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הטופס מיועד למועמדים ולמועמדות והוא נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1 .www.mta.ac.il לפני מילוי הטופס נא עיין היטב בהוראות שבחוברת המידע למועמד ובאתר האינטרנט
חובה למלא את כל הסעיפים המיועדים למילוי ע"י המועמד.. 2
במקום שבו יש מספר אפשרויות הקף בעיגול את האפשרות המתאימה.. 3
טופס שמולא שלא על ידי המועמד ובחתימתו, ילווה בטופס ייפוי כוח.. 4
אם אין בידיך ת.ז. ישראלית או תעודת עולה, רשום את מספר הדרכון שלך במקום המיועד לכך ]מס' דרכון[.. 5
הרשמתך הינה הגשת מועמדות בלבד. נרשם ייחשב כמי שהתקבל רק לאחר הודעת קבלה רשמית בכתב.. 6
דמי הרישום בסך 491 ש"ח )כולל תשלום בסך 80 ש"ח עבור ערכת הרישום( אינם מוחזרים בשום מקרה.. 7

א. פרטים אישיים
1. מספר תעודת זהות ]כולל ספרת הביקורת[ - או מספר דרכון ]ראה הסבר[

מס' דרכוןמס' ת.ז.ס"ב

שם משפחה

3. שם בלועזית

שם פרטי שם משפחה

2. שם בעברית

שם פרטי

4.1 כתובת מגורי הסטודנט - כתובת למשלוח דואר

מיקודישובמס' ביתרחוב

מיקודישובמס' ביתרחוב

האקדמית תשלח דואר למועמד/סטודנט לכתובת שציין ככתובת מגוריו. במקרה שהדואר יחזור לאקדמית יישלח חומר זה וכל תכתובת עתידית לכתובת בית ההורים.

4.2 כתובת בבית ההורים

חודששנה

9. תאריך עליה 8. הארץ ממנה עלית 7. ארץ לידה 6. תאריך לידה5. שם משפחה קודם

יוםחודששנה

10. סוג תושב

1. אזרח ישראל
2. תושב קבוע

3. עולה
4. אזרח זר

12. מצב משפחתי

1. רווק
2. נשוי
3. גרוש
4. אלמן

11. מין

1. זכר
2. נקבה

שימו לב-כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שאת/ה מוסר/ת ישמשו לשמירת הקשר בין המכללה לבינך וזאת באמצעות משלוח 
דיוור אלקטרוני ומסרונים.

קידומתמס' טלפון קידומתמס' טלפון

טלפון נוסף                     טלפון נייד13. טלפון בבית

קידומתמס' טלפון

E-mail

טופס רישום



במידה והנך ניגש לבחינת אמי"ר יש לציין מועד הבחינה

ה. לימודים במכינה
למדתי/הנני לומד במכינה: בשנת תש   שם המוסד:  

 מסלול
 מדעים מדוייקים/מדעי הטבע

 מדעי החברה והרוח

ו. השכלה אקדמית קודמת
סיימתי לימודים/הנני עומד לסיים לימודים לתואר ראשון/שני )יש למלא גם אם לא סיימת את הלימודים/הנך לומד(.

שם המוסד: 

חוגי לימוד: א.  ב. 

יש לצרף גיליון ציונים רשמי/אישור גמר.

ב. השכלה תיכונית
המועמד יצרף העתק של תעודת הבגרות ]כפי שמפורט בחוברת המידע[.

נא סמן את האפשרות המתאימה והשלם במידת הצורך. הנני מצהיר כי: ✓
אני זכאי לתעודת בגרות ישראלית ואין בכוונתי לשפר ציוני בגרות.. 1
אני זכאי לתעודת בגרות ישראלית ובכוונתי להבחן במועד:   חורף 2016   קיץ 2016 במקצוע/ות . 2
 איני זכאי לתעודת בגרות ישראלית ובכוונתי להבחן במועד:  חורף 2016   קיץ 2016 במקצוע/ות . 3

אמציא את הזכאות לתעודת בגרות מיד עם קבלתה.
ברשותי תעודת בגרות מחו"ל.. 4

 הנני נותן לכם בזאת הרשאה כללית לקבלת ציוני הבגרות שלי ממשרד החינוך או מכל גורם אחר שיוסמך על ידיו להחזיק בציונים אלה וזאת בכל  ✓
אמצעי שמירת נתונים, כפי שיסוכם בין האקדמית לבין מוסר הציונים. הרשאה זו מותנית בכך שהציונים ישמרו אצלכם ולא יועברו לאחרים בהתאם 

להוראת כל דין.

ג. בחינה פסיכומטרית
על המועמד לפנות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה בבקשה להעביר את ציון הבחינה הפסיכומטרית לאקדמית )02-6759555(.

נא סמן את האפשרות המתאימה: ✓
 בידי ציון פסיכומטרי תקף ואני מבקש לדון בקבלתי על פי ציון זה ]סמן ב-X את האפשרות המתאימה[:. 1

 ביקשתי מן המרכז הארצי לבחינות ולהערכה להעביר לאקדמית את ציון הבחינה הפסיכומטרית.
 אפנה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה להעברת ציון הבחינה הפסיכומטרית.

 בידי ציון פסיכומטרי תקף אך בכוונתי לגשת לבחינה פסיכומטרית נוספת במועד ]סמן את המועד המתאים[:. 2
 פברואר 2016   אפריל 2016   יולי 2016   ספטמבר 2016   דצמבר 2016 ]מועדים ספטמבר ודצמבר מיועדים רק לנרשמים לסמסטר ב'[.

 לא נבחנתי עד כה בבחינה הפסיכומטרית. בכוונתי לגשת לבחינה במועד ]סמן את המועד המתאים[:. 3
 פברואר 2016   אפריל 2016   יולי 2016   ספטמבר 2016   דצמבר 2016 ]מועדים ספטמבר ודצמבר מיועדים רק לנרשמים לסמסטר ב'[.

 הנני נותן לכם בזאת הרשאה כללית לקבלת ציון הבחינה הפסיכומטרית שלי מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה או מכל גורם אחר שיוסמך על ידיו  ✓
להחזיק בציונים אלה וזאת בכל אמצעי שמירת נתונים ]תדפיס, סרט מגנטי, תקליט וכו'[, כפי שיסוכם בין האקדמית לבין מוסר הציונים. הרשאה זו 

מותנית בכך שהציון ישמר אצלכם ולא יועבר לאחרים בהתאם להוראת כל דין.

ההצהרה הנ"ל אינה פוטרת את המועמד ממתן הוראה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה להעביר את ציוניו לאקדמית. 

ד. בחינת אמי"ר

מועד



ז. תכניות לימודים מבוקשות
אחת  ✓ מתכנית  יותר  המועמד  ויציין  במידה  שנייה.  בעדיפות  נוספת  אחת  תכנית  לציין  וניתן  ראשונה  בעדיפות  אחת  לימודים  תכנית  לציין    יש 

בכל עדיפות, לא נוכל לטפל ברישום המועמד לאקדמית. אנא סמן x ליד תכנית הלימודים הרצויה בכל עדיפות.

אנא סמן את הסמסטר אליו הנך נרשם:  חורף ]אוקטובר[ 2016   אביב ]מרץ[ 2017. ✓
בית הספר למדעי המחשב:

 אם הנך מעוניין במסלול הדו יומי באחת התכניות: מדעי המחשב, מדעי המחשב בצירוף חטיבה בניהול וכלכלה, מדעי המחשב בצירוף התמחות בתקשורת  ✓
ואינטרנט או מדעי המחשב בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות, אנא סמן  x  בעמודה מסלול דו יומי.

  לבוגרי היחידות הטכנולוגיות בסמ"ח, אר"מ וסילאן קיימת אפשרות ללמוד את התכנית מדעי המחשב ב-3 עד 4 שנים כתלות בכמות הפטורים שתאושר.  ✓

מסלול דו יומי 
)4 שנים(

עדיפות
שנייה

עדיפות
ראשונה תכנית לימודים מבוקשת

)B.Sc.( מדעי המחשב

)B.Sc.( מדעי המחשב בצירוף התמחות בתקשורת ואינטרנט

)B.Sc.( מדעי המחשב בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות

)B.Sc.( מדעי המחשב בצירוף חטיבה בניהול וכלכלה

)B.A .( מדעי המחשב וכלכלה וניהול

בית הספר לניהול וכלכלה:
עדיפות שנייה עדיפות ראשונה תכנית לימודים מבוקשת

)B.A .( כלכלה וניהול

)B.A .( כלכלה וניהול עם מסלול בניהול יזמות

)B.A .( כלכלה וניהול עם מסלול בניהול משאבי אנוש

)B.A .( כלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון

)B.A .( כלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות

מסלול ערב מסלול בוקר מסלול ערב מסלול בוקר מערכות מידע ).B.Sc( - יש לסמן מסלול בוקר או ערב

בית הספר למדעי ההתנהגות:

עדיפות שנייה עדיפות ראשונה תכנית לימודים מבוקשת

)B.A .( מדעי ההתנהגות

)B.A .( מדעי ההתנהגות בצירוף התמחות בניהול משאבי אנוש

בית הספר לממשל וחברה:

עדיפות שנייה עדיפות ראשונה תכנית לימודים מבוקשת

)B.A .( חברה - פוליטיקה

)B.A .(  חברה - פוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית

בית הספר למדעי הסיעוד:

עדיפות שנייה עדיפות ראשונה תכנית לימודים מבוקשת

מדעי הסיעוד ).B.S.N(* אח/ות אקדמאי/ת
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

אישור והצהרה
1. הנני מצהיר שהפרטים המצויינים על ידי בטופס זה הם הפרטים המלאים, המדוייקים והנכונים.

2.  אם אתקבל ללימודים במכללה האקדמית תל־אביב-יפו, אני מתחייב לקיים את תקנותיה של המכללה, לשלם את שכר הלימוד שיהא נהוג במכללה וכן אני 
מסכים כי יחולו בענייני מלוא הוראות שכר הלימוד ותקנותיה הנהוגות או שתהיינה נהוגות בעת הרשמתי ובעת לימודי במכללה.

3. אני מתחייב לחתום על טופס התחייבות לתשלום שכר לימוד עם ביצוע התשלום הראשון.
כל עוד לא חתמתי על טופס ההתחייבות ישמשו מסמך זה וחתימתי כהוכחה לחובתי זאת.

                          
            תאריך                                            חתימת הנרשם/מיופה הכח ]תתקבל רק בצירוף לטופס ייפוי כוח[


