
 

 

 

 הענקת מלגות לימודים לסטודנטים

 ח"לשנת הלימודים האקדמית תשע

 "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס"במסגרת  

 
 מנהל התכנית של והתחייבות הצהרהכתב 

 (המקוון הבקשה לטופסנספח )

 

 

 (."התכניתמנהל ": להלן)_____________________________: מנהל התכנית

 _____________________________________________: כתובת

 :מורשי החתימה

 _______________: תפקיד______________________ : שם

 _______________: תפקיד_____________________ ": שם

"(. הבקשה: "להלן) כהגדרתו להלן מיזםב להשתתפותמגיש למפעל הפיס בקשה  מנהל התכנית

 . מהבקשה נפרד בלתי חלק מהווה זו התחייבות

 -תיכנס לתוקף רק אם מנהל התוכנית יקבל הודעת זכייה ממפעל הפיס התחייבות זו-

 

 :אלה לכל ומתחייב םמסכי, מצהיר מנהל התכנית

 והגדרות יםנספח 1
 :הינם ההתחייבות זכתב הנספחים ל

 .(במיזםשתפו לשיוחלט  מנהל תכניתלרק  שתישלח בעתיד) הודעת הזכייה -'  נספח א
  .(מצורף) כתב התחייבות של מלגאינוסח  –' ב נספח 

 הגדרות 1.1
 :זה משמעות המונחים הבאים הינה כדלקמן כתבב
 מפעל הפיס מעניק  במסגרתו, "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס"מיזם    "המיזם"
 לשנת הלימודים  "ינג'מאצ"ב מלגות -במשותף עם מנהלי תכניות מלגות–    
 .לסטודנטים המתנדבים במיזמים חברתיים, ח"תשע    
 
 מפעל הפיס י "כפי שפורסם ע, התקנון המסדיר את אופן ניהול המיזם   "התקנון"
 .קול הקורא שפורסם על ידובמצורף ל    
 

 . ח"תשעבגין שנת הלימודים  מלגאיםלתכנית מלגות   "תכניתה"
 

 בתנאי הסף הקבועים  העומדים ,המשתתפים בתכניתסטודנטים ה   "מלגאיםה"
 למפעל הפיס  מנהל התכנית וימסור רשימה שיערוךוהכלולים בבתקנון     
 לכל היותר ובלבד שכמותם הינה  ,כתב זהל. 2.2 -ו 2.3כאמור בסעיפים     
   בהודעת הזכיה הרשומה  הכמות    

 מנהל "
 .מנהל המיזם מטעם מפעל הפיס     "המיזם

 
  הודעת"
  ההחלטה  אודות ,מנהל תכניתלמפעל הפיס ישלח שהודעת זכייה    "  הייזכה
   .מלגות הפיס במיזםשתפו ל    
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  וההתקשרות המיזםמהות  3
 

מלגות לימודים לשנת  למלגאים במסגרת המיזם והתכנית יוענקוידוע למנהל התכנית כי 
כאשר סך , לכל מלגה₪  10,000בסך של לפחות ( 3018- 3017) ח"תשעהלימודים האקדמית 

( בלבד)₪  0,000וסך נוסף של או מי מטעמו  י מנהל התכנית"ימומן  ע, לפחות₪  0,000של 
יתנדבו המלגאים למען  ,כתנאי לזכאותם למלגה(. מלא matching)י מפעל הפיס "ימומן ע

  .התכניתבניהולו ופיקוחו של מנהל , הקהילה
 

 התחייבויות מנהל התכנית 2
הפעילות פיקוח ובקרה על ולבצע  תכנית המלגותאת  לתפעל מתחייב התכניתמנהל 

 . הכל על אחריותו ועל חשבונו, בהתאם לכללי התכנית המלגאיםי "שתתבצע ע ההתנדבותית
 

 :תכניתהשיווק ופרסום  2.1
בתקשורת הכתובה , בקשר לתכנית ותם ומודעמירסופב, באירועים הקשורים בתוכנית

יפרסם מנהל התכנית את לוגו או /יציין ו, ב"הזמנות וכיו, פליירים , חוברותב, ובאינטרנט
 .מפעל הפיס

 רשימת המלגאיםקביעת  2.3
להשתתף בתכנית  המתקבליםבחינה ומיון של הסטודנטים רישום מנהל התכנית יבצע 

אך ורק סטודנטים העומדים בכל תנאי הסף , כתב זהין ילענהמלגאים  יכלול ברשימתו
 :הבאים

ראשון או ) ח הסטודנטים ילמדו לתואר אקדמי"במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע 2.3.1
במוסד  המוכר ,  ג"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"המוכר ע ( שני

 .ג"י המל"ע

, שעות לפחות 100בהיקף של  פעולות התנדבות חברתית מלגאיםהבמסגרת המיזם יבצעו  2.3.3
 .ח"תשעבמהלך שנת הלימודים האקדמאית 

 .הינם אזרחי ישראל מלגאיםה 2.3.2

 תפעול התכנית 2.2
 ח"תשעבמהלך שנת הלימודים האקדמית מנהל התכנית יתפעל את התכנית על כל היבטיה 

 :ובכלל זה יבצע גם את כל אלה,( 3017-3018)

 .רשימת המלגאים באופן המפורט לעיליערוך את  2.2.1

המלגאים את פרטי מנהל התכנית זין י ,מועד שיקבע על ידי מפעל הפיסד לא יאוחר מהע 2.2.3
  .ספק מפעל הפיסישממוחשבת מערכת תוך לשלהם חשבונות הבנק את פרטי ו

     באמצעות  ,את פרטי חשבונות הבנק של המלגאיםמרבית ויוודא בקפדנות יאמת  2.2.2
המלגאי     י "שתוצג ע( צילום המחאה של המלגאי או אישור בכתב מאת הבנק) אסמכתא

וזנו יהתאם לנתונים שלמלגאים  סכום המלגהחלקו בעביר את מפעל הפיס ימוסכם כי  .
נכונות הנתונים ולתקינות הבלעדית האחריות ולפיכך  ,מנהל התכניתלמערכת על ידי 

  .בלבד מנהל התכניתעל  יאההמוזנים 

מפעל הפיס יעביר את חלקו במימון המלגה לכל מלגאי שיופיע ברשימה על פי : ויודגש 2.2.3
 . י מנהל התכנית למערכת"פרטיו כפי שיוזנו ע

שמו  או לא הוכנס/ו נשמט, כי מסיבות שאינן תלויות במפעל הפיס , היה ויתברר בדיעבד
שא באופן יית ימנהל התכנ  -או המערכת אף שהוא זכאי למלגה/של מלגאי מן הרשימה ו

כי מסיבות שאינן תלויות  ,יתברר בדיעבדאם , וכן. בלעדי באחריות למימון מלוא מלגתו
על אף שאינו  ,או פרטיו נכללו ברשימה ואו במערכת/שמו של סטודנט ו,  במפעל הפיס

מנהל התכנית ישא באופן בלעדי באחריות  –עומד בדרישות המיזם ואינו זכאי למלגה 
  . כל הנובע מכךל

 מהמלגאים  י כל אחד "ע, בהיקף הנדרשההתנדבות ביצוע פיקוח ובקרה על  ,מעקבבצע י 2.2.0
לפי , התכנית  אודות ההתנהלות והתקדמות של , מפעל הפיסמעת לעת ל דווחי ,וכן

  .ת מפעל הפיסדריש

המלגות     וצוות המיזם אשר יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם מנהל , ומנה נציג מטעמי 2.2.3
 .הפיסמפעל  מטעם
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לכך שיקבע   מועדמהעד לא יאוחר  לתכניתקבלה חתים את כל הסטודנטים המועמדים לי 2.2.7
מובהר בזאת  .כתב זהל' בב כנספח "המצבנוסח תחייבות העל כתב ה ,על ידי מפעל הפיס

של מלגאי כתב ההתחייבות  מנעות מחתימתו על יאו ה/כי עיכוב בחתימת סטודנט ו
 . הפיס במלגה או למנוע תשלום חלקו של מפעל /עלולים לעכב ו', שבנספח ב

  .מלגאיםהי "החתומים עיתעד וישמור את כל כתבי ההתחייבות , ירכז 2.2.8

התכנית את  יזמין מנהל , באמצעות וועדת הגויי מנהל התכנית "עככל שהתכנית מנוהלת  2.2.3
בכתב ולפחות שבוע  יישלחהזימון . לישיבות הוועדה מפעל הפיס מנהל המיזם מטעם 

 .  מראש
 

 כללי– מנהל התכניתוהתחייבויות צהרות ה  3
  

 :מנהל התכנית

קרא היטב את התקנון של המיזם ואת הקול הקורא שפרסם מפעל הפיס בקשר מצהיר כי  3.1
 .למיזם והוא מסכים לכל האמור בהם

על פי כל ההסכמות והאישורים הדרושים , ההיתרים, אחראי להשגת כל הרישיונותיהיה  3.3
 .להפעלתה של התכנית, דין

 . יישא על חשבונו ובאחריותו בכל ההוצאות הכרוכות בניהול ותפעול של התכנית 3.2

נושאי המשרה , ואו דמי תיווך למי מעובדי/עמלה וולא ישלם  םלישלא כי ומתחייב מצהיר  3.3
  .כתב זהביצוע התחייבויותיו על פי או לצד שלישי אגב 

, כתב זהב הפיס להתקשרותו עם מפעל, חוזית או אחרת, חוקיתאין כל מניעה כי מצהיר  3.0
והן מבחינת היעדר ניגודי , הקודמות או הקיימות כיום חייבויותיווזאת הן מבחינת הת

 ;על פי כתב זה התחייבויותיולבין ( העתידיים הקיימים או)עניינים בין עיסוקיו האחרים 

בנוגע , כפי שיהיה מעת לעת, לרבות הוראות הדין החל, מתחייב לקיים הוראות כל דין 3.3
 . לניהול מאגרי מידע והגנת הפרטיות 

לשיתוף    כי השתתפות מפעל הפיס בהענקת המלגות למלגאים כפופה ידוע לו ומוסכם עליו  3.7
חשבונאית  עם ביקורתשיתוף פעולה לרבות  ,פעולה מלא של מנהל התכנית עם מפעל הפיס

מתן זכות עיון במסמכי מנהל התכנית ובספרי הנהלת החשבונות של , מטעם מפעל הפיס
מנהל התכנית הקשורים לתוכנית וכן מסירת כל נתון אחר שלדעת המבקר של מפעל הפיס 

או מסמך /לבקשת מפעל הפיס ימסור מנהל התכנית כל הסבר ו. דרוש לבירור העניין
 .מועד הדרישהבתוך שבוע ימים מ , הצדדים וזאתה בין שיידרש הקשור לשיתוף הפעול

 

 ההתקשרותתקופת  0
  

( 3017-3018) ח"תשעהאקדמית  ת הלימודיםנשי מנהל התכנית במהלך "תופעל ע התכנית
 .21.13.3018י הצדדים ועד ליום "הינה ממועד חתימתו ע, כתב זהתקופת ההתקשרות על פי ו
 

 תקציב 3

י מפעל הפיס לכל מלגאי הינו סך של "המלגה המשולם עחלק כי  ידוע למנהל התכנית  3.1
₪  0,000סך של , היינו , מתחייב מנהל התכנית לשלם את חלקו במלגה  ,בנוסף. ₪ 0,000

 .לכל מלגאי

התקציב הכולל של  ,מספר המלגאים הזכאים למלגות משותפותידוע למנהל התכנית כי  3.3
בהודעת מפורט כ םהינ ,כתב זהעל פי המלגות וחלקו של כל צד במימון סכומי המלגות 

 .במימון המלגותהמלא והוא מתחייב לשלם את חלקו ' שבנספח אה יהזכי

בהתאם , ישלם את חלקו בסכום המלגה ישירות לחשבון הבנק של המלגאי מנהל התכנית 3.2
 .כאמור לעיל , למערכת הממוחשבתי מנהל התכנית "לנתוני החשבונות שהוזנו ע

 .3018 מאיב 1עד ליום  ,לכל המלגאים ,מלוא חלקו בסכום המלגות מנהל התכנית ישלם את 3.3

 ,לכל המלגאים ,סכום המלגותחלקו במלוא מפעל הפיס ישלם את ידוע למנהל התכנית כי  3.0
 :כל אלה התקיימו ,ובלבד שעד למועד זה  3018באוקטובר  21עד ליום 

את מלוא חלקו בסכום  במועדושילם  כתב זהמנהל התכנית קיים כל התחייבויותיו על פי  3.0.1
 .המלגות 
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שנחתם על את כל התחייבויותיהם כמפורט בתכנית ובכתב ההתחייבות  קיימוהמלגאים  3.0.3
 .כתב זהל 'במצורף כנספח ידם בהתאם לנוסח ה

הינה כמות מרבית  הודעת הזכייה כי כמות המלגאים הנקובה בידוע למנהל התכנית  3.3
 . בהתאמה, הכולליפחת התקציב , ובמקרה שבו תפחת כמות המלגאים

 מעביד-עדר יחסי עובדיה 7

 כתב זהאין ביפעל כקבלן עצמאי וכי  כתב זהעל פי  ובכל פעולותימצהיר כי מנהל התכנית  7.1
ולא , בינו לבין מפעל הפיסמעביד -כדי ליצור יחסי עובד ,ביצוע ההתחייבויות על פיו ב או/ו

, מפעל הפיסכלפי עובד של כל זכויות  ,םהמועסק על יד םמי מטעמלאו /ו ועובדיל ויהי
או  /פיצוי ו, כל תשלום מפעל הפיסמלא יהיו זכאים לתבוע  מנהל התכניתועובדיו של 

 .כתב זההטבות אחרות בקשר עם ביצוע 

, וכל הפועלים מטעמו עובדיו אחראי באופן מלא לתשלום שכרם של יהא  מנהל התכנית  7.3
 .כל דיןפי כך לוכן לתשלום כל הזכויות והסכומים הנלווים ל

 

 אחריות וביטוח 8

לביצוע התחייבויותיו באופן קפדני מנהל התכנית מקבל על עצמו אחריות מלאה ומוחלטת  8.1
, לכל נזק שייגרם למפעל הפיסאחריות מלאה ומוחלטת  ,ומקצועי וכן הוא מקבל על עצמו

ל שאו /עובדיו ושל או /או מחדל של מנהל התכנית ו/או שלוחיו בגין כל מעשה ו/לעובדיו ו
לרבות פגיעה , כתב זהבקשר עם כל דבר הנובע במישרין או בעקיפין מביצוע  ,שלוחיו 

מנהל התכנית משחרר בזאת את מפעל הפיס וכל הבא מטעמו . בזכויות של צדדים שלישיים
 .מכל אחריות וחבות בגין נזק כאמור

  .יערוך את הביטוחים המקובלים בסוג זה של התקשרותמנהל התכנית  8.3

או דרישה /או טענה ו/וכל תביעה  בגין, את מפעל הפיסשפה יאו /התכנית יפצה ומנהל  8.2
אחריותו במעשה או מחדל שב, במישרין או בעקיפין, והקשורה מפעל הפיסשתופנה כלפי 

 .ובלבד שהדרישה הינה כדין כמפורט לעיל, של מנהל התכנית

 

 המחאת זכויותאיסור  3
או חיוב על /עביר כל זכות וולא י, כולו או מקצתו, כתב זהסב לאדם אחר לא י מנהל התכנית

, הסכמה כאמור האם ניתנו. ללא הסכמת מפעל הפיס מראש ובכתב, או בעקיפיןבמישרין , פיו
יהיה  מנהל התכניתו ,לא תיצור יחסים חוזיים ישירים בין המפעל לבין האדם האחרהיא 

 .כתב זהכלפי המפעל לביצוע הבלעדי  אחראיה
 

  סודיותשמירת  10
או הקשור /ומפעל הפיס של מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל המידע מנהל התכנית 

 ו של מנהל התכניתאשר הגיע לידי, או בעקיפין/במישרין ו, או לפעילותו/ואו נוגע אליו /בו ו
, כולו או מקצתו, כל מידע כזה הר ולא יגלוולא ימס, כתב זהביצועו של או /חתימתו ועקב 

 מאתבכתב ו ללא קבלת הרשאה לכך מראש, הצדדיםשני דם שלא הוסמך לכך מטעם לשום א
גם אינו מוגבל בזמן ויחייב מוצהר בזה כי האמור בסעיף זה לעיל , למען הסר ספק.מפעל הפיס
 .אך איננו חל על מידע שהוא בבחינת נחלת הכלל, תכניתהתקופת לאחר תום 

 

 זכויות קניין רוחני  11
בבעלותו  ןהינ, מפעל הפיס זכויות הקניין הרוחני בסימני המסחר של כיידוע למנהל התכנית 

או קניין בסימני /ולא תהיה כל זכות ' ולכל צד גלמנהל התכנית . מפעל הפיסהבלעדית של 
למעט לצורך קיום  ,שימוש כלשהו ולעשות ב םרשאי םאינ םוה ,המסחר של מפעל הפיס

 עשה בסימני המסחר שלילא  מנהל התכנית. כתב זהכמפורט ב מנהל התכנית התחייבויות
כבעל  וציג את עצמיולא  ,מפעל הפיס כל שימוש ללא הסכמתו בכתב ומראש של מפעל הפיס

 .מפעל הפיס סימני המסחר של
 

 קשר ישנא 13

  : הינו כתב זהלצורך הפיס איש הקשר מטעם מפעל ידוע למנהל התכנית כי 
  .02-3330203' טל (ש"ואו מלגות, מנהל מענקים)מר ארז גרניט 

 :הינו, ולצורך המיזם  כתב זהלצורך  מנהל התכניתש הקשר מטעם יא



 0 

 .'___________טל ______________: תפקיד_______ __________: שם 
 _______________________: ל"דוא_______________: פקס

 

 שונות 12

 

לקיומו של היתר תקף  ותכפופידוע למנהל התכנית כי פעולות מפעל הפיס למימוש המיזם  12.1
המפעל רשאי  יהיה, במקרה שלא יהיה היתר כזה בתוקף. הפיס לעסוק בהגרלות למפעל

 למלגאים , למנהל התכניתמבלי שיהיה בכך כדי להקים , לאלתר וזאתהמיזם להפסיק את 
 . טענה או עילת תביעה כלשהי כנגד מפעל הפיס' ולכל צד ג

תיחשב כאילו , למען זה וכל הודעה שתשלח, זהכתב כמפורט בראש הוא  הרשותשל  הנמע 12.3
 או ביום העסקים ראשון , ימי עסקים מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום 7נתקבלה כעבור 
בכפוף לאישור טלפוני על ) ל"או בדוא שיגורה המוצלח בפקסלאחר ביד או  לאחר מסירתה

 .(מהנמעןל "או הדואקבלת הפקס 

-תל בעיר תהא לבתי משפט המוסמכיםלמיזם ו כתב זהסמכות השיפוט בכל הקשור ל 12.2
 .ולהם בלבד יפו-אביב

 
 :על החתום

 
 

 _______________ : מנהל התכנית                            
 

 : *מורשי החתימה באמצעות      
 
 _____________: החתימ__________: תפקיד__________:שם    
 

 _____________: חתימה__________: תפקיד__________:שם   
 

יחתמו על התחייבות זו ראש הרשות המקומית , במקרה שמנהל התכנית הוא רשות מקומית* 
 .יחד עם גזבר הרשות המקומית

    

 ד "האישור עו

' מרח____________, מספר רישיון , ד"עו, ___________, מ"אני הח
____________________ ה "הכי , בזאת ת/מאשר, __________________________

ל "הנכי  הריני לאשר, בנוסף. מנהל התכניתבשם  דלעיל כתב ההתחייבותו בפניי על /חתמ
 כתב זהעל  ם/ווכי חתימת, מנהל התכניתבשם  דלעיל כתב ההתחייבותחתום על ים ל/מוסמכ

 . מנהל התכניתמחייבת את 
 
 

_____________  ________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו   תאריך         
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  'נספח ב
  

  ת/מילגאישל כתב הצהרה והתחייבות 
 3017-3018 ח"תשעלשנת הלימודים 

 ה /ת יקר/מלגאי

למלא בו את כל הפרטים הנדרשים , ת להדפיס טופס זה/כתנאי לקבלת המלגה הינך מתבקש

 : אל  _______ עד ליום , ולשלוח אותו חתום

 . _______________________: תכנית המלגות תמנהל -שם הרשות המקומית

 . ________________________________: ל "בדוא

 !זה בטופס שינויים לערוך אין

 

 לכבוד

 מפעל הפיס

 

 הצהרה והתחייבות
 
 :כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר מ"הח אני

 :פרטים אישיים של הסטודנט .1

 ____________________ :'מס .ז.ת___________________  : שם

 _________________________________________: ל"כתובת דוא

  ______________________________: האקדמיים תחום הלימודים

 ._______ __________________:האקדמי בו לומד הסטודנט המוסד

 :עמידה בתנאי הסף של המיזם .3

( ראשון או שני)לתואר אקדמי  אלמדח "במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע 3.1

במוסד  המוכר ,  ג"י המל"לימודי תעודת הוראה המוכרת עלג או "י המל"המוכר ע

 .ג"י המל"ע

 21/07/18ועד לא יאוחר מיום  ח"תשעבמהלך שנת הלימודים האקדמית  3.3

בהתאם לדרישות מנהל , אבצע התנדבות חברתית בהיקף של       שעות לפחות 

 . תכנית המלגות

 .הנני אזרח ישראלי 3.2

 :חשבון הבנק לצורך העברת תשלומי המלגה .2

פרטי חשבון . ידוע לי כי את תשלומי המלגה ניתן לשלם אך ורק לחשבון בנק הרשום על שמי

 :הבנק שלי הינם

 _______________: בנק

 _______________: ףסני

 __________ : 'חשבון מס

 .הנני מצרף בזאת אסמכתא המעידה על נכונות פרטי החשבון
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 :דיווח על שינויים .3

הנני מתחייב להודיע על כך באופן מידי למנהל תכנית , אם יחול שינוי כלשהו בפרטי חשבוני

 . בצירוף אסמכתא המעידה על שינוי פרטי החשבון, המלגות

או במוסד /לרבות שינוי בתחום הלימודים ו)נוי בפרט אחר מהפרטים שמסרתי אם יחול שי

 7תוך , אודיע על כך למנהל תכנית המלגות, ( ל שלי"או בכתובת הדוא/האקדמי בו אני לומד ו

 . ימים מיום שיוודע לי על השינוי

 :תנאים לתשלום המלגה .0

במסירת , מלוא התחייבויותייבקיום , ידוע לי כי תשלום המלגה מותנה בעמידתי בתנאי הסף

 . בהמצאת כל המסמכים הנדרשים  ובחתימתי על כתב זה, נתונים נכונים

או /או להפסיק לאלתר את תשלומי המלגה ו/אתם תהיו רשאים לבטל את זכאותי למלגה ו

 :בכל המקרים הבאים, לקבל ממני החזר של תשלומי מלגה שכבר הועברו לחשבוני

 .אם לא אעמוד בתנאי הסף 0.1

 .במועדים שנקצבו על ידכם, ל"אם לא אעמוד באיזו מהתחייבויותיי הנ 0.3

 .יתברר כבלתי נכון, אם איזה מהנתונים שנמסרו על ידי לעיל  0.2

או /אם יחול שינוי בנתונים שנמסרו על ידי והשינוי יפסיק את עמידתי בתנאי הסף ו 0.3

 .את זכאותי לקבלת מלגה מכל סיבה אחרת

 .במועדים שנקצבו על ידכם, לא אמציא מסמך נדרש או /אם לא אחתום על כתב זה ו 0.0

 :מען למשלוח הודעות .3

את . כמפורט לעיל, ל של מנהל תכנית המלגות"הודעותיי ישלחו אליכם לכתובת דוא

 .  כמפורט לעיל, ל שלי"הודעותיכם אנא שלחו לכתובת הדוא

 ויתור על חסיון המידע .7

פרטיי והתחייבויותיי כפי אודות לימודיי  המידע חיסיון על בזאת מוותר הנני 7.1

ימסרו לכם ולמנהל , המוסד בו אני לומד וכל גוף אחר שנמסרו לעיל ומסכים כי

כל מידע הרלוונטי לפרטים ולהתחייבויותיי דלעיל ולתשלום המלגה , תכנית המלגות 

 . י מנהל תכנית המלגות"או ע/על ידכם ו

ידי למפעל הפיס מסכים ומאשר בזאת במפורש כי כל המידע שנמסר על  הנני  7.3

  -במסגרת בקשתי למלגה

 ;יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס  7.3.1

מבלי שמוטלת עליי חובה חוקית , נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי 7.3.3

 ; כלשהי לעשות כן

מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממני למטרות  7.3.2

י או פנייה ישירה אלי במגוון אמצע, לרבות פנייה בדיוור ישיר, שונות

 .תקשורת

כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים וכי הנני מסכים לכל הכללים שנקבעו  מצהיר הנני

 .המלגה בכל הקשור לזכאותי לקבלת, י מפעל הפיס"י מנהל תכנית המלגות וע"ויקבעו ע

  ________ / ___ /     ___     __________________            _______________          

  חתימה                      הסטודנט שם                        תאריך       


