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  הרשמה וחברותתקנון  – אילן- אוניברסיטת ברם שלבוגריהקהילת  

  . לשני המיניםות מיועדוהן, מטעמי נוחות בלשון זכר ותמנוסחשלהלן  ההוראות

  

היא וולונטרית  ")קהילת הבוגרים ":להלן(  אוניברסיטת בר אילןם שלבוגריהבקהילת החברות  .1

 . על התיקונים שיחולו בו מעת לעתוכפופה להוראות תקנון זה

אילן -סיים חוק לימודים באוניברסיטת ברש ומעלה 18חבר בקהילת הבוגרים יוכל להיות כל אדם בן  .2

אילן  ואשר ביקש להתקבל כחבר -או דוקטור מטעם אוניברסיטת בר/או מוסמך ו/וקבל תעודת בוגר ו

 . בקהילת הבוגרים

 .רוכה בחובת תשלום דמי חבר או כל תשלום אחרהצטרפות כחבר בקהילת הבוגרים אינה כ .3

 להצטרף לקהילת בוגרי האוניברסיטה נכונים ך מצהיר שכל הפרטים שמסרת במסגרת בקשתנךה .4

או /במקרה של מסירת נתונים כוזבים ולבטל את הרשמתך וכי האוניברסיטה רשאית , ומלאים

  .מטעים

 ,אילן-ת הבוגרים של אוניברסיטת בר על ידי קהילך כי ביחד עם מידע שיישלח אלים מסכיהנך .5

המיועדים ' מבצעים הנחות וכו,  גם מידע בדבר פעילויותך יועבר אלי,לרבות באמצעים אלקטרוניים

 בדרךאו  (il.ac.biu.mail@biu.bogrim: ל"אלא אם תיתן הודעת סירוב בכתב לדוא, לבוגרים

 .)הודעה שתישלח אליךתצוין באחרת ש

. חברי הקהילה יפורסמו באתר ויהיו זמינים לך בהתאם לכללים שיפורסמו בהםל הניתנים םשירותיה .6

  .כולם או מקצתם, אינך מחויב להשתמש בשירותים והחברות בקהילה אינה תלויה בשימוש בהם

במסגרת פעילותך בקהילה ייתכן כי תיחשף למידע אישי אודות חברי קהילה אחרים כגון פרטי קשר  .7

ולא לשתף בו איש מבלי לקבל , הנך מתחייב לשמור מידע זה בסודיות מוחלטת. עילות עסקיתפאו 

  .על כך אישור מראש ובכתב

   

 מהימנות בקרה על סיטה איןלאוניבר. מידע המתפרסם על ידי חבר קהילה הינו באחריותו הבלעדית .8

 .י חברי הקהילה"המידע המתפרסם ע

  . אינה אחראית לתוצאות שיתופי פעולה שלך עם חברי קהילה אחריםהאוניברסיטה .9

 כבאנרים לרבות,  להתפרסם באתרווקים שעשוייםתכנים שי אין כל אחריות לגבי לאוניברסיטה .10

 מצד כהמלצהסכמה לתוכנם או כה בפרסומם ואין לראות , או קישורים ממומנים/באתר ו

 .האוניברסיטה

. בלבד גורמים אותם של באחריותם הן שלישי צד ידי על הבוגרים קהילת לחברי המוענקות הטבות .11

 המוצרים לרכישת האוניברסיטה מצד המלצה משום הבוגרים לידיעת ההטבות בהבאת לראות אין



 לשירותים או למוצרים ביחס כלשהי באחריות תישא לא והאוניברסיטה בהן האמורים השירותים או

 .להם הנוגעים הפרסומים לתוכן ביחס או/ו הללו

בקהילת הבוגרים של ך  חברותתקופת לעיל תהיינה תקפות למשך כל ך והתחייבויותייךהצהרותיי .12

  .אילן-אוניברסיטת בר
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