
 

 

 בתשפ" -שנת הלימודים  טופס הרשמה ללימודי הנדסאי

 הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד

 

 אנא מלא את הטופס וצרף את המסמכים הבאים: מועמד יקר, 

 פספורטשירות לאומי, תמונת /מצה"ל השכלה, תעודת שחרור יאישור/שנות לימוד 12אישור סיום דת בגרות/תעו, תעודת זהות
 

  פרטיים אישיים:
 

 

    שם פרטי    שם משפחה  מספר תעודת זהות

                                                     

 

                                                    Last name                First name   

 

 

 מיקוד             יישוב   ת.ד.   רחוב ומספר בית

 

 א ג נ ר                             

 מצב משפחתי        תאריך לידה              נוסףאיש קשר טלפון          טלפון נייד

                                                @ 

 כתובת דואר אלקטרוני 
 

 לאומי: / שירות צבאי
 

 פטור  לאומי ש.  צבא 
 

 

    
 

תאריך גיוס:  תאריך שחרור:   
 

 השכלה:

       

 שנת סיום   עיר    בית הספר התיכון בו למדת
 

  ספר שנות לימודמ  ______________מלאה        חלקית        חו"ל       אחר       סוג בגרות 

 

 תחום לימודים מבוקש: 
 

 תוכנה הנדסה אזרחית מסלול יום                אדריכלות ועיצוב פנים                         

   טכנולוגיות מים                             הנדסה אזרחית מסלול ערב           הנדסת קול

 מלחש                                       יצור - תעשיה וניהול

 יום / ערב מסלול:    מכינה קדם הנדסאים: מתמטיקה / אנגלית / עברית / מיומנויות למידה  

  קבלה תנאי השלמת
  

על תנאי של סטודנט  סטטוסב מכללה הטכנולוגית כנרתמתקבל ל אני החתום מטה מאשר בחתימתי כי ידוע לי שאני 

 במקצוע:את הבגרות החסרה,  ראשונההלימודים ה תום שנלתעד נני מתחייב להשלים וה

 הבעה עברית מתמטיקה    אנגלית       

, תהיה תום שנת הלימודים הראשונהכי ידוע לי שללא השלמת התחייבויותיי הנזכרות לעיל עד  ,הנני מצהיר בזאת

וזאת עד להשלמת תנאי הקבלה המכללה הטכנולוגית רשאית להפסיק את לימודיי, בהתאם להנחיות מה"ט, הנהלת 

 .הנדרשים

  _________________תימהח ______________________  תאריך _______________ שם משפחה____________שם פרטי_______

         

       

            

 תמונה 

                     



 

 techinfo@kinneret.ac.ilדוא"ל:   5653702-077פקס:   6653702-04לבירור פרטים נוספים ניתן להתקשר למס': 

 

 
 

 הצהרת מועמד:

הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים האישיים אשר נרשמו בטופס מלאים ומדויקים והנני מתחייב להשלימם/לעדכנם  .1

 עפ"י הצורך. 

 הלימוד שכר מדור של והתעריפים הנהלים פי על למכללה ולשלם המכללה של תקנונים לפי לפעול מתחייב אני .2

 .המכללה באתר הלימוד שכר בתקנון כפי שמפורסמים

ומתן כל  מסירת פרטים לא נכונים תשלול ממני את הזכות ללימודים בביה"ס להנדסאים ובמכללהכי ידוע לי  .3

 אישור מטעם המוסד.

 דואר כגון באמצעים מטעמו שישלחו הודעות לקבל הסכמתי את ומביע המוסד נהלי כל את עלי מקבל אני .4

 .ו מסרוניםא אלקטרוני

 הקליטה תהליך .מכללה הטכנולוגית כנרתידוע לי כי טופס הרשמה זה אינו מהווה כל אישור על קבלה ללימודים ב .5

 להשלים יש, קבלה בוועדת בהצלחה עמידה לאחר'. א שלב הינו הרישום טופס מילוי: שלבים משני מורכב והקבלה

 . מקדמה ותשלום כספית התחייבות כתב ושליחת מילוי ידי על הרישום הליך את

 למכללה סופי קבלה אישור מהווים, מקדמה ותשלום קבלה בוועדת בהצלחה עמידה, ההתחייבות כתב מילוי .6

 .    כנרת הטכנולוגית

ידוע לי כי בהתאם לתקנות ביטוח לאומי יועברו פרטיי האישיים אל המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר למוסד  .7

 דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.להפנות אלי דרישת תשלום 

 ידוע לי כי ביטול ההרשמה יתקיים בהודעה מסודרת למדור רישום באמצעות אימייל/פקס/טלפון.  .8

 .למועמדים מקרה בשום מוחזרים אינם ההרשמה דמי כי לי ידוע .9

 ידוע לי כי פתיחת כל המסלולים מותנית במספר הנרשמים. .10

תכן דרישה לקורס הכנה ו/או מבחן ו/או ראיון קבלה, בהתאם לדרישת ראש ידוע לי כי במסגרת תנאי הקבלה תי .11

 המגמה.

 

 _________________חתימה    ____________תאריך ______ ________________________ ת.ז._______________________מלא____שם 
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