הכיסוי לסכומי

 המכרז למסמכי מצורף הנחוץ הביטוחי הכיסוי אישור
 במכרז כזוכה שיוכרז מי רק אך הנאות, הגילוי לשם

 חברת ע"י חתום להמציאו זכייתו( לאחר )בסמוך יידרש
 בו. המנויות הביטוחי הכיסוי בדרישות ולעמוד הביטוח

 אישור טופס בשולי לחתום יש המוגשת, בהצעה לכן
 דרישות את לקיים להתחייבות כאות הביטוחי, הכיסוי
 ואין כזוכה, הצעתכם תוכרז לו בו, הביטוחי הכיסוי
      כך. על נוספת מילולית התחייבות להוסיף

( ביטוח אחריות 6.2) 6נבקש הבהרה ביחס לסעיף 
ונבקש הבהרה ביחס  ₪ 20,000,000מעביד ע"ס של 

( ביטוח אחריות מקצועית בגבול 6.3) 6לסעיף 
לתקופת ביטוח שנתית וכן  ₪ 4,000,000אחריות של 

 ביטוח צד ג',  הינו שיעור חריג.

 
 וגבולות הכיסויים הביטוח. בדרישות שינוי יחול לא

 בשוק. ומקובלים סבירים הכיסוי

 גבי על המחיר הצעת את לרשום שיש הבהרתכם נא
 הצעת את נרשום שבו זה, 35 ועמ' – למכרז 35 עמ'

 לצרף ואין הנפרדת, במעטפה להגישו יש המחיר,
 שאר יוכנסו שבה הראשונה למעטפה אותו

  המסמכים?

  .9 בעמ' 13.1.2 סעיף גם ראו
 את להכניס יש מחיר", "הצעת שתסומן השניה, למעטפה
 במקור. חתומים כשהם המכרז, לכתב 35-34 עמודים
 לפי המחיר, הצעת את למלא להקפיד יש 35 בעמוד

 ההנחיות.
 למעטפה המחיר"( )"הצעת 35-34 עמודים את לצרף אין

  המסמכים. יתר את להכניס יש אכן שאליה הראשונה
 

 
 בברכה,

 
 יחידת המכרזים
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 .מעת לעת ,בוו ו/או יעשו בנוסח שנעשם ישינויייתכנו *** 
 
 

 הצהרה והתחייבות של מועמד ללימודים / תלמיד המשך 

אני החתומ/ה מטה מבקש/ת בזה להתקבל / להמשיך כתלמיד/ה באוניברסיטת  1
 בר אילן. ידוע לי שאין מחזירים דמי הרשמה, דמי בחינות כניסה וכד'. 

מסרתי לאוניברסיטה  במסגרת בקשתי להתקבל ללימודים באוניברסיטה 2
הנדרשים לצורך בחינת המועמדות לאוניברסיטה ו/או  ם אישיים ואחרים,פרטי

, וכן ניתנה לי אפשרות ולצורך הקשר עמי לצורך הלימודים באוניברסיטה
לצרכים שאין חובה חוקית למוסרם, נוספים, פרטים  , על פי בחירתי,למסור

נמסר לי כי הפרטים שמסרתי מלגות, התאמות וכיו"ב. אופציונליים כמו 
ל הפרטים מצהיר ומתחייב כי כאני ידע של האוניברסיטה. במאגרי המ ויישמר

ערוך בדיקה להאוניברסיטה רשאית ש מסכים לכךנכונים ומלאים, ו שמסרתי
משמעתיים או  ,לנקוט באמצעיםוכן  לצורך בדיקת האמיתות קבל פרטיםול

, וביטול זכאות למלגה למפרע הפסקת לימודים ,, כולל ביטול הרשמהאחרים
 ת נתונים כוזבים ו/או מטעים. במקרה של מסיר

 יטה ותקנותיה, המתפרסמותאני מתחייב להתעדכן בכל הוראות האוניברס 3
וכן במידעונים  www.biu.ac.il בכתובת באתר האינטרנט של האוניברסיטה

לסטודנטים, לרבות בדואר בהודעות שנשלחות ו ,שמוציאה האוניברסיטה
מתחייב אני וידוע לי שההוראות, התקנות וההודעות מחייבות אותי  .קטרוניאל

 . , במשך כל שנות לימודי באוניברסיטהלקיימן

אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד, תשלומי חובה לסטודנטים ותשלומים  4
. אני במועדשת עלי בהתאם להוראות האוניברסיטה, וכן כל סכום שיונלווים, 

ר בתשלומ/ים יגרור הפרשי הצמדה ודמי פיגורים בשיעור מסכימ/ה כי פיגו
אוניברסיטה לנקוט וכן יאפשר ל שיפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה,

והפסקת  אי הנפקת אישורים על לימודים ,חסימת שירותיםבאמצעים כמו 
או אישור  , הכרהקבלת תואר יה בעניין זה.לימודים, בהתאם להוראות

 אוניברסיטה.חובתי לשלם את יתרות חובי ללא תגרע מ יםאקדמי

הפסקת לימודים תכנס לתוקף אך ורק אם וכאשר תגיע הודעת כי ידוע לי  5
הסטודנט על כך בכתב, בדואר רשום או במסירה ידנית עם אישור קבלה, 

-מידע אישי לסטודנט אינ מערכת או באמצעותלמדור תכניות לימודים ומעקב, 
 בהתאם. ואני מתחייב לנהוג, 'פניות מנהליות' בר

לחיצת "אישור" בטופס אלקטרוני באתר האינטרנט של האוניברסיטה תחייב  6
 אותי, כאילו אישרתי זאת בכתב.

אודיע  ,ו שימושאחראי/ת לכל רכוש האוניברסיטה שיגיע לידי או שאעשה באני  7
לאוניברסיטה מיד על כל נזק לרכוש כאמור או על אובדנו, ואשלם 

בהחזרה, בהתאם  פיגורנזק/עקב  /פיצוי/קנסלאוניברסיטה כל תשלום
 להוראות.

ידוע לי שמטרותיה ומגמתה של האוניברסיטה, לטפח ולקדם את הלימוד ואת  8
ישראל. אין המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת 

דעותיו של אדם, אבל היא מצפה מכל הבא בהאוניברסיטה מתערבת באמונתו ו
מתחייב/ת להתנהג בצורה שתכבד את  אניו הוג כבוד במוסד ובזולתבשעריה לנ

מנהגי האוניברסיטה ולמלא אחר ההסדרים המקובלים הנובעים מאופייה 
 .המיוחד

http://www.biu.ac.il/
mailto:https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx?subject='פניות%20מנהליות'
mailto:https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx?subject='פניות%20מנהליות'
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קורסים, תלמידים נותן/ת את הסכמתי לכך ששמי ייכלל ברשימות אני  9
ידוע לי שעם סיום לימודיי  מסיימי הלימודים שיפורסמו על ידי האוניברסיטה.ו

 .לצורך תיעוד ושמירה על קשר פרטיי יישמרו במאגר בוגרי האוניברסיטה

קשר לימודי באוניברסיטה וההפרטים שמסרתי לאוניברסיטה ישמשו לצורך  10
מטעם האוניברסיטה  דעמילמשלוח  ובכלל זאת ביני ובין האוניברסיטה,

אודות תכניות ומסלולי  הודעות אלקטרוניות והודעות מסר קצרבאמצעות 
לרבות פעילויות  או מטעמה עילויות באוניברסיטהפ ,ופרסים מלגות לימודים,

אני רשאי בכל  . ידוע לי כילסטודנטיםוהטבות שירותים  ,העשרה, תרבות ופנאי
, על ידי דבר פרסומתהודעות שהן  של הודיע על הסרתי מרשימת הדיוורלעת 

 .בחירת האפשרות המתאימה שתופיע בתחתית אותן הודעות

לשם החלת פרטיי האישיים, יועברו אל המוסד לביטוח לאומי, אני מסכימ/ה כי  11
 .לסטודנטיםתעריף מוזל 

לגורמים למועצה להשכלה גבוהה וכן י האישיים יאני מסכימ/ה למסירת פרט 12
ייתם הינה לתרום לרווחת הסטודנט, כמו, למשל, מסחריים, שמטרת פנ-לא

 במענקים או מלגות. 

השירותים, להם זכאים משלמי דמי רווחה ושירותים נלווים, חלק מכי ידוע לי  13
)ע"ר( )להלן:  אילן-של אוניברסיטת בר אגודת הסטודנטים ניתנים על ידי

של האישיים  וכי לצורך כך מועברים פרטיהם ,"אגודת הסטודנטים"(
. , לאגודת הסטודנטיםוהשירותים הנלווים , משלמי דמי הרווחהסטודנטיםה

 .חוגי לימודו: שם מלא, מספר תעודת זהות הם מועברים כאמורש הפרטים

הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל ולהלן תהיינה תקפות למשך כל שנות לימודי  14
סים כמו הרכבת מערכת, רישום לקור –באוניברסיטה, ופעולות רישום שונות 

 מדי שנה, לא יגרעו מהן ולא יפגעו בתוקפן. –וכיוב' 

אני מסכימ/ה כי האוניברסיטה תקבל מכל גורם, כל מידע אודות לימודי בעבר,  15
, בבחינות פסיכומטריות, בלימודים לרבות בבחינות הבגרותובכלל זה כל ציוניי, 

מידע אקדמאים, בלימודי תעודה וכד', בכפוף לכך שהאוניברסיטה תשמור על ה
בהתאם להוראות כל דין ולא תעשה בו שימוש אלא לעניין מועמדותי ולימודיי 

, אני מסכים שהאוניברסיטה כמו כןאצלה, או לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. 
)ע"ר(,  מידע אודות הישגיי הלימודיים למרכז הארצי לבחינות ולהערכהתעביר 

 לצרכי מחקר.

חינוך, או ממי מטעמו שהוסמך מסכימ/ה כי האוניברסיטה תקבל ממשרד ה אני 16
על ידו, את ציוני הבגרות שלי לשם בחינת בקשתי להתקבל ללימודים בה, וזאת 
בכל אמצעי שמירת נתונים, כפי שיוסכם בין האוניברסיטה לבין משרד החינוך, 
ובכפוף להתחייבות האוניברסיטה כי לא תעשה שימוש בציונים שלי אלא 

וט בכל האמצעים הדרושים לשמירת למטרת קבלתי ללימודים, וכי תנק
 הציונים אצלה ולמניעת העברתם לאחרים.

 

 


