
שם פרטישם משפחה  סוג התעודהמספר תעודת זהות
נ 1  "זת 0 

ז  2  דרכון 1 
 ס.ב.

שם האם שם האבמשפחה קודםשם 

טלפון מיקודישוב כתובת קבועה

טלפון מיקודישוב כתובת בזמן הלימודים

טלפון ניידר אלקטרוני דוא

ארץ הלידהתאריך לידה עברי מצב אישי מען למכתבים

שנהחודש יום   רווק/ה  1  לכתובת הקבועה 1

אזרחות ישראלית שת נשוי/אה  2  לכתובת בזמן לימודים 2

לא 2 כן 1 אלמן/נה  3

יוםחודששנה  גרוש/ה 4

מבקשת להתקבל למעונות )במידה וקיים( 

1
תאריך עליה  כן

יוםחודששנהלא 2

עולה עד שלוש שנים בארץ

ב. מסגרת לימודים
להלן:ול ולהתמחויות המפורטות להנני מבקש/ת להירשם למס

לשנה התמחות ב' התמחות א' מסלול  1עדיפות 

ד  ג ב  א

שם סמל שם סמל שם  סמל 

לשנה התמחות ב' התמחות א' מסלול  2עדיפות 

ד  ג ב  א

שם סמל שם סמל שם  סמל 
מסגרת לימודים מיוחדת

 לשימוש משרדי

כןפסיכומטרי 1 מצוינים להוראה  1
שולמו דמי הרשמה

החלטת ועדת הקבלה
לאראיון אישי 2הסבת אקדמאים להוראה 2

צע בגרותוממ
תאריךמותאם

השלמת בחינות בגרותטרי חן פסיכומבג. מצב מ

טופס רישום
לשנה"ל תשפ"א 2021/2020

נא לצרף 
תמונה

א. פרטים אישיים

?נודע לך על מכללת שאנן כיצד
 פרסום /עיתונות

 אינטרנט
  -ה /חבר

   :ה/ ממליץשם ה

אחר

נא לצרף צילום של תעודת זהות



 הנני מצהיר כי אגש במועד הקיץ הקרוב לבחינות הבגרות החסרות הבאות:     נרשמתי למרכז הזימונים הארצי למועד 1

      בציון  נבחנתי מבחן פסיכומטרי בשנת 2

         

    חתימה  
 נרשמת לבחינות י כ לצרף אישור

 

 השכלהד. 
 הראשונה המתאימה( לא את האפשרות ממצב הבגרות )ל

 )צרף אישורים על ציוני הבגרות(

 

 אם למדת בעבר במוסד להכשרת מורים:

  שם המוסד האחרון  שם בי"ס תיכון תעודת בגרות ישראלית רגילה / אקסטרנית 1
  מס' שנות הלימוד  ובישה אישור משרד החינוך על זכאות לתעודת בגרות 2
       שנת הסיום תעודת בגרות מחו"ל 3

     _____תש  שנת הלימוד האחרונה   אמציא ציונים עד פתיחת שנה"ל 4

     בוגר מכינה קדם אקדמית 5

 
 גבוהה או בישיבת הסדר כתלמיד מן המניןמס' שנים בישיבה   )צרף אישורים(  לימודים אקדמיים

 )גם אם לא סיימת או עדיין לומד(

     מס' שנות לימוד כתלמיד  למדתי באוני' ולא קיבלתי תואר 1

   מן המנין לומד באוני' וטרם קיבלתי תואר 2
   מס' שנים 

       תואר ראשון 3

     שם המוסד תואר שני 4

      שנת הסיום תואר שלישי 5

 

 ה. שירות צבאי / לאומי

       (אי/לאומי )צרף צילום תעודות/אישוריםשירות צב

 סיבה לפטור משירות סדיר / *   עד תאריך )תום השירות(   שירות מתאריך )תחילת השירות(   בצה"ל שירות חובה מלא ישרתת 1
דחיית גיוס / שירות או שחרור  

                    עדיין בשירות 2 )צרף אישור מצה"ל( מוקדם  

 רפואית 1                    י המועד הרגיל*שוחררתי לפנ 3

 דתית 2                    שרתתי שירות לאומי 4

 נישואים 3  אם שרתת בצה"ל  בדחיית גיוס עד לתאריך* 5

 לימודים 4  שירות מילואים  דרגה  מספר אישי  פטור משירות סדיר* 6

           מועמד לעתודה אקדמית )פדגוגית( 7
 

 עולה חדש 5  ייבח 1

    רפטו 2          
 

 פרטים על המשפחהו. 
 :)המוסד האחרון בו למדו( השכלת ההורים 

 )ציין סוג בית הספר( 
 מספר כולל של שנות הלימוד של ההורים   

 

 
  

 אב
  

          ביטוח רפואי

      קופ"ח כללית 1
 אם

      קופ"ח מכבי 2

          קופ"ח לאומית 3

      קופ"ח מאוחדת 4
 18ד גיל מס' אחים ע

       אחר 5

 
 ידי בטופס זה יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי. -ידוע לי, כי הפרטים הממולאים על

 ישמש לצרכים אחרים.  לא פי הנהלים הקיימים. המידע-חלק מהנתונים יועברו ללשכה לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך וזאת על
כן ידוע לי, שכדי לקבל עבודה בהוראה אצטרך לעבור -ת משרד החינוך להעסיקני עם תום לימודי ובכל זמן אחר. כמו, שאין בקבלתי ללימודים כדי לחייב אידוע לי

 . מנהלייםוה ל המקובל בתקשי"ר. קבלתי לעבודה תהיה תלויה בעמידה בכל הדרישות ובהתאם לנתונים האישיים, הפדגוגיים ה בדיקות רפואיות לפי הנו
 נות המכללה ולציית לכל החלטותיה במשך כל זמן לימודי בו. ת למלא אחר תק/הנני מתחייב

 ם המכללה, כפוף להנחיות משרד החינוך.ספי הוראות שתפר-כמו כן, אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על
 ה לחובתי זו. ח הוכמתי על טופס כזה, ישמש מסמך זה כחת לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא ת עלי לחתום על טופס התחייבות /אני מקבל

 ידוע לי, במקרה של ביטול ההרשמה ללימודים לא יוחזרו דמי הרישום. 
 

 הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.
 

 __________________________ חתימה ___ ___________________________ תאריך: 
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