
 

   לשימוש משרדי

 ת. קבלת הטופס __ __/ __ __/ __ __

 מבחן ת.י.ל          __ __/ __ __/ __ __

מס. תיק   _______/ ____________

תמונה

נא לציין מס’ ת“ז
ושם בגב התמונה

פרטים אישיים
❒ זכר                  מספר תעודת זהות / דרכוןשם פרטי בעבריתשם משפחה בעברית

❒ נקבה

 טלפון
נייד:

 טלפון
בבית:

 תאריך
לידה:         __ __/ __ __ / __ __

כתובת למשלוח דואר: רח’/ ת.ד. _____________________________ ישוב _____________________  מיקוד ____________

דואר אלקטרוני )חובה(  _____________________________________________@_________________________________

❒ נתינות זרה❒ תייר/ת )אשרה ב2(❒ תושב/ת קבוע/ה❒ אזרחות ישראליתמעמד )ע“פ משרד הפנים(:

❒ חד הורי/ת❒ אלמן/ה❒ גרוש/ה❒ נשוי/אה❒ רווק/המצב משפחתי:

❒ 4 ילדים ויותר❒ 3 ילדים❒ 2 ילדים❒ ילד אחד❒ איןמספר ילדים:

ארץ לידה: ________________     תאריך עליה: __ __/ __ __/ __ __         שם משפחה קודם )בעברית( ______________________

שם פרטי באנגלית: _____________________________  שם משפחה באנגלית: _____________________________________

מס’ טלפון של בן משפחה או קרוב למקרים דחופים __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __    קרבה לנרשם/ת ___________________________

שפת דיבור __________________________  שפות נוספות __________________  ______________________  ___________________

תואר ראשון 
❒ כלכלה וחשבונאות❒ פוליטיקה ותקשורת❒ מדעי האופטומטריה❒ ביוטכנולוגיה

❒ מדעי ההתנהגות❒ תקשורת צילומית❒ הפרעות בתקשורת❒ מדעי המעבדה הרפואית

❒ עיצוב תעשייתי מכליל❒ מדעי המחשב❒ מדעי איכות הסביבה

❒ ניהול ארגוני שירות - התמחות תיירות    ❒ ניהול ארגוני שירות - התמחות בריאות    ❒ ניהול ארגוני שירות - התמחות משאבי אנוש    

אם לא אתקבל לעדיפות הראשונה, העדיפות השניה היא:  _______________________________________________

תואר שני
❒ ניהול ארגוני שירות❒ הפרעות בתקשורת❒ מדעי המחשב ❒ מדעי הראייה והאופטומטריה

מכינה קדם אקדמית
❒ ___________❒ קדם מכינה ❒ מכינה 30+❒ מדעי המחשב❒ חברה ) 20 / 59 (❒ טבע ) 22 / 26 (

טופס הרשמה 
לשנת הלימודים תשע“ט

המשך בעמוד הבא



שירות צבאי

אם לא, יש לצרף אישור פטור. אם כן, נא למלא את הפרטים הבאים:❒ לא❒ כןשירות סדיר:

מס’ אישי ___________ תאריך גיוס __ __/ __ __/ __ __ תאריך שחרור __ __/ __ __/ __ __  דרגה ___________

תאריך סיום __ __/ __ __/ __ __תאריך תחילת שירות __ __/ __ __/ __ __ שירות לאומי:

השכלה
סוג התעודהעד שנהמשנהשם בית הספרהשכלה

תיכונית )בגרות(

בי“ס להנדסאים או לטכנאים

השכלה אקדמית

מכינה קדם אקדמית

באיזו שפה נבחנת בבחינות הבגרות?   ❒ עברית        ❒ ערבית        ❒ רוסית        ❒ צרפתית        ❒ אחר ___________________

האם נרשמת לבחינה כלשהי להשלמת תעודת הבגרות שלך או לתיקון ציון?

מועד __ __/ __ __/ __ __מספר יחידות _______המקצוע ____________________________________________

בחינות

תאריך הבחינה הפסיכומטרית __ __/ __ __/ __ __❒ כן❒ לאהאם ניגשת לבחינה הפסיכומטרית

תאריך מבחן אמי“ר/ם __ __/ __ __/ __ __❒ כן❒ לאהאם ניגשת למבחן אמי“ר/ם?

תאריך מבחן יע“ל __ __/ __ __/ __ __❒ כן❒ לאהאם ניגשת למבחן יע“ל?

תאריך מבחן תיל __ __/ __ __/ __ __❒ כן❒ לאהאם ניגשת למבחן תיל?

השכלת הורים
❒ תיכון           ❒ ישיבה        ❒ הנדסאי          ❒ תואר ראשון       ❒ תואר שני ומעלה       ❒ אחר, פרט: _______________אב

❒ תיכון/  אולפנה / סמינר    ❒ הנדסאית       ❒ תואר ראשון       ❒ תואר שני ומעלה       ❒ אחר, פרט: _______________אם

מרכז אתגרים
במכללת הדסה קיים מרכז תמיכה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים, מרכז אתגרים. אם יש לך לקות למידה ו/או לקות פיזית ו/או 

הפרעת קשב וריכוז או שבכוונתך לגשת לאבחון לצורך קביעת לקות, יש לפנות למרכז אתגרים.

נא לצרף לטופס רישום זה את המסמכים הבאים: 

◆ קבלה על תשלום דמי רישום ◆ צילום תעודת זהות  ◆  צילום תעודת בגרות  ◆ קורות חיים מודפסים ◆ תמונת פספורט

הצהרה

ידוע לי שדמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה.  ◆
ידוע לי שישלחו אלי הודעות SMS ודיוור אלקטרוני על ידי המכללה, בהתאם לצורך.  ◆

לבעלי תעודת בגרות ישראלית: אני מאשר/ת שציוני תעודת הבגרות שלי יועברו ישירות ממשרד החינוך     ◆
למכללת הדסה; זאת על מנת לבחון מועמדותי לקבלה ללימודים במוסד זה. ידוע לי שמידע זה ישאר במכללה 

ולא יעבור לכל גוף אחר. אני מצהיר/ה שלא תהיה לי כל טענה כלפי המכללה בגין קבלת מידע זה.

חתימה _____________________שם הנרשם/ת  _______________________תאריך __ __/ __ __/ __ __


