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 והצהרה אישור
  ביום ביצועשנים  18שטרם מלאו לו ידי מי -מיועד למילוי על טופס זה

 האינטרנטי . המועמד והוריו יחתמו על הטופס.הרישום 
 

 
 אישור והצהרת מועמד/ת

 
, לרבות הטפסים אביב-לאוניברסיטת תלהנני מצהיר/ה שהפרטים שמולאו על ידי ברישום באינטרנט   .1

קים והנכונים, וכי ידוע לי, שהאוניברסיטה תנהג הם הפרטים המלאים, המדוי לווים לתהליך ההרשמה,הנ
 במידע זה כמבואר באתר המידע למועמדים.

אביב, מתחייב/ת אני לקיים את כלל -אם תיענה בקשתי זאת ואתקבל ללימודים באוניברסיטת תל  .2  
האוניברסיטה, נהליה ותקנותיה, לשלם את שכר הלימוד שיהיה נהוג באוניברסיטה, וכן מסכים/ה  הוראות

ינה נהוגות, בעת הרשמתי ולימודי יחולו בענייני מלוא ההוראות ותקנות שכ"ל, הנהוגות, או שתהי אני כי
 באוניברסיטה.

אני מתחייב/ת לחתום על טופס התחייבות עם ביצוע התשלום על פי שוברי התשלום. כל עוד לא   .3  
 על טופס התחייבות ישמשו מסמך זה וחתימתי כהוכחה לחבותי זאת. חתמתי

בל ממוסד אקדמי כלשהו את כל ציוני הנני נותן/ת בזאת רשות לאוניברסיטת ת"א לדרוש ולק  .4  
 מלימודי שם.

בין אם ברישום ידני ובין אם  -ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מדי שנה בתום הרישום לקורסים  .5  
כי נקלטו כל הקורסים אליהם נרשמתי, כי קיימת התאמה בין  -" בידינג"באינטרנט/בשיטת ה ברישום

בתי נגזר ממספר ו במערכת, וכי שכר הלימוד בו חוירשמתי לבין אלו שנקלטאליהם נ מספר הקורסים
 השעות הרשומות במערכת.

כלל ברשימות קורסים, תלמידים ומסיימי הלימודים (רשימות יהנני נותן/ת את הסכמתי לכך ששמי י  .6  
 שיפורסמו על ידי האוניברסיטה. יות)טחוגיות או פקולט

הסכמתי לכך, שהפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח מידע ופרסומים מטעם הנני נותן את   .7  
 האוניברסיטה.

 הנני נותן את הסכמתי לכך, שהפרטים שמסרתי יועברו למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו.  .8  
 

הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי כי אוניברסיטת ת"א תקבל ממשרד החינוך, או ממי מטעמו   .9  
על ידו, את ציוני הבגרות שלי לשם בחינת בקשתי להתקבל ללימודים בה, וזאת בכל אמצעי  שהוסמך

כפי שיוסכם בין האוניברסיטה למשרד החינוך, ובכפוף להתחייבות האוניברסיטה כי לא  שמירת נתונים,
האמצעים הדרושים בציונים שלי אלא למטרת קבלתי ללימודים, וכי יינקטו על ידה כל  תעשה שימוש

 ולמניעת העברתם לאחרים. לשמירת הציונים אצלה
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