
 
 

 

 

 תקנון חבר מביא חבר

 הגדרות:

 אקדמית.-עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( והמכינה הקדם – "המכללה"

 סטודנט במכללה אשר השלים את כלל חובותיו האקדמיים. -"בוגר" 

 מי שנרשם ללימודים במכללה והתקבל על ידה כסטודנט מן המניין או על תנאי . - "סטודנט"

 אשר הסטודנט ו/או הבוגר המליץ לו על לימודים אקדמיים במכללה. כל אדם -" "חבר

גלויה בה ממלא הסטודנט ו/או הבוגר את פרטיו האישיים ואת פרטי החבר, אשר  -"גלוית חבר מביא חבר" 

 באמצעותה יוצר  מרכז ייעוץ ורישום קשר ראשוני עם החבר. 

 . ₪ 011תווי קניה  בשווי  - "שובר"

 

, יהא זכאי  לשובר כאמור 2ר אשר ימלא ויגיש את גלוית "חבר מביא חבר" כמפורט בסעיף סטודנט ו/או בוג .0
 בסעיף ההגדרות וזאת בכפוף לתנאים שלהלן באופן מצטבר:

למרכז ייעוץ  חבר פניה של העריכת  בטרם סטודנט ו/או הבוגר הגיש את גלוית "חבר מביא חבר"  ה .א
 ר.מרכז ייעוץ ורישום אל החב או שלו/ ורישום

 של הסטודנט ו/או הבוגר הפך לסטודנט במכללה.  החבר  .ב
 

 סטודנט או בוגר  חייב למלא את גלוית "חבר מביא חבר" באופן מלא,  כדלקמן: .2

 מילוי  פרטיו האישיים של הסטודנט ו/או הבוגר. .א

 מילוי פרטי החבר באופן מלא: שם משפחה, שם פרטי, ת.ז., טלפון. .ב

 מרכז ייעוץ ורישום.העברת  הגלויה ל .ג

פתיחת שבועיים טרם ינואר ועד ב 0יש להגיש למרכז ייעוץ ורישום החל מתאריך  את גלוית חבר מביא חבר .3

במועד מאוחר  יותר מהמועד  הסופי הנקוב בסעיף גר אשר הגיש גלוית חבר מביא חבר סטודנט ו/או בו  שנה"ל.

 זה לא יהא זכאי לשובר. 

אולם הסטודנט ו/או הבוגר  צים אשר סטודנט ו/או בוגר יהא זכאי בגינם לשובר, אין הגבלה על מספר המומל .4

יותר מפעם אחת. כמו כן, סטודנט ו/או בוגר לא יהא זכאי ית חבר מביא חבר בגין אותו חבר לא יוכל למלא גלו

 לשובר בגין חבר אשר מולאה עבורו גלוית חבר מביא חבר על ידי סטודנט ו/או בוגר אחר לפניו.

 .תאריך פתיחת שנה"ל הרלוונטיתחלוף חודשים מ 7עד  תתבצע חלוקת השוברים  .5

 


