
84395-Tofes Rishum toear 2-1115

לשנת הלימודים תשע"ז )2016-2017(
טופס רישום - תואר שני

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

קידומתמס' טלפון קידומתמס' טלפון

טלפון נוסף                     טלפון נייד13. טלפון בבית

קידומתמס' טלפון

E-mail

שימו לב-כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שאת/ה מוסר/ת ישמשו לשמירת הקשר בין המכללה לבינך וזאת באמצעות משלוח 
דיוור אלקטרוני ומסרונים.
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ב. תכניות לימודים לתואר שני
ביה"ס לניהול וכלכלה

)M.B.A .( תואר שני במנהל עסקים
)M.B.A.( תואר שני במנהל עסקים בהתמחות ניהול השיווק 

)M.B.A.( תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון 
)M.B.A.( תואר שני במנהל עסקים בהתמחות אסטרטגיה, יזמות וחדשנות 

 בוגרי תואר ראשון בכלכלה וניהול/ מנהל עסקים/ כלכלה/ ניהול עשויים להידרש ללמוד בנוסף להתמחות שיבחרו גם קורסים בהתמחות הנוספת, 
בהתאם לכמות הפטורים שיקבלו מהקורסים המוצעים בתכנית.

GMAT בחינת
 נבחנתי בבחינת GMAT במועד

 אבחן בבחינת GMAT במועד
.)M.B.A.( המועצה להשכלה גבוהה העניקה למכללה הסמכה זמנית, כמקובל במקרים מעין אלה, לשלוש שנים להענקת תואר במנהל עסקים

*)M.A  .( תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני 
* הענקת התואר בייעוץ ופיתוח ארגוני מותנית באישור המל"ג.

 ביה"ס למדעי המחשב

)M.Sc.( תואר שני במדעי המחשב 

חתימת הנרשם/חתימת מיופה הכח
)תתקבל רק בצרוף לטופס יפוי כח(

תאריך

ביה"ס למדעי ההתנהגות
ישנה אפשרות להרשם לשתי עדיפויות מתוך חמש מגמות הלימודים המוצעות:

פסיכולוגיה קלינית, נוירופסיכולוגיה שיקומית, פסיכולוגיה רפואית, פסיכולוגיה תעסוקתית, פסיכולוגיה התפתחותית*.
*הענקת התואר השני בפסיכולוגיה התפתחותית מותנית באישור המל"ג.

שים לב:
 אין אפשרות להרשם לתכנית הלימודים פסיכולוגיה קלינית בעדיפות שניה.

אין אפשרות לרשום שתי עדיפויות באותה מגמה במיקודים שונים: מיקוד ילדים ומיקוד מבוגרים.
לדוגמא: אין אפשרות לרשום - עדיפות ראשונה: קלינית במיקוד מבוגרים.

     עדיפות שניה: קלינית במיקוד ילדים.
יש אפשרות לרשום מיקוד ילדים ומיקוד מבוגרים במגמות שונות.

לדוגמא: ניתן לרשום -  עדיפות ראשונה: קלינית במיקוד ילדים.
       עדיפות שניה: נוירופסיכולוגיה שיקומית במיקוד מבוגרים.

בבחירת העדיפויות במגמות: קלינית, רפואית ונוירופסיכולוגיה שיקומית יש לציין מיקוד ילדים או מבוגרים.
מועמד שלא יציין מיקוד ירשם לו מיקוד מבוגרים.

  )M.A .( תואר שני בפסיכולוגיה 
עדיפות ראשונה:

עדיפות שניה:
במגמות פסיכולוגיה רפואית ונוירופסיכולוגיה שיקומית לא ניתן להתחייב שתשובץ במיקוד בו בחרת.

אישור והצהרה
הנני מצהיר שהפרטים המצויינים על ידי בטופס זה הם הפרטים המלאים, המדוייקים והנכונים.. 1
אם אתקבל ללימודים באקדמית תל־אביב-יפו, אני מתחייב לקיים את תקנותיה של האקדמית, לשלם את שכר הלימוד . 2

שיהא נהוג באקדמית וכן אני מסכים כי יחולו בענייני מלא הוראות שכר הלימוד ותקנותיו הנהוגות או שתהיינה נהוגות 
בעת הרשמתי ובעת לימודי באקדמית.

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

ג. השכלה אקדמית קודמת
1. סיימתי לימודים / הנני עומד לסיים לימודים לתואר ראשון, שם המוסד 

2. סיימתי לימודים במסגרת תכנית השלמות בפסיכולוגיה, שם המוסד
חוגי הלימוד בתואר ראשון

א.

ב.


