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 לשנת הלימודים תש"ף המועמד ואישור הצהרה-
 

 :אישיים פרטים .1
 

 ___________________________ שם משפחה: _____________________:_ פרטי   שם 
 

 ___________________________ ת.ז :מספר 
 

 _________________________ טלפון בבית:_______________________:__ניידטלפון 
 

 ם:מגורי כתובת

 
____________________________________________________________________ 

 
 _______________________:__________________________________ כתובת דוא"ל

 
 

 הנני מבקש/ת להתקבל לתואר שני )ללא תיזה(  .א

 
 בחוג : __________________________

 
 

בל / להמשיך כתלמיד/ה במכללה האקדמית אשקלון. ידוע לי שאין מחזירים אני החתומ/ה מטה מבקש/ת בזה להתק .1
דמי הרשמה, דמי פנייה דמי בחינות כניסה. הנני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי במסגרת בקשתי להתקבל ללימודים 

מודים, במכללה נכונים ומלאים, וכי המכללה רשאית לנקוט באמצעים הנראים לה, כולל ביטול הרשמה או הפסקת לי
 במקרה של מסירת נתונים כוזבים ו/או מטעים.

ידוע לי כי למכללה תקנות, תקנונים, הוראות, סדרים, נהלים וכללים אחידים, שנקבעים מעת לעת על ידי מוסדותיה,  .2
ובכלל זה תקנון שכר לימוד, פרטים אינפורמטיביים שונים, סדרי הרשמה, כללי שימוש במחשב, החלטות גורמים 

דרישות, קריטריונים ותנאים אקדמיים, תקנונים אקדמיים, הוראות משמעת, לוחות זמנים וכיוב'. ידוע לי  מוסמכים,
 כי כל הנ"ל )להלן: "ההוראות"( מתפרסמים ומתעדכנים באתר האינטרנט של המכללה, שכתובתו הינה 

 www.aac.ac.il ם שונים שמוציאה המכללה ובפרסומים שוטפים על גבי לוחות המודעות ו/או וכן בחוברות ובמידעוני
בהודעות שנשלחות לסטודנטים, לרבות בדואר אלקטרוני. אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את ההוראות התקפות כעת 

ופן שוטף. ומתחייב/ת לעיין בהודעות ובפרסומים האמורים, כולל באתר האינטרנט הנ"ל, ולהתעדכן בהוראות הנ"ל בא
ידוע לי כי האחריות לעשות כן, על כל הנובע מכך, מוטלת עלי, וכי לא אשמע בטענה כי לא ידעתי או לא הכרתי את 
ההוראות. אני מקבל/ת על עצמי ומתחייב/ת לקיים את ההוראות, כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו ויעודכנו מעת לעת 

החיוב בשכ"ל. ידוע לי כי הודעה על הפסקת לימודים ומדרגות  במשך כל שנות לימודי במכללה, לרבות אופן ההודעה
בדבר הפסקת הלימודים תכנס לתוקף אך ורק במועד בו תגיע הודעה על כך בכתב למזכירות החוג בו למד הסטודנט. 
מועמד שטרם ערך מערכת ומבקש לבטל את הרשמתו כדי לקבל את מקדמת שכר הלימוד, יפנה בכתב למרכז מידע 

 שור "התקבל" בכתב על הודעתו זו.ויקבל אי
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד, תשלומי חובה לסטודנטים ותשלומים נלווים,  .3

במועד וכמתחייב מההוראות הרלוונטיות ומהחלטות הגורמים המוסמכים, כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לי ואני מסכימ/ה 
גרור הפרשי הצמדה ודמי פיגורים בהתאם להוראות החוק, וכי, מבלי לגרוע מכל סעד חוקי אחר כי פיגור בתשלומ/ים י

במקרה כזה, תוכל המכללה לנקוט בסנקציות שונות )בהן הפסקת לימודים, חסימת שירותים ואי הנפקת אישורים על 
שלי כלפיה, יהוו ראיה לכאורה הכל, כאמור בהוראות הרלוונטיות. רישומי המכללה, בקשר ליתרות החוב  –לימודים( 

בכל הנוגע לחיוביי כלפיה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לי ואני מאשר/ת כי קבלת תואר או אישור אקדמי ו/או 
הכרה אקדמית בלימודיי ו/או בבחינות ועבודות שהגשתי, לא יהיה בהן כדי לשחררני מחובתי לסלק את יתרות חובי 

 על סילוקן של יתרות אלו.כלפי המכללה או כדי ללמד 

הנני אחראי/ת לכל רכוש המכללה שיגיע לידי או שאעשה בו שימוש במהלך לימודיי או בקשר אליהם ואודיע למכללה  .4
מיד על כל נזק לרכוש כאמור או על אובדנו, ואשלם למכללה כל תשלום החל עלי וכל פיצוי אחר עקב פיגור בהחזרת 

 ם.הרכוש האמור או בגין כל נזק שיגר

ידוע לי ואני מסכים לכך כי פרטיי האישיים יועברו אל המוסד לביטוח לאומי, למועצה  להשכלה גבוהה, לאגודת  .5
 הסטודנטים של המכללה האקדמית אשקלון וכן לגורמים לא מסחריים שמטרתם הינה לתרום לרווחת הסטודנטים

מידע שיועבר אליהם מהמכללה האקדמית אחר וכי הם יהיו רשאים לפנות אליי בהסתמך על ה שיווקי מידע ולכל
 אשקלון.

 
 
 

http://www.aac.ac.il/
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הנני מסכימ/ה כי המכללה תקבל מכל גורם לרבות משרד החינוך, כל מידע אודות לימודי בעבר, ובכלל זה כל ציוניי,  .6
לרבות בבחינות הבגרות, בבחינות פסיכומטריות, בלימודים אקדמאים, בלימודי תעודה וכד', בכפוף לכך שהמכללה 

על המידע בהתאם להוראות כל דין ולא תעשה בו שימוש אלא לעניין מועמדותי ולימודיי אצלה, או לצרכי מחקר תשמור 
 וסטטיסטיקה. 

ידוע לי שאדרש לחתום מעת לעת על טפסים אלקטרוניים באתר האינטרנט של המכללה והנני להצהיר כי לחיצת  .7
תב. אישורים כאלה יוגבלו על ידי המכללה לנושאים שאינם "אישור" בטופס כזה תחייב אותי, כאילו אישרתי זאת בכ

 דורשים אישור נוטוריוני, והמכללה תדאג לרמת אבטחה נאותה על פי העניין. 

ידוע לי כי במכללה פועלים חוגי לימוד שקיבלו היתר לפתוח רישום ולקיים לימודים, אך טרם הוסמכו על ידי המועצה  .8
 בחוגים אלה מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.להשכלה  גבוהה. ההסמכה ללימודים 

ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מדי שנה בתום הרישום לקורסים כי קיימת התאמה בין הקורסים אליהם נרשמתי  .9
לבין אלו שנקלטו במערכת, כי תכנית הלימודים תואמת את התנאים שנקבעו על ידי המכללה, וכי שכר הלימוד בו 

ואם את מספר השעות הרשומות במערכת, בהתאם לכללים המחייבים. ידוע לי שאם תכנית הלימודים חויבתי אכן ת
 שארכיב תחרוג מהדרישות ומהתנאים המחייבים, ניתן יהיה לבטל את לימודי בחלקם או במלואם, לפי העניין.

כללה לרבות פרטיי האישיים הנני נותן את הסכמתי לכך ששמי ייכלל ברשימות מסיימי הלימודים שיפורסמו על ידי המ .10
 )שם, ת.ז., מען, דוא"ל( ואלו ישמשו לשם צירופי לקהילת הבוגרים של המכללה.

כמו הכנת  –הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל ולהלן תהיינה תקפות למשך כל שנות לימודי במכללה, ופעולות רישום שונות  .11
 יפגעו בתוקפן. מדי שנה, לא יגרעו מהן ולא –מערכת, רישום לקורסים וכיו' 

 

 

_____________           ______________      _______________    _____________ 
 חתימה         . ז.ת         שם                       תאריך        

 

 הערות  )לשימוש המשרד(:

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

/ /  


