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  "הדר" תוכנית -נוהל הטבת "חבר מביא חבר"

 

במדור לזרועות הביטחון  או בוגר הטבת "חבר מביא חבר" רלוונטית לסטודנט הלומד בפועל .1

 אשר המליץ לחבריו להירשם לתוכניות הלימודים במדור לזרועות הביטחון.ו

עד גובה  תווי שי/חברים במסגרת המבצע )כלומר, ניתן לקבל מלגה 3להמליץ עד ניתן  .2

1,500 .)₪ 

 .20.7.21החל מתאריך ההטבה מתייחסת למועמדים אשר הגישו מועמדותם למדור  .3

יוכל לקבל את ההטבה באם נרשם בעקבות המלצתו חבר נוסף, ורק לאחר  בוגר/סטודנט .4

מייל: לופס הר"מ והגיש אותו למדור ע"י שליחתו שהמועמד מילא את הט

z.bitachon@biu.ac.il .על המועמד לוודא כי המייל התקבל בהצלחה 

יקבל את ההטבה רק אם החבר שהגיע בהמלצתו נרשם עד לתחילת שנת  בוגר/הסטודנט .5

 או עד גמר המלאי. 10/10/21הלימודים תשפ"ב, 

 מוגבל ולכן המבצע בבחינת "כל הקודם זוכה".מספר המלגות/תווי שי  .6

פרטיו הועברו כממליץ לתוכנית "חבר מביא חבר" ע"י מועמד אשר אשר  בוגר/סטודנט .7

את התגמול המוצע במסגרת יהיה זכאי לקבל התקבל והחל לימודיו בפועל באוניברסיטה, 

 לים לכל הפחותשנבדק והובהר כי החבר הינו סטודנט פעיל והשלאחר זאת  התוכנית.

 שלושה חודשי לימודים במסגרת המדור.

 

 

 

 

 טופס הצהרה בעמוד הבא<<
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 המשתתף בהטבת "חבר מביא חבר" "הדר"תוכנית בטופס הצהרה למועמד ללימודים 

 

 

 אני החתום מטה נרשמתי 

 "הדר"תוכנית לתואר שני ב

 

 בהמלצת הסטודנט 

 שם מלא _____________

 תעודת זהות ____________

 טלפון ______________

 תוכנית הלימודים בה לומד ___________ מחזור _____

 

 פרטי הנרשם

 שם מלא _____________

 תעודת זהות ___________

 טלפון ______________

 תאריך רישום ללימודים ___________

 

*לידיעתך, רק לאחר שליחת טופס זה וצירוף צילום מסך של אישור הרישום, תיבחן הבקשה להטבה 

 זו.

 

 

 נא לוודא שהמייל הגיע. z.bitachon@biu.ac.il/ יש לשלוח את הטופס מלא על כל פרטיו למייל: 

 

 

 המדור לזרועות הביטחון
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