מקום לתמונה

בקשת כניסה לתואר ראשון
לשנה"ל תשע" ____ .

נרשם נכבד!
שאלון זה יעובד ע"י המחשב.
המחשב מעכב כל שאלון
שאינו ממולא בשלמות.
בנוסף ,יש לצרף
את כל האישורים כנדרש.

חובה לקרוא ולחתום על טופס ההצהרה בעמוד האחרון.
(במידה ויחסר אישור תשלום דמי רישום ,פרטיך לא יעודכנו במחשב).

את טופסי ההרשמה והאישורים הרלוונטיים ניתן להחזיר למכללה בכמה דרכים:
לכתובת :המכללה האקדמית צפת רח' ירושלים  11ת.ד 160 .צפת  13206לידי רכזת הרשמה
לפקס | 04-6927837 :לדוא״לharshama@zefat.ac.il :

מרכז הכוונה והרשמה
טל' 1-800-344-544

 .1פרטים אישיים
מספר ת.ז 9( .ספרות כולל ביקורת)

שם פרטי

שם משפחה שם משפחה
(בעברית)
קודם

שם פרטי

שם משפחה שם משפחה
(באנגלית)
קודם

(בעברית)

חובה לצרף צילום הדף והספח

(בעברית)

מין

(באנגלית)

(באנגלית)

נקבה

זכר

תאריך לידה
שנה

חודש

מצב משפחתי
יום

(הקף בעיגול)

ארץ לידה

נשוי/אה

רווק/ה

אלמן/ה

תאריך עליה

(לצרף תעודת עולה)

 .2מען למכתבים
רחוב ומספר בית

מספר בית

שכונה

יישוב

כתובת למשלוח המכתבים
(במידה ושונה מכתובת המגורים)

דואר אלקטרוני

@

(בכתב ברור וקריא)

טלפונים

טל .בית

נייד

מיקוד

גרוש/ה

 .3פניה קודמת למכללה האקדמית צפת במסגרת כלשהיא
א .זוהי פנייתי הראשונה למכללה

(הקף בעיגול)

ב .פניתי בעבר/במקביל למסגרת לימודים
לימודי תעודה ,לימודי תואר שמיעה חופשית וכו',
במסגרת תכנית הלימודים של אוני' בר אילן.

 .4מסלול לימודים מבוקש
מסלול הלימודים
עדיפות ראשונה
עדיפות שניה
עדיפות שלישית
* במידה וציינת כמה עדיפויות ותתקבל על סמך העדיפות הראשונה ,הטיפול בשאר העדיפויות שציינת  -ייפסק אוטומטית.
* במידה ונדחית מהעדיפות הראשונה ,טפסיך יועברו אוטומטית לעדיפות השניה וכן הלאה.

 .5פרטים על השכלתך

(הקף בעיגול  +צרף את התעודה הנדרשת)

השכלה תיכונית  -לבעלי תעודת בגרות ישראלית או גמר תיכון בחו"ל
א.

ברשותי תעודת בגרות

ב.

ברשותי תעודת בגרות מחו"ל

ג.

לומד (למדתי) במסגרת מכינה

(יש לצרף את תעודת הבגרות)

במחזור:

ד.

(הקף בעיגול)

איני זכאי לתעודת הבגרות

שם המדינה:
(מכינה יעודית  /מכינה  / + 30מכינה לשיפור בגרויות)
שנה:

 .6בחינה פסיכומטרית
 .1נבחנתי בעבר

(הקף בעיגול)

(יש לצרף את הציון)

 .2מתכוון להיבחן

(יש לצרף את הזימון לבחינה)

בתאריך:

 .3לא אבחן
 .4נבחנתי בבחינת

( SATיש לצרף אישור)

 .7לימודים אקדמיים קודמים  /לימודים חלקיים קודמים
א .יש בידי תואר:

(יש להקיף מתוך הרשימה)

( M.A / B.Aהקף בעיגול) ( /חובה לצרף אישור רשמי או העתק מאושר)

שם המוסד:

בחוג:

ב .לומד/למדתי לימודים אקדמיים חלקיים לתואר
שם המוסד:

בשנים:

(חובה לצרף אישור רשמי או העתק מאושר)

בשנים:

בחוג:

ג .למדתי בעבר במכללה האקדמית צפת במסלול:
המחלקות בהן למדתי לאחרונה:
ראשי:
ד .השכלה על תיכונית
לבורנט/ית

משני:
(הקף בעיגול) ( /חובה לצרף אישור רשמי או העתק מאושר)

טכנאי/ת

הנדסאי/ת

אחר:

 .8אני מצרף/ת את המסמכים הבאים:
א .תעודות על השכלה :בגרות  /תואר ראשון  /הנדסאי ,אחר:
ב .ציון בחינה פסיכומטרי (עפ"י הצורך)
ג .ציון מבחן יע"ל (עפ"י הצורך)
ד .צילום תעודת זהות  +ספח
ה .אישור  /מספר קבלה על תשלום דמי הרשמה
ו .שתי תמונות פספורט
ז .מבחן אמיר"מ (במידה ונבחנת במבחן אמי"ר  /אמיר"מ יש לצרף את ציון הבחינה)
(המסמכים אינם ניתנים להחזרה ,ועל כן אין לצרף תעודות מקור)

קורות חיים בקצרה:

 .9פרטי ההורים:
שם האב
ארץ לידת האב
תעסוקת האב
השכלת האב
שם האם
ארץ לידת האם
תעסוקת האם
השכלת האם

 .10מקום עבודתך

(הקף בעיגול)

 .1לא עובד
בתפקיד

 .2הנני עובד  /עבדתי ב
 .11פרטים על השירות הצבאי

(הקף בעיגול  +יש לצרף האישור המתאים)

א.

שירות צבאי

ב.

שירות לאומי

ג.

שירות קבע

ד.

פטור משירות צבאי

ה.

הנני בוגר פו"מ צה"ל  /משטרה

האם את/ה סובל מנכות
לצורך שיבוץ בכתה מתאימה (הקף בעיגול)

(כסא גלגלים ,תעודת עיוור וכו')

כן

לא

הצהרה ואישור
 .1אני החתום/ה מטה מבקש/ת להתקבל כתלמיד/ה במכללה האקדמית צפת .ידוע לי שאין מחזירים דמי הרשמה ,דמי בחינות כניסה
וכד' .הנני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומלאים ,וכי המכללה רשאית לנקוט באמצעים הנראים לה ,כולל ביטול הרשמה או
הפסקת לימודים ,במקרה של מסירת נתונים כוזבים ו/או מטעים.
 .2ידוע לי כי למכללה תקנות ,הוראות ,סדרים ,נהלים וכללים אחידים ,שנקבעים מעת לעת על ידי מוסדותיה ,ובכלל זה תקנות שכר לימוד,
פרטים אינפורמטיביים שונים ,סדרי הרשמה ,החלטות גורמים מוסמכים ,דרישות ,קריטריונים ותנאים אקדמיים ,תקנונים אקדמיים ,הוראות
משמע וכיו"ב.
ידוע לי כי כל הנ"ל (להלן "ההוראות") מתפרסמים ומתעדכנים באתר האינטרנט של המכללה שכתובתו הינהwww.zefat.ac.il :
וכן בחוברות ומידעונים שונים שמוציאה המכללה ,ופרסומים שוטפים על גבי לוחות המודעות .אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את ההוראות
התקפות כעת ומתחייב/ת לעיין בפרומים האמורים ,כולל באתר האינטרנט הנ"ל .ולהתעדכן בהוראות הנ"ל באופן שוטף .ידוע לי כי האחריות
לעשות כן ,מוטלת עלי ,וכי לא אשמע בטענה כי לא ידעתי או לא הכרתי את ההוראות .אני מקבל/ת על עצמי ומתחייב/ת לקיים את ההוראות,
כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו ויעודכנו מעת לעת במשך כל שנות לימודי במכללה.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד ,תשלומי חובה לסטודנטים ותשלומים נלווים במועד ,וכמתחייב
מההוראות הרלוונטיות ומהחלטות הגורמים המוסמכים ,כפי שיהיו מעת לעת .ידוע לי וכי אני מסכים/ה כי פיגור בתשלום/ים יגרור הפרשי
הצמדה ודמי פיגורים וכי ,מבלי לגרוע מכל סעד חוקי או אחר במקרה כזה ,תוכל המכללה לנקוט בסנקציות שונות (בהן הפסקת הלימודים
וחסימת שירותים ) – הכל כאמור בהוראות הרלוונטיות.
 .4אני מאשר/ת כי ידועים לי נהלי המכללה ודרישותיה בדבר אופן ההודעה על הפסקת הלימודים ,הגורם הבלעדי המוסמך אליו יש להפנות
הודעה כזו ומדרגות החיוב בשכר לימוד בהתאם למועד קבלת ההודעה אני מתחייב/ת לפעול בהתאם ומודע/ת לכך כי לא יהיה כל תוקף
להודעה בדרך אחרת.
 .5הנני נותן/ת למכללה האקדמית צפת הרשאה כללית לדרוש ולקבל ממוסד ו/או גוף כלשהו את כל ציוני ,בין שפורסמו ובין שטרם פורסמו,
לרבות ציוני בבחינות הבגרות ,בחינות פסיכומטריות ,לימודים אקדמאים ,לימודי תעודה ,דיפלומה וכדומה ,וזאת בכל אמצעי שמירת נתונים
(תדפיס ,סרט מגנטי ,תקליט וכו') כפי שיוסכם בין המכללה האקדמית צפת לבין מוסר הציונים .הנני מוותר/ת על טענת סודיות כלפי הגורם
המוסר את הציונים ו/או כלפי המכללה ומצהיר שלא תהייה לי כל טענה בקשר למסירת המידע האמור .הרשאה זו מותנית בכך שהציונים
ישמרו אצלכם ולא יעברו לאחרים בהתאם להוראות כל דין ,אלא למטרת ביצוע עבודת ו/או מחקר עבור המכללה.
 .6ידוע לי שהמכללה האקדמית צפת זכתה להיתר המועצה להשכלה גבוהה לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לקראת
תואר אקדמי ראשון וכי שלב קבלת ההיתר הוא שלב ראשון בהליכים לקראת הכרה במוסד והסמכתו להעניק תואר אקדמי ראשון .ידוע
לי כי במקרה שהמועצה להשכלה גבוהה לא תסמיך את המכללה להעניק לי תואר ראשון ,מתחייבת המכללה האקדמית צפת לאפשר לי
להשתלב בתוכנית חלופית במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ושיש למכללה הסדר עמו.
 .7ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מדי שנה התום הרישום לקורסים -בין אם ברישום ידני ובין אם ברישום באמצעות האינטרנט –כי נקלטו
כל הקורסים אליהם נרשמתי ,כי קיימת התאמה בין מספר הקורסים אליהם נרשמתי לבין אלו שנקלטו במערכת ,כי תכנית הלימודים תואמת
את הדרישות והתנאים שנקבעו על ידי המכללה ,וכי שכר הלימוד בו חויבתי אכן תואם את מספר השעות הרשומות במערכת ,בהתאם
לכללים המחייבים ידוע לי שאם תכנית הלימודים שארכיב תחרוג מהדרישות ומהתנאים המחייבים ,ניתן יהיה לבטל את לימודיי בחלקם
או במלואם ,לפי העניין.
 .8ידוע לי כי אופייה של המכללה מחייב את התלמיד/ה להתנהג בצורה הולמת ויאה למוסד אקדמי ואני מקבל/ת על עצמי לנהוג בהתאם
לכל ההסדרים הנובעים מכך.
 .9אני מסכים/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי המכללה לאגודת הסטודנטים של המכללה כדי לאפשר את רישומי כחבר אגודת הסטודנטים
ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר אלי מידע על פעילויותיה הסכמה זו תהיה בתוקף ותחייב אותי ,אלא אם אודיע אחרת ,בכתב,
למדור שכר הלימוד.
 .10הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל תהיינה תקפות למשך כל שנות לימודי במכללה ופעולות רישום שונות -כמו הרכבת מערכת ,רישום לקורסים
וכיו"ב -מדי שנה ,לא יגרעו מהן ולא יפגעו בתוקפן.

שם מלא ____________________ ת.ז ____________________ .תאריך ____________ חתימה _____________

