ברוכים הבאים לאתר ההרשמה של האקדמית תל-אביב-יפו
רישום באמצעות האינטרנט מיועד למועמדים לתואר שני (מלבד תואר שני בפסיכולוגיה) לשנת
הלימודים תש"פ סמסטר א' יתקיים בתקופה שבין .01.01.2019 - 31.05.2019
תהליך הרישום:
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.2
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הנך מתבקש/ת לקרוא את חוברת המידע – כל ההנחיות והתקנות המופיעות בחוברת המידע ובאתר האינטרנט חלות גם
על הנרשמים באמצעות האינטרנט (הקישור הינו לחוברת המידע לשנת הלימודים תשע"ט ,בתחילת ינואר 2019
תתעדכן החוברת המידע לשנת הלימודים תש"פ).
מילוי טופס אינטרנטי  -בתום הזנת טופס ההרשמה הפרטים יוצגו בפניך לצורך בקרה ותיקון.
בתום תהליך הרישום המקוון תשלח הודעה מיידית למועמד שתהליך הרישום בוצע בהצלחה .במידה ולא התקבלה
הודעת אישור וספק אם הרישום הושלם ,יש ליצור קשר טלפוני עם מרכז ייעוץ ורישום
( *6086שלוחה  )1לא יאוחר משלושה ימים מביצוע הרישום המקוון.
תשלום דמי רישום באמצעות כרטיס אשראי  -דמי הרישום לשנת הלימודים תש"פ הינם  ,₪ 415לסכום דמי הרישום
החל עליך התווסף סכום של  ₪ 45עבור ערכת הרישום הווירטואלית באינטרנט .הסכום אותו תתבקש/י לשלם יכלול
את דמי הרישום ואת מחיר הערכה הווירטואלית
התשלום באתר האינטרנט מתבצע במערכת מאובטחת לאחר ביצוע התשלום לא ניתן לבצע שינויים בטופס הרישום .אם
הנך מעוניין לשנות פרטים עליך לפנות בבקשה בכתב למרכז ייעוץ ורישום.
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה .סכום דמי הרישום אינו משתנה במהלך תקופת הרישום  ,כולל הרישום
המאוחר  .בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה יחויבו בתשלום אחד של דמי הרישום.
שליחת מסמכים  -יש לצרף לקובץ המסמכים (נמצא בשלב  4בתהליך ההרשמה)*:

צילום תעודת זהות
קורות חיים
( GMATמיועד למועמדים לתואר שני במנהל עסקים)

* יש לשלוח את המסמכים המקוריים כפי שמפורט בחוברת המידע למועמד
יש לצרף את הטפסים הרלוונטיים לקובץ המסמכים (נמצא בשלב  4בתהליך ההרשמה) ולשלוח בדואר למרכז יעוץ ורישום לכל
המאוחר תוך שבועיים מיום ביצוע הרישום באמצעות האינטרנט .הטיפול במועמדות ימשך רק לאחר קבלת כל המסמכים
הרלוונטיים.
*לנרשמים סמוך לפתיחת שנת הלימודים יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים מיידית.
לתשומת לבך  -הרשמתך הנה הגשת מועמדות בלבד .נרשם יחשב כמי שהתקבל רק לאחר הודעת קבלה רשמית בכתב.
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה

אישור והצהרה :הנני מצהיר שהפרטים שמילאתי בטופס זה הם הפרטים המלאים ,המדוייקים
והנכונים.
אם אתקבל ללימודים במכללה האקדמית תל-אביב-יפו ,אני מתחייב לקיים את תקנותיה של המכללה ,לשלם
את שכר הלימוד הנהוג במכללה וכן אני מסכים כי יחולו בענייני מלוא הוראות שכר הלימוד ותקנותיה
הנהוגות או שתהיינה נהוגות בעת הרשמתי ובעת לימודי במכללה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים והמידע הנמסרים על-ידי ,לצורך השלמת ההליך וטיפול בבקשתי ,נמסרים
בהסכמתי וכי ידוע לי שלא מוטלת עלי כל חובה על-פי חוק למוסרם .עם זאת ,מסירת פרטים שגויים או אי-
מסירת מלוא הפרטים והמידע המבוקש עלולים למנוע את האפשרות להשלים את הליך הגשת הבקשה.
המידע והפרטים ,כאמור ,יישמרו בסודיות מוחלטת ולא יימסרו לאף גורם מחוץ למכללה ,אלא לבקשתי או
אם המכללה מחויבת בכך על-פי דין.
כמו כן ,הנני מאשר שכתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד ישמשו לשמירת הקשר בין המכללה
לביני וזאת באמצעות משלוח דיוור אלקטרוני ומסרונים.
למידע נוסף ,נשמח לענות בטלפון  ,* 6086 :שלוחה 1
דוא"ל למשלוח mirsham@mta.ac.il :פקס03-6803360:
הכתובת למשלוח דואר :האקדמית תל-אביב-יפו ,מרכז ייעוץ ורישום  ,רחוב רבינו ירוחם  ,2ת.ד ,8401 .תל-אביב-יפו
61083

תקנון
מועדי רישום :
תש"פ סמסטר א' יתקיים בתקופה שבין .01.01.2019 - 31.05.2019

מדיניות דמי רישום:
לתשומת ליבכם :דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה ,סכום דמי הרישום אינו משתנה
במהלך תקופת הרישום ,כולל הרישום המאוחר .בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה יחויבו
בתשלום אחד של דמי הרישום.
ביטול עסקה :ביטולי עסקה עפ"י חוק הגנת הצרכן  1981התשמ"א

מדיניות פרטיות:
הגבלת פרטיות :המכללה האקדמית ת"א-יפו ,לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין
זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ"א  1981והוראות כל דין אחר בנושא.
באקדמית תל אביב-יפו ,אנו מחויבים להבטיח את פרטיותך ולהגן עליה בכל עת שאתה
באתר שלנו.
במדיניות הפרטיות שלנו הנכללת להלן תמצא הסבר מפורט לגבי האופן שבו אנו עשויים
להשתמש במידע האישי שלך שנמסר לנו או שאנו אוספים באמצעים משפטיים.
עדכונים של מדיניות הפרטיות שלנו הושלמו לעתים קרובות ,ולכן מומלץ לעיין במדיניות זו
בדרך קבע.
 .1מידע שאנו אוספים ממך
נתונים ניתן לאסוף ולעבד כאשר האתר שלנו הוא בשימוש על ידך .להלן אישר בשיטות
איסוף:
 1.1אם ת ירשם לקבלת מידע או להשלמת העסקה ,על ידי מילוי טופס אנו יכולים לאסוף את
המידע.
 1.2כל תקשורת באתר האינטרנט שלנו או עם גורם אנושי המאפשר לנו לאסוף מידע.
 .2שימוש ב Cookies
יתכנו מצבים ,כאשר ייתכן שנצטרך לאסוף מידע על המחשב שלך כדי לעזור לספק שירותים
או מוצרים המתאימים לך .הנתונים שנאספו הם נתונים סטטיסטיים בלבד ,אשר עשויים
להיות משותפים עם המפרסמים שלנו.
בנתונים הסטטיסטיים שנאספו ,אין מידע זיהוי על המבקרים שלנו ואיך הם עשו שימוש
באתר .פרטיך אישיים ישותפו רק לצורך השירות אותו ביקשת לבצע.
 Cookiesמשמשות אותנו כדי לאסוף נתונים על השימוש באתר אינטרנט שלנו ובאמצעות
קובץ  . Cookieקובץ  Cookieמשמש כדי לשפר את כל השירותים  /מוצרים שאנו מציעים
לכם.
בכל מחשב יש אפשרות לקבל קבצי  . Cookieדפדפן האינטרנט שלך האפשרויות כוללות
"דחייה" כדי לדחות קבצי  . Cookieזה הכרחי להבין כי על ידי דחיית קובצי  cookieייתכן
ותגביל את הגישה שלך לחלקים באתר האינטרנט שלנו.
אם המפרסמים שלנו ישתמשו בקובץ  Cookiesזה יהיה כתוצאה ממהלכי הפרסום שלהם,
אין לנו שליטה על העוגיות בהם נעשה שימוש אם בכלל.
 .3השימוש במידע שלך
המידע מאוחסן שנאגר אודותיך מאפשר לנו לשפר את השירותים שלנו או מוצרים למענך.
נוסף על פרמטר זה ,אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות הבאות:
 3.1כל מחויבות שאנו עושים על בסיס חוזה.

 3.2אם המידע המבוקש משירותי האינטרנט שלנו לגבי או המוצרים המוצעים ,אנו עשויים
להשתמש בנתונים שלך.
 3.3הודעות חדשות ,שינויים או שיפורים עשויים להישלח אליך לגבי כל שינויים שאנו נבצע
במוצר או בשירות שיכול להשפיע על המחויבות והשירות שלנו כלפיך.
 3.4השימוש בנתונים שלך עשויים לכלול אישור לצדדים שלישיים להשתמש בנתונים אלו.
הרשאה זו תעניק לך מידע לגבי מוצרים או שירותים שאינם קשורים זה לזה אך יכולים
לשרת את האינטרסים שלך .אנחנו או צדדים שלישיים יכולים רק ליצור איתך קשר לגבי
מידע זה אם הסכמת על איסוף מידע.
 3.6הקשר בינך לבין צד שלישי או תקשורת מאתר האינטרנט שלנו ,כלקוח חדש ,נעשית רק
אם נתת לנו רשות .תקשורת אלו מוצעות רק עבור המידע עליו הסכמת ושום מידע מעבר
לכך.
 3.7כל נתוני הזיהוי ,אשר יכול לשמש כדי לחשוף מי אתה ,מעולם לא ישותפו .אנחנו רק
מספקים נתונים הקשורים סטטיסטית על המבקרים שלנו לצדדים שלישיים ,כמו מפרסמים
כדי להבטיח את הפרטיות שלך.
 .4אחסון הנתונים האישיים שלך
 .4.1העברת הנתונים האישיים שלך עשויים לכלול עיבוד השלמת הבקשה באתר שלנו.
אנחנו לוקחים את כל התהליכים סבירים כדי להבטיח כי הנתונים שלך מאובטחים בהסכם
עם מדיניות הפרטיות שלנו כפי שתואר כאן.
 4.2השרתים מאובטחים נמצאים בשימוש על ידי החברה שלנו ,כדי להבטיח ראוי אחסון
נתונים .מידע על עסקאות נשמר מוצפן עבור אמצעי בטיחות.
 4.3העברת נתונים ברשת האינטרנט לא יכול להיות בטוח שבסופו של דבר .אין ביכולתנו
להבטיח אבטחת המידע שנאסף בצורה אלקטרונית או מועבר ,עם זאת ,אנו לוקחים את כל
הצעדים הדרושים כדי לספק את האבטחה הטובה ביותר הזמינה .כתוצאה מחוסר היכולת
שלנו להבטיח את בטיחות המידע ,אתה מודע לכך כי אתה מגיש לנו את מידע על אחריותך
בלבד.
 4.4דף התשלום מאובטח בתקן  – PCI DSSמוכר ומאושר לסליקת כרטיסי אשראי ע"י
חברות האשראי בישראל.
אישור והצהרה :הנני מצהיר שהפרטים שמילאתי בטופס זה הם הפרטים המלאים,
המדוייקים והנכונים.
אם אתקבל ללימודים במכללה האקדמית תל-אביב-יפו ,אני מתחייב לקיים את תקנותיה
של המכללה ,לשלם את שכר הלימוד הנהוג במכללה וכן אני מסכים כי יחולו בענייני
מלוא הוראות שכר הלימוד ותקנותיה הנהוגות או שתהיינה נהוגות בעת הרשמתי ובעת
לימודי במכללה.
אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים והמידע הנמסרים על-ידי ,לצורך השלמת ההליך וטיפול
בבקשתי ,נמסרים בהסכמתי וכי ידוע לי שלא מוטלת עלי כל חובה על-פי חוק למוסרם.
עם זאת ,מסירת פרטים שגויים או אי-מסירת מלוא הפרטים והמידע המבוקש עלולים
למנוע את האפשרות להשלים את הליך הגשת הבקשה .המידע והפרטים ,כאמור,
יישמרו בסודיות מוחלטת ולא יימסרו לאף גורם מחוץ למכללה ,אלא לבקשתי או אם
המכללה מחויבת בכך על-פי דין.
כמו כן ,הנני מאשר שכתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד ישמשו לשמירת
הקשר בין המכללה לביני וזאת באמצעות משלוח דיוור אלקטרוני ומסרונים.

סמכות שיפוט:
על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל ,סמכות השיפוט תינתן לבתי משפט באזור תל
אביב-יפו.
המותגים הנסלקים על ידנו הם:

גרסא 12.03.19

