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חתימה על כתב התחייבות
אני הח"מ
.1

ת.ז.

מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לבקשתי ,בהיותי עובד/סטודנט באוניברסיטה ,שחלק מעבודתי מתבצע מחוץ למתחם הקמפוס ,נאותה
האוניברסיטה להשאיל לשימושי הבלעדי ציוד כמצוין בחלק א' עמוד . 1

.2

תקופת ההשאלה הינה החל מ-

.3

הנני מאשר שתודרכתי להפעיל את המכשיר שהושאל לי.

.4

הנני מתחייב לשמור על הציוד המושאל ,להפעילו בדקדקנות על פי הנחיות היצרן  ,לא לאפשר לאיש זולתי

אך לא יותר מ -45יום.

ותימשך עד

לעשות בו שימוש ,ולדווח מיידית ליחידה על קלקול שחל במכשיר.
.5

הנני מתחייב לשמור על הציוד ,כל תקופת ההשאלה ,במצב טוב ,תקין וכשיר לפעולה.

.6

הנני מתחייב להשיב הציוד ,בשלמותו ,כשהוא תקין וכשיר לייעודו מיד עם סיום תקופת ההשאלה ,כמפורט
בסעיף  2לעיל.

.7

אני מתחייב לדווח מיידית ל יחידה על כל מקרה של גניבה או נזק שיגרם לציוד ששאלתי .אני מתחייב
למסור עדות על המקרה בפני כל גורם שיידרש ,פנימי או חיצוני ) משטרה(.

.8

ידוע לי כי אי החזרת הציוד במועד או החזרתו כשהוא ניזוק ו/או לא שלם עשויה לעכב קבלת צ'ק
הביטחון שהפקדתי וכמוהו כחוב כספי לאוניברסיטה ) הסעיף הנ"ל מיועד לסטודנטים בלבד ! (

.9

היה ומסיבה כלשהי לא יוחזר הציוד כמפורט בסעיף  6לעיל ,ו/או ימצא בלתי תקין או כשיר לעבודה ,הנני
מתחייב לפצות האוניברסיטה בסכום השווה לערך הציוד ביום רכישתו על ידי האוניברסיטה ,בצירוף
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובניכוי פחת
בשיעור  15%לשנה.

.10

במקרה ולא אשלם מלוא הסכום ,כמפורט בסעיף  9לעיל )להלן " -החוב"( ,הנני נותן בזה ,הוראה בלתי
חוזרת ,לנכות משכרי ו/או מהכספים שיגיעו לי מהאוניברסיטה ,בכל זמן שהוא ,את מלוא סכום החוב ,לפי
שיקול דעתה של האוניברסיטה.

.11

הנני מאשר כי ההתחייבויות כמפורט לעיל ,מהוות תנאי להשאלת הציוד על ידי האוניברסיטה.
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