
 

 והלימודים תומועמדלתקופת ה -הצהרה ואישור 

  ,הרישום בתהליךהצהרה זו  ידי מי שלא חתם/ה על-מיועד למילוי על טופס זה

 -,- שנה ביום הרשמתו 18 לנרשם טרם מלאו לחתימת המועמד והוריו, אם או 
 

 כללי: .א

הם  ה,רישום באינטרנט, לרבות הטפסים הנלווים לתהליך ההרשמעת הה שהפרטים שמולאו על ידי ב/הנני מצהיר .1

 . והנכונים המדויקיםהפרטים המלאים, 

האוניברסיטה, נהליה ת  לקיים את כלל הוראות /מתחייבאני אביב, -אתקבל ללימודים באוניברסיטת תל אם .2

 שיפורסמו מעת לעת.  ותקנותיה

 לשלם את שכר הלימוד בהתאם לתקנות שכ"ל כפי שמפורסמות על ידי האוניברסיטה. ת /אני מתחייב .3

או שאמסור במסגרת ההתקשרות עם האוניברסיטה ללימודים ידוע לי שכל הפרטים שמסרתי במסגרת הרישום  .4

 והיאיישמרו במאגרי המידע של האוניברסיטה  הגשת מועמדותי ולימודיי אגב או שייאספו על ידי האוניברסיטה 

, פעילותה האקדמית והלימודצרכי ניהול הרישום כל לבהתאם לשיקול דעתה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש 

 והאדמיניסטרטיבית, וכן לצרכי עמידה בהתחייבויותיה החוקיות של האוניברסיטה. 
 ,למועמדותי באופן ישיר המתייחסות ,באמצעים שוניםאלי הודעות לאוניברסיטה  לשלוח  ניתנת בזאת הסכמתי .5

 אוניברסיטה.ה ולהיותי בוגר לתקופת לימודיי
בין אם ברישום ידני ובין אם ברישום -ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מדי שנה בתום הרישום לקורסים .6

ם אליהם נרשמתי, כי קיימת התאמה בין מספר הקורסים אליהם כי נקלטו כל הקורסי - באינטרנט/בשיטת הבידינג

 .נגזר ממספר השעות הרשומות במערכת חויבתינרשמתי לבין אלו שנקלטו במערכת, וכי שכר הלימוד בו 
 

 מידע מגופים אחרים:מסירת  .ב

ולימודיי מועמדותי אשר לקבלת החלטות ב צורךמידע רלוונטי ללדרוש ולקבל ה לאוניברסיט ירשות ניתנת בזאת .1

 .להשכלה גבוהה ומהמרכז הארצי לבחינות והערכה  מוסדמשרד החינוך,  ;לרבות ,מגופים שונים

יתעורר חשד באשר למהימנות נתוני  ,באוניברסיטה או במהלך הלימודים הקבלה ללימודים במקרה שבתהליך .2

ואני מתחייב  שיקול דעתה פרטים ומסמכים נוספים לפי ממני , תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מסרתישהקבלה 

להעביר לבדיקת המרכז הארצי לבחינות והערכה )"המרכז רשאית האוניברסיטה , וכן למסור כל מידע שיידרש

כל מידע שנדרש לצורך בירור החשד, בין אם הבירור נעשה ביוזמת  ,הארצי"(, או לכל גורם רלוונטי אחר

על ידי  לי ושנערכידי המרכז הארצי, ביחס למבדקים האוניברסיטה ובין אם במסגרת הליך בדיקה שנערך על 

 המרכז הארצי.

 .מהלימודים הסתכן באי קבלה לאוניברסיטה, או בהרחקא, סכיםברור לי כי אם לא א .3
 

 :הרשאה לשימושים נוספים .ג

 תוקף באוניברסיטה לצרכי מחקרהכולל את ממוצע הציונים וחוג הלימודים להעברת מידע    ניתנת בזאת הסכמתי .1

 המתבצע ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה.
י אני רשאי לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות משלוח הודעה לכתובת ככי אי הסכמה לא תפגע בקבלתי וידוע לי 
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 קבלת הודעות שיווקיות מהאוניברסיטה: .ד
גם בקשר בערוצים השונים )מייל, סלולרי, דואר( שיישלחו מאת האוניברסיטה קבלת הודעות שיווקיות  ת/אשראני מ

 כמו מוסדות, ארגונים ומעסיקים פוטנציאליים. מצדדים שלישייםעבודה ו/או הטבות להצעות 

י אני רשאי לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות משלוח הודעה לכתובת ככי אי הסכמה לא תפגע בקבלתי וידוע לי 
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 :פרטי המועמד

..………………………      .......………………………..               ……..……………………… 
 זהות )כולל ספרת הביקורת(   מס' ת.                      שם פרטי                                          משפחהשם    
 

    .............................................................…………………לתכניות הלימוד: ראשונה הנרשמתי בעדיפות 
 : ראשון/שני )מחק את המיותר(תוארהלקראת 

 
 ..................כתובת דוא"ל: .....................................................@.....................מס' טלפון נייד: ..............

 

 

 

 

 

 חתימת ההורים )בנוסף על חתימת הנרשם/ת(

 .הרשמתםבעת  18מלאו להם שטרם נדרשת רק למועמדים, 

 

…………………..........       .          .......                                         ………………… 

 חתימת האם                                   חתימת האב        
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