
 
 

   
 

 יפו -עיריית תל אביב -תקנון אתר מלגות עירוניות

 תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

 על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את הנהלים הבאים:

 קדימון

הוא אתר ( הלן "האתר" ו"העירייה "בהתאמה)לפו י -אתר מלגות עירוניות של עיריית תל אביב

למלגה. הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי המשמש כאתר להגשת בקשה לזכאות 

 השימוש כמפורט להלן.

 .הרשמה למלגה  1

, תקופת הרישום למלגת 24.10.22-ותסתיים ב 11.09.22-ב תחל למלגת המאה תקופת הרישום 1.1

 . 05.01.23-ותסתיים ב 18.12.22-השכונות תחל ב

ית רק בתום השלמת תהליך ההרשמה הכולל: .פניית המועמד תידון בוועדת המלגות העירונ 2.1

הליך להלן: "ת)שורים הדרושים ועמידה בתנאי הסף כל האימילוי הטופס בשלמותו, צירוף 

 . " (ההרשמה

 או למלגת המאה העירונית או למלגת השכונות ולא לשתיהן. –.ניתן להגיש בקשה אחת  3.1

 .ביטול הרשמה  2

 לעיל, ניתן להפסיקו בכל שלב שהוא. 2.1בסעיף  .עד להשלמת תהליך ההרשמה כמפורט 1.2

 .תוכן האתר 3

.העירייה שואפת להעמיד לרשותכם את מלוא המידע כשהוא זמין באתר בכל עת אך יתכנו  1.3

הנובעות מצד ג או אחרים, אשר עלולים לפגוע בזמינות האתר. תקלות טכניות ותקלות אחרות 

 הפסקת השירות באתר ו/או הורדתו.או אחר בשל  במקרים מסוג זה לא יינתן כל פיצוי כספי

.העירייה אינה מתחייבת כי קישורים לאתרים חיצוניים ככל שישנם באתר, מהווים ערובה כי  2.3

איכותיים או אמינים. גלישה לאתרים אלה נעשית על דעת המשתמש מדובר באתרים בטוחים, 

 באתר ובאחריותו הבלעדית.

הינם בבעלות בלעדית של האתר ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד  .התכנים המוצעים באתר 3.3

במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים את האמור בתקנון זה למעט 



 
 

   
 

תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם 

 תכנים.המצוין באתר החיצוני לו שייכים ה

 .הצהרות 4

.אני מצהיר כי הפרטים שאמסור באתר בתהליך ההרשמה הם נכונים, מדויקים ומלאים ואני  1.4

 המלגות, על כל שינוי בפרטים אלה .מתחייב להודיע בכתב לוועדת 

 .אני מאשר לעיריית תל אביב יפו לבדוק כראות עיניה את הפרטים שאמסור בתהליך ההרשמה.  2.4

 .אני מתחייב להשתתף בפעילות בקהילה בהיקף השעות שיקבע, בהתאם למלגה לה אמצא זכאי. 3.4

חברתית תהא העירייה רשאית להפסיק את  -אם אפסיק את לימודיי ו/או את הפעילות החינוכית

 המלגה לאלתר.


