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המכללה האקדמית לחינוך

 ________ טופס רישום - לתלמיד סדיר בהסבת אקדמאים לשנת
דכאח םיניהמ ינשל יחסית מרכז ןושלב רנאמה לכ

א. פרטים אישיי ם

ן ימשם פרטישם משפחהסוג התעודהמספר תעודה מזהה

ת.ז.          ז  0   1

דרכון  1

אחר  9

נ  2

פרטי באנגליתשם משפחה באנגליתשם משפחה קודםשם האב שם

    

טלפוןמיקודישוב כתובת למשלוח דואר

      

טלפון ניידדואר אלקטרוני

   

לאוםתאריך לידה אזרחימספר ילדיםמצב משפחתי סוג תושב 
אזרחות

רווק קבוע      1  יהודי 1  כן 1   1

נשוי ארעי2  ערבי 2  לא2   2

אלמן  עולה 3  דרוזי 3   3

גרוש  (עד שלוש4 
שנים בארץ) 

צרקסי  4

בדואי   5

אחר   6

תאריך עליהארץ לידה
יום חודש שנה   

ב. מסגרת לימודי ם 

הנני מבקש להירשם למסלול ולהתמחויות המפורטות להלן:

התמחות ג'התמחות ב'התמחות א'מסלול

        

שםסמל שם סמל שם סמל שם סמל 

ד. השכלה
על תיכוניים  (צרף אישורים) / לימודים אקדמיים

סיימתי מוסד על תיכוני מס שנות הלימוד כתלמיד1 

למדתי באוניברסיטה ולא קיבלתי תואר      מן המניין 2 

למדתי באוניברסיטה וטרם קיבלתי תואר  3

תואר ראשון שם המוסד ________________ 4 

ניש ראתו 5

תואר שלישי שנת סיום ________________    6 
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ה. שירות צבאי / לאומי
סיבה לפטור משירות 

סדיר/דחיית גיוס/שירות 

או שחרור מוקדם 

(צרף אישור מצה"ל)  אישורים) / שירות צבאי / לאומי  (צרף צילום תעודות

שרתתי בצה"ל שירות חובה מ לא רפואי ת עד תאריך (תום שירות)שירות מתאריך (תחילת השירות)1   1

עדיין בשירות דתית  2   2

שוחררתי לפני המועד הרגיל* נישואים3   3

שרתתי שירות לאומי לימודים4   4

בדחיית גיוס עד לתאריך *  עולה חדש5   5

פטור משירות סדיר* סעד6   6

מועמד לעתודה אקדמית (פדגוגית) אח משרת7   7

אחר  ____________________   99

לפרט

גיל מבוגר  8

לא חייב שירות  9

 אם שרתת בצה"ל

שירות מילואיםדרגהמספר אישי 

חייב          1

פטור  2

ו . פרטים על המשפחה

ביטוח רפואימספר כולל של שנות הלימוד של ההוריםהשכלת ההורים (המוסד האחרון בו למדו)

  אם אב 

  

  

קופ"ח כלליתאב   1

קופ"ח מכביאם חדר/כותאב1 1   2

קופ"ח לאומיתמס אחים עד גיל 18יסודי22  3

קופ"ח מאוחדתישיבה 33   4

אחר  ______________ על יסודי (כולל ישיבה תיכונית ) 4 4   5
פרט 

על תיכוני לא אקדמי 5 5 

אקדמית6 6 

לא למד כלל בבי"ס8 8 

אחר9 9 

ז. פרטים נוספים
נסיון בעבודה חינוכית  (פרט בסדר כרונולוגי: מקומות עבודה, סוג תפקיד, שנות עבודה, צרף אישורים על וותק):

 

 

 

 

 

ידוע לי, כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי.
ידוע לי, כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד  החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י 

הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים . 
הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו. כמו כן אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימו ד 

החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד, כפוף להנחיות משרד החינוך. אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד
לא חתמתי על טופס כזה, ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו. 

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

    _________________________________ ____________________________  
הימחתךירתא
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