
 

 

 דלשנה"ל תשע"לימודים למלגות תקנון הגרלת זכאות 

 31.4.52 -יום הפתוח המתקיים בבם לנרשמי

 אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(מכללה  -עזריאליב

 

  הגדרות .1

 "(.המכללה)להלן: " אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(מכללה  -עזריאלי – עורכת ההגרלה

 .אחתכל ₪  5,000 בגובהד לשנה"ל תשע"ת לימודים ומלג 3-להגרלת זכאות  – ההגרלה

 0013..05.0במסגרת היום הפתוח המתקיים ביום  דשנה"ל תשע"לשנרשם ללימודים מי  – משתתף

 שיוענקו למשתתף אשר יממש לימודיו במכללה, כמתואר בתקנון להלן.₪  5,000 –מלגה 

 

 השתתפות בהגרלה .3

 :רשאי להשתתף בהגרלה 0.1

ו/או ללימודי הנדסה  0013..05.0-במסגרת היום הפתוח המתקיים במכללה בתאריך ה םנרש .א

 .דשנה"ל תשע"שיפתחו ב במכללהמכינה הקדם אקדמית בללימודים 

הטופס המצורף כנספח לתקנון זה כחלק בלתי נפרד הימנו והסכים לכל מילא את נרשם ש .ב

 האמור בו.

 

 עריכת ההגרלה .2

 עו"ד )להלן: "הגוף המפקח"(./או בפיקוח רו"ח וותבוצע  15.05.0013ההגרלה תיערך ביום  3.1

 ע"י הגוף המפקח והחלטותיו תהיינה סופיות. תאושרנהתוצאות ההגרלה  3.0

 .מרכז ייעוץ ורישום במכללההודעה על תוצאות ההגרלה שאושרו תשלח לזוכים על ידי  3.3

ממש את יוכל לבמשרדי המכללה. זוכה שלא  תפו בהגרלה תישמררשימת שמות המשתתפים שהשת ..3

לימודיו במכללה, תוסב זכאותו למלגה לבא בתור בסדר שמות הזוכים כפי יחל במסכת זכייתו ולא 

 15.05.0013-ב שתוגרל

 

 מימוש הזכייה .4

יהא זכאי למלגת לימודי הנדסה ו/או לימודים במכינה הקדם אקדמית ף שזכה בהגרלה משתת 1..

 בשנה"ל תשע"ג בלבד.₪  5,000במכללה בסך 

ינה של המשתתף בלבד ואין להעבירה בשום צורה ודרך בהגרלה הזכאות המשתתף למלגת לימודים  0..

 לאדם אחר.

 ל שנת לימודים אחרת. ובלבד ולא ניתן יהיה להעביר דמימוש הזכייה יכול להיעשות בשנה"ל תשע" 3..

עם תחילת לימודיו במסגרת לימודי הנדסה ו/או אך ורק למלגה  תוזכייש את משתתף יוכל לממ ...

 . דבשנה"ל תשע"לימודים במכינה הקדם אקדמית במכללה 

יגרע ₪  5,000סדר באמצעות מדור שכר לימוד במכללה. סכום המלגה בסך מימוש הזכייה יו 5..

 משוברי התשלום של הזוכה.

לא יוכל משתתף שלא התקבל ללימודי הנדסה ו/או לימודים במכינה הקדם אקדמית במכללה  4..

 . לעיל...3וזכאותו תוסב למשתתף הבא בתור כמפורט בס"ק לממש זכייתו 

 



 

 

 כללי .1

ת לשנות את מבנה ההגרלה, נהליה, מועדיה ואופן עריכתה בהתאם לשיקול עורכת ההגרלה רשאי 5.1

 דעתה המוחלט.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, תהא עורכת ההגרלה רשאית לבטל את זכייתו  5.0

 של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או כל מעשה שאינו כדין, בהתאם לשיקול דעתה.

ת לזוכים, לא תהיה כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי למשתתפים בהגרלה, לרבו 5.3

לעיל ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או  5.0-ו 5.1ההגרלה כאמור בס"ק 

 טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו בגינם.

 קבה.כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, ייקרא בהתאמה גם בלשון נ ..5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 לנרשמי היום הפתוח המתקיים בתאריך דמלגת לימודים לשנה"ל תשע"טופס השתתפות בהגרלת 

31..4.3.52 

 
 משתתףפרטי ה – חלק א'

 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 מס' ת.ז. שם משפחה שם פרטי

   
_________________________________ _______________ _______________ 

 טלפון נייד טלפון בבית כתובת
   

   
   

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 המשתתףהצהרת  - 'בחלק 

ואני מסכים כי אם לא אממש  . ידוע ליהפרטים שנמסרו בטופס זה נכונים ומלאים אני מצהיר/ה, כי כל .5
 לתקנון. 2.4שתתף אחר, בהתאם לאמור בסעיף תבוטל זכייתי והזכאות תועבר למ ,ת לימודיי במכללהא

וכי אני מסכים/ה ומקבל/ת את האמור בו ואת כל ההוראות,  הגרלהכי קראתי את תקנון ההריני מאשר/ת  .3
ו/או כל גוף מוסמך אחר בנושא במכללה, כפי שאלו קיימים  מרכז ייעוץ ורישוםהנהלים וההחלטות של 

 היום וכפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת.

גוף מוסמך אחר  ו/או כל מרכז ייעוץ ורישוםהנהלים וההחלטות של ההוראות, ידוע לי ואני מסכים/ה כי  .2
, כי הם נתונים לשינויים בידי הגופים לכל דבר ועניין בנושא במכללה, חלים עליי ומחייבים אותי

המוסמכים וכל שינוי שיעשה בעתיד יחול עליי ויחייב אותי, זאת בלי שתוטל אחריות או חבות כלשהי על 
 המכללה בקשר לכך.

קבלה ללימודי הנדסה ו/או ללימודים במכינה הקדם א ידוע לי כי זכייה בהגרלה לא מהווה בכל דרך שהי .4
 אקדמית במכללה.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
________________________ ________________________ 

 חתימה תאריך
 

 

 

 


