
  דור לזרועות הביטחוןהמ  –"חבר מביא חבר" 
 אילן-אוניברסיטת בר

 כניות "חבר מביא חבר" ותב  השתתפותלסטודנטים:  נוהל 
 

בר מביא-אוניברסיטת  "חבר  הגיוס  שיטת  ביעילות  מכירה  כ  אילן  מועמדים ל  כליחבר"    משיכת 
כניות ו הסטודנטים לקחת חלק פעיל בתהאוניברסיטה מזמינה את  ללימודים באוניברסיטה.  איכותיים  

 , תוך שימת לב לנוהל מטה. במידה ומתקיימות במחלקה בה לומדים "חבר מביא חבר"

 חבר":  מביא "חבר כניתו בת השתתפות תנאי .1

 כניתוהתבמהלך תקופת  פרטיו  ישלח    כנית "חבר מביא חבר"ו בתהמעוניין להשתתף    מועמד  1.1
אישור הסטודנט להגשת שמו בצירוף פרטיו של סטודנט ממליץ ולכתובת הדוא"ל שהוגדרה לעניין זה,  

 כממליץ. 

  48תוך  , יקבל  כניתובכתובת שהוגדרה להגשת מועמדות לתנקלטו בהצלחה    שפרטיו  מועמד  1.2
 . פרטיו דוא"ל ממנה שלח את הלכתובת על קבלת פרטיו אישור שעות 

של    מדהמועשל    שפרטיוככל    1.3 המועמדים  במאגר  קליטתם  במועד  מופיעים  המחלקה אינם 
 .  כנית ו בת משתתף""יוגדר כ – כניתו המפעילה את הת

ע"י   על קבלת פרטיוהחבר ו/או במשלוח אישור  המועמד/של    פרטיולמען הסר ספק, אין בקליטת    1.4
 ללימודים באוניברסיטה. לקבלו    אילן-אוניברסיטת בר כדי לחייב את    ,כניתוהמחלקה המפעילה את הת

 התגמול: לקבלת תנאים .2

כנית "חבר מביא חבר" ע"י מועמד אשר התקבל והחל ו פרטיו הועברו כממליץ לתאשר    סטודנט  2.1
זכאי לקבל  לימודיו בפועל באוניברסיטה,   לאחר זאת    כנית.והמוצע במסגרת התאת התגמול  יהיה 

והשלים   פעיל  סטודנט  החבר  כי  והובהר  הפחותשנבדק  לימודים  לכל  חודשי  במסגרת   שלושה 
 המחלקה אליה הגיש מועמדותו. 

ש"ח בגין הבאת חבר  500. התגמול לא יעלה על  הממליץהסטודנט תתואם עם  התגמולחלוקת  2.2
 . 3ומספר החברים שיומלצו ע"י סטודנט בודד לא יעלה על 

 שונות  .3

כניות "חבר מביא חבר" הפועלות ו תתקופת  את  רשאית לשנות בכל עת    אילן-אוניברסיטת בר  3.1
 לפי שיקול דעתה. כנית ספציפית או את כולן ותו/או לבטל  כניותוהתו/או את תנאי  באוניברסיטה,

 כניות אלו לסטודנטים פעילים בלבד. והעברת תגמולים במסגרת תמתירה אילן -אוניברסיטת בר 3.2

בר   3.3 שייגרם    אילן-אוניברסיטת  סוג שהוא  מכל  לנזק  ו/או   למועמדאינה אחראית  ו/או משתתף 
ההשתתפות    ממליץ בגין  עקיף,  או  ישיר  באופן  אם  החבר(  )לרבות  כלשהו  שלישי  לצד  ו/או  זכאי 

 .  בתגמול, ו/או בגין הזכייה כניתובת

, והאחריות הבלעדית התגמול המוצעאינה נותנת כל התחייבות בקשר עם   אילן -אוניברסיטת בר 3.4
מוותר על כניות אלו  ובתזכאי    ממליץאו  כנית, וכל משתתף  ולתגמול היא של המחלקה האחראית לת

 כניות אלו. והתגמולים המוצעים במסגרת תבקשר עם  אילן- אוניברסיטת ברכל טענה כלפי 

מנהליים של    3.5 ועובדים  אינם רשאים להשתתף בתהחברי סגל  "חבר מביא ת  וכניו אוניברסיטה 
 . אלו  תוכניוא יהיו זכאים לגמול כלשהו בגין תולחבר" 

 
 . מסמך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

 


