
 
 

 מספר ההוראה תאריך פרסום 1 דף מספר אביב-אוניברסיטת תל
 07-008 22.8.93 1 מתוך הוראות האוניברסיטה

 שם ההוראה:
 ה ו צ א ת    ט ו ב י ן    מ ש ט ח    ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 6.1.2019גרסת טופס: 

 
 כתב אישור והתחייבות להשאלת טובין לסטודנט  נספח ג':

________________________________________________________________ 
 

 מאשר, מצהיר ומתחייב כדלהלן: ____________________ת.ז. __________     ___________אני הח"מ ____
 
 

 מאשר כי הנני מועסק בתפקיד _________________ בחוג ____________ בפקולטה ____________  .1
 

 _______נוסף/נייד: _______). טל. פנימי: _______ טל. "האוניברסיטה"שבאוניברסיטת ת"א (להלן: 
 

            ___________   אחר          _  _____מחשב אישי מסוג _____           :לי  תשאילמאשר כי האוניברסיטה  .2
 

 _________________  בשווי       מס' אינוונטר ______________
 

     .תקציב יחידה/מחלקה            קרן מחקר פנימית   קר חיצוני       מח              : נרכש מסעיף תקציבאשר 
 

     
 הנני מתחייב בזאת כדלהלן :  .3

 נות פעולתו, לנהוג בו בזהירות סבירה ובהתאם להוראות היצרן וחברת הביטוח.לשמור על הטובין ותקי .3.1
 להחזיק את הטובין במקום מגורי ובחזקתי הבלעדית. .3.2
 לעשות שימוש בטובין אך ורק למטרה שלשמה אושרה הוצאתו משטח האוניברסיטה. .3.3
 לא לאפשר גישה לטובין למי שאינו מוסמך לכך. .3.4
 ____.  ___________עד ליום ___להחזיר את הטובין לאוניברסיטה  .3.5

 דית.יאם אדרש ע"י האוניברסיטה ו/או אפסיק את לימודי טרם המועד הנקוב לעיל, אחזיר את הטובין מי
דית על כל נזק שייגרם לטובין ולפצות אותה בגין כל נזק שייגרם לטובין ואשר לא ילדווח לאוניברסיטה מי .3.6

 .הביטוח יכוסה ע"י 
 

לבחינות במועד הסמוך  הינה תנאי מקדמי לזכאותי לגשת 3.5מצהיר כי ידוע לי שהחזרת הטובין במועד הנקוב בסעיף  הריני .4
 לאחר מועד החזרת הטובין המקורי.

 
 

 תאריך ____________________     חתימה  _________________________
 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                         עליך לחדש את כתב ההתחייבות. ארכת הוצאת הטובין מהמועד המצויןבמקרה של בקשה לה •
 .חייבת מילוי כתב התחייבותככלל, כל הוצאת ציוד מ •
 .ERPת ציוד חדש יש לצרף טופס זה כנספח לדרישת הרכש במערכת הלוגיסטית הממוחשבת ברכיש •
 .03-6408218לפקס : או   lilachk@tauex.tau.ac.ilיש להעביר את הטופס לדוא"ל:  •

 
 בעל תקציב במחקר (חוקר ראשי) / אישור ראש חוג

 
 

 על כתב אישור והתחייבות להשאלת טובין. הסטודנט יחתם בפני הנני מאשר כי ביום ______________ 
 
 

 חתימה וחותמת: _______________ ___________________  :שם___________תאריך: ______
 
 

 ראש בי"ס / דקאןאישור 
 
 

 חתימה וחותמת: _______________ ___________________  :שם___________תאריך: ______
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