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  הפקולטה למדעי הרוח          
  ר ראובן  הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע          

  למוסיקה החוג                                         

      Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, the Music Dept 

  _____________: תאריך
  

  התחייבות/ טופס השאלת ציוד לימודי מוסיקה 
  

  ._______________________ הב למטר"כם את הציוד הרשום בטבלה המצימ מאשר שקיבלתי מיד"אני הח

 ____________________: ת/מצד השואל ה המלאה לשלום הציוד ולמצבו התקין/ההשאלה נעשית באחריות

  .________________: טלפון נייד; ______________ ז"ת' מס

  :כתב התחייבות

 :אני מצהיר בזאת .1

  .המפורט להלן, אני יודע להשתמש כראוי בציוד המושאל 1.1

/ הוראה בחוג למוסיקה / לימודים  :קיבלתי את הציוד המפורט להלן לצורך 1.2

 .וידוע לי שאסור לי לעשות בו שימוש אחר,  אירוע אוניברסיטאי

 :אני מתחייב .2

  אני מתחייב להגן. ר על הציוד שהושאל לי ולהחזירו במצב שקיבלתי אותולשמו .2.1

ידוע לי כי אני אחראי לשלמות . פגעי מזג אוויר וגניבה, חבלה, על הציוד מפני נזק

 .הציוד ולהחזרתו במועד  

 .בין אם בחוג או מחוץ לו, לא להעביר את הציוד לאדם אחר .2.2

 .בצורה מסודרת, בתום תקופת ההשאלה אשיב את הציוד למקומו .2.3

 על)  011(חדר מחשבים ) / 325(לאחראי על אולפן ההקלטות  באופן מיידילדווח  .2.4

  למסור עדות על המקרה וכן  ,כל מקרה של גניבה או נזק לציוד שקיבלתי לידיי  

 .פנימי או חיצוני, כפי שאדרש, לפני כל גורם  

 : ידוע לי .3

כמוה כחוב או לא שלם /ו החזרת הציוד במועד או החזרתו כשהוא ניזוקכי אי  .3.1

את קבלת התעודה האישית המזהה לעכב לולה עוכי היא , כספי לאוניברסיטה

 .וכן את קבלת האישור על השלמת הלימודים שהפקדתי

אחשב כמי שעבר עבירת משמעת ואהיה , פי התחייבותי לעיל-אם לא אפעל על .3.2

שמעת פי הקבוע בתקנון המ- נתון לשיפוט משמעתי של רשויות המשמעת על

 .לתלמידים

ימצא בלתי תקין או כשיר ילעיל או  2.4כמפורט בסעיף לא יוחזר הציוד אם מסיבה כלשהי  .4

מתחייב לפצות האוניברסיטה בסכום השווה לערך הציוד ביום רכישתו על ידי אני , שימושל

המתפרסם על ידי הלשכה , בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, האוניברסיטה

סכום לשלם את  –ולחילופין , לשנה 15%סטטיסטיקה ובניכוי פחת בשיעור המרכזית ל

 .1,000$ההשתתפות העצמית שדורשת חברת הביטוח בסך 

 תימשך עדו ,_________שעה ________________,  -בתקופת ההשאלה הינה החל  .5

כל הארכה של תקופת ההשאלה תתבצע באישור בכתב . __________בשעה ___________, 

  . בלבד
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  , בכבוד רב

  :שואל הציוד   ):חראי מטעם החוגא(משאיל הציוד 

  _______________________: שם  _____________________: שם

  __________סגל  מנהלי / __________סגל אקדמי  חוג/ ___________סטודנט בחוג  

  ____________________: חתימה  ___________________: חתימה

  _______________: שעת החזרה  _____________: שעת השאלה

  
  :העתק

  מוסיקה –תיק השאלת ציוד 

 

 'מס
 

 הציוד

כמות 
 מושאלת

מקום 
 השימוש

שעות 
 השאלה

 

 )לאחר החזרת הציוד(
  :חתימה והערות
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