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 מערבי גליל אקדמית מכללה

 המכללה דרך
עכו

מידע מאגר לישוס על אישור
 תלמידים מידע מאגר

מערבי גליל אקדמית מכללה בבעלות
 580362580 ח.פ.
700031883 מאגר מס׳

:כדלקמן לאשר הריני 1981תשמ״א־ הפרטיות, הגנת לחוק 8 לסעיף בהתאם

הרישום, בבקשת שנמסרו לפרטים בהתאם המידע מאגרי בפנקס נרשם שבנדון המאגר .1

 שימוש בו ונעשה למאגר נאסף המידע כי המאגר בעל הצהיר הרישום לבקשת בהתאם .2
החוק. להוראות בהתאם

 והתקנות החוק לפי תפקידיו לביצוע המוסמך המאגר מנהל הרישום לבקשת בהתאם .3
יונה. אבנר מר הוא:

כדין. רישום אגרת שולמה .4

 לעיל. כאמור המאגר בעל הצהרות על המבוסס בפנקס הרישום על מעיד מעלה האמור
לעיל. האמורים הפרטים ובו המאגרים מפנקס המאגר כרטיס העתק צ״ב מ

 בעל .החוק להוראות בהתאם שימוש בו ונעשה למאגר נאסף המידע כי לאשר כדי ברישום איו
 באתר המפורסמים הרשם והנחיות התקנות החוק להוראות מופנים המאגר ומנהל המאגר
 של התאמה בדבר שאלות או להבהרות החוק. לפי המפורטים חובותיהם על לעמוד כדי הרשם

מוקדמת. לפנייה בקשה לנוהל בהתאם הרשם אל לפנות ניתן החוק להוראות הפעילות

רב בכבוד
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המשפטים משרד ישראל מדינת
 ומידע טכנולוגיה למשפט, הרשות

מידע מאגרי רשם
מאגר: בעל של המאגרים רשימת - ,א חלק

 580362580 ח.פ./ת.ז.___________________________________________________________________________________מערבי גליל אקדמית מכללה שם

______04-9015114 ןפןלט __________24121 עכו 2125 ת.ד המכללה דרך כתובת
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 בכתובת: האינטרנט לאתר לפנות יש ־ השתנה המאגר, לגבי אחר פרט או לעיל, בטבלה מהפרטים ואחד במידה
ww w.justice.gov.il/rdb/update העדכון! תהליך על פרטים קבלת לצורך

:2012 לשגת פטור דיווח טופס - ב' חלק

580362580 .זח.פ./ת.מערבי גליל אקדמית מכללה המאגר: בעל שם

זה. חלק למלא עליך לפטור, זכאות של במקרה מחדש. שנה בכל להגיש יש פטור בגין דיווח
 האנשים מס׳ - במאגר הרשומות ,ומס הפטור סיבת הפטור, המאגר מס׳ לפרט: יש ,בלבד הפטורים המאגר/ים לגבי הינו שלהלן הדיווח
במאגר. מידע קיים עליהם

 המצורפת. במעטפה לשלוח יש האסמכתא בצירוף המלא הטופס את המע״מ. מטעם מתאימה אסמכתא לצרף יש למלכ״ר פטור קבלת לשם
תאגיד שאינו מי □ מלכ״ר (2 המאגר: בעל סיווג

רשומות מס׳מאגר. ,מס

רשומות 500מ־ פחות רגיש המידע □ רגיש אינו המידע □ הסיבה:

_______________________רשומות מס׳ _____________________מאגר מס׳

רשומות 500מ- פחות רגיש המידע □ רגיש אינו המידע □ הסיבה:

אמת. ותוכנם מלאים, ־ זה במסמך הרשומים הפרטים שכל בזה מצהיר הריני

וחותמת: חתימה____________________________שם: __________________תאריך:

 .03-7634050 טל׳ ,61072 ת׳׳א ,7360 ת.ד. ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קרית בנין
קד ת רישום מו רו אג rdb-t@justice.gov.il 02-6462655 פקס׳ ,03-7634085 טל׳ - ו

580362580

580362580
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70003188324/04/12N642 מספר: מידע מאגר כרטיס

תלמידים המאגר: -שם1

2010-09-07 רישום: תאריך 0000 הקמה: שנת

המאגר- בעל -2
הוי: מערבי גליל אקדמית מכללה שם: 580362580 זי

. ! _   _    ____________

התקשרות- -דרכי

24121 עכו המכללה דרך כתובת:

ד״א: 04-9015114 טל: 0002125:תייד

המאגר- -מחזיק 3
הוי : זי שם:

אפיון:מקצוע

: התקשרות- -דרכי

כתובת:
ת״ד״^טל:,

המאגר- מנהל -4
04-9015155 טל: 52919289:י זיהו יונה אבנר שם:

ושימושים- -תכולה5
הכשרה -2מעמד-אישי -1רגיל: המידע: סוג

כלכלי -6בריאות -5 רגיש:

המאגר-: -מטרת
 מסלול אישים, פרטים ניהול ובוגרים. מועמדים תלמידים, פרטי המכיל מאגר

ם, לימודים, גביה. כרטיס וניהול שעות מערכת ציוני

ל : לחו"ל
ר מידע:לשרותי להעברת משמש ל ישיר: דיוו

רי: מגוף מידע קבלת בו ל צי
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 מערבי גליל אקדמית מכללה
 2125ת.ד' המכללה דרך
24121 עכו

;2012 לשות תקופתית אגרה שוברי בהפקת שינוי על הודעה
 בסיס על מחושב האגרה סכום מאגר. בעל לכל המחושב האגרה סכום בציון התקופתית האגרה שוברי מופקים 2012 משנת החל הנוחות, לשם

 הקודמות. בשנים תשלומיו סמך ועל הרישום בבקשת המאגר בעל ידי על שהועברו נתונים סמך על היתר בין הרשם בידי הקיימים הנתונים
 הרשם באתר האגרות בדף המצוי טופס באמצעות השגה לרשם להגיש נדרש נכון, אינו עבורו שחושב האגרה שסכום הסבור מאגר בעל

נוסף. מידע למצוא גם ניתן זו בכתובת ,ww wjustice.gov.il/rdb/agra בכתובת:
 שובר. באמצעות או התשלומים שרת באמצעות במחלוקת שנוי שאינו הסכום את לשלם עליך ההשגה הגשת עם לב! לתשומת

 המצ״ב. ההסבר לדף 8 בסעיף האמור לפי ולשלמו האגרה סכום חישוב לצורך התקנות לפי לפעול אחראי הנך מאגר, בעל
www.econ1.gov.il/rdb בכתובת: בנקאית העברה או אשראי כרטיס באמצעות באינטרנט, התקופתית האגרה את לשלם מומלץ
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גם גם חשבון מספר
האגרה: לתשלום האחרון המועד
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