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נרשם נכבד
יש לשלוח תמונה למייל. התמונה מיועדת לתעודת 
בעיון את  זה קרא/י  מילוי שאלון  לפני  סטודנט. 
הפרטים בעלון המידע לנרשם ובאתר האינטרנט של 
המכללה. אנא מלא/י את הטופס, חתום/י על ההצהרה 
כנדרש. האישורים  כל  את  וצרף/י  האחורי,  בדף 

14. כיצד נשמע על המכללה?                              15. החלטתי להרשם ללימודים באקדמית נתניה כי:
	 287			מוניטין	המוסד	 	 	284			תנאי	הקבלה	התאימו	לי	

288			רלוונטיות	תוכניות	הלימוד 	285			קירבה	למקום	מגורים/עבודה	

	286			המלצת	חברים/משפחה	

	280		עיתונות,	רדיו,	אינטרנט		וטלויזיה 	281		

חברים/משפחה	

		בירור		עצמאי	 282	

	283		אני	סטודנט	קיים/	בוגר	המכללה	

נרשם/ת נכבד/ה!
יש	לצרף	תמונה	אחת	ולהדק	בתוך	מסגרת	זו.

התמונה מיועדת להנפקת תעודת סטודנט.

לפני	מילוי	שאלון	זה	קרא/י	בעיון	את	הפרטים	בעלון	

המידע	לנרשם	ובאתר	האינטרנט	של	המכללה.

שאלון	זה	יעובד	על-ידי	מחשב.

המחשב	מעכב	כל	שאלון	שאינו	ממולא	בשלמות.	אנא	

מלא/י	את	הטופס,	חתום/י על ההצהרה בדף האחורי,	

וצרף/י	את	כל	האישורים	כנדרש.

לשימוש	משרדי										שולם    כן/לא

שם	פרטי 						שם	משפחה	)נוכחי(	 2. פרטים אישיים	 1. מספר הזהות או הדרכון	

							באותיות	עבריות

							באותיות	לועזיות )הקפד/י	למלא	ספרת	ביקורת(	

7. מספר ילדים 5. מצב אישי       6. מין  4. תאריך לידה עברי  3. תאריך לידה לועזי 
							1					זכר	 1					רווק/ה	

							2					נקבה	 2					נשוי/אה	

		3					אלמן/ה שנה															חודש									יום	 			שנה															חודש									יום

4					גרוש/ה

8. מען למכתבים 

קידומת טלפון	/	טלפון	נייד מיקוד	 ישוב רחוב	ומספר	בית

9. דואר אלקטרוני         פקס

	@

10. סוג תושב     11. אזרחות ישראלית        12. ארץ לידה       13. תאריך עליה
							במידה	והינך	עולה	חדש/ה	הינך	מתבקש/ת	למלא,	בהסכמתך,	את	סעיפים 						1					כן	 	1			קבוע	

							12,13	וזאת	לצורך	קריטריון	נוסף	לזכאות	למלגה	ולצורכי	סטטיסטיקה. 						2				לא	 	2				ארעי	

	3				עולה	)עד	3	שנים	בארץ(	

										שנה														חודש								יום		

דרכי תשלום דמי רישום:
1.	אינטרנט	-	נא	לצרף	העתק	אישור

2.	מזומן	-	במדור	שכ”ל	במכללה

קידומת

ן     תש”פ  2019-2020      טופס רישום לתואר ראשו
רחוב האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין, נתניה מיקוד 4223587
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16. מסלולי הלימוד     
מלא/י עדיפות מס’ 1 ועדיפות מס’ 2 ליד מסגרת הלימודים המבוקשת. ניתן לבחור עד שתי עדיפויות בלבד.

.LL.B		משפטים					

.LL.B		משפטים	-	לימודי ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	לימודי ערב/        השלמת	הנדסאים

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	מסלול	ארבע	שנתי	-	יום        ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	פרחי	הי-טק	

.B.A		מינהל	עסקים

.B.A		מינהל	עסקים	-	לימודי ערב/         השלמת	הנדסאים

.B.A			מדעי	ההתנהגות

.B.A			מדעי	ההתנהגות	-	לימודי ערב

.B.A			תקשורת

.B.A			ניהול	מערכות	בריאות

.B.A			ביטוח	

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון	-	לימודי ערב

.B.A			ניהול	מערכות	מידע	-	לימודי ערב

לידיעתך,	כדי	ליעל	את	תהליך	הרישום	תפנה	האקדמית	נתניה,	במידת	הצורך,	ישירות	למשרד	החינוך	לקבלת	ציוני	הבגרות	של	כל	נרשם	שהינו	זכאי	לבגרות	החל

משנת	1990.	הזכאים	לבגרות	משנתון	1989	או	מוקדם	יותר	ימציאו	צילום	מאושר	של	תעודת	הבגרות,	או	אישור	משרד	החינוך	על	ציוני	בחינות	הבגרות	ועל	זכאותם

לקבל	תעודת	בגרות.

19. פרטים על השכלה תיכונית
																שנת	הסיום 	 	 				שם	היישוב	של	בית-הספר	התיכון	 	 	 שם	בית-הספר	התיכון	האחרון	

	 זכאות	לבגרות	

							 						לא	 							כן	

	 						 	

20. בחינת כניסה פסיכומטרית/ אמי״ר/אמיר״ם

בידי	ציון	בחינה	פסיכומטרית	מתאריך	________________	בציון	__________

בידי	ציון	בחינת	אמי״ר/אמיר״ם	מתאריך	______________	בציון	__________

לתשומת	ליבך,	הנתונים	יוקלדו	לכרטיסך	האישי	רק	כנגד	הצגת	אישור	רשמי.

 

17. שיפור/השלמת בגרות )צרף/י אישור הרשמה לבחינה(
הנני	מצהיר/ה	כי	אגש	לפני	תחילת	שנת	הלימודים	לבחינות	

הבגרות	הבאות:

מועד בחינהיחידות לימודמקצוע

ו/או	 הבגרות	 בתעודת	 ציונך	 את	 לשפר	 ו/או	 להשלים	 בכוונתך	 אם	

בלימודים	האקדמיים	וברצונך	שנמתין	לציונים/מסמכים	נוספים,	אנא	

נוספים,	קבלתם	 יודיעו	על	הצגת	נתונים	 ציין/י	זאת.	מועמדים	שלא	

למכללה	תיבחן	על	סמך	הנתונים	שהציגו	בעת	הרשמתם.

18. תוכנית ״הצלחה עם נשמה״
מסלול	תורני	המאפשר	לימודי	יהדות	פעם	בשבוע	אחה״צ.

        ברצוני	להשתלב	בתוכנית.
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.B.A			ניהול	מערכות	מידע	-	לימודי ערב

לידיעתך,	כדי	ליעל	את	תהליך	הרישום	תפנה	האקדמית	נתניה,	במידת	הצורך,	ישירות	למשרד	החינוך	לקבלת	ציוני	הבגרות	של	כל	נרשם	שהינו	זכאי	לבגרות	החל

משנת	1990.	הזכאים	לבגרות	משנתון	1989	או	מוקדם	יותר	ימציאו	צילום	מאושר	של	תעודת	הבגרות,	או	אישור	משרד	החינוך	על	ציוני	בחינות	הבגרות	ועל	זכאותם

לקבל	תעודת	בגרות.

19. פרטים על השכלה תיכונית
																שנת	הסיום 	 	 				שם	היישוב	של	בית-הספר	התיכון	 	 	 שם	בית-הספר	התיכון	האחרון	

	 זכאות	לבגרות	

							 						לא	 							כן	

	 						 	

20. בחינת כניסה פסיכומטרית/ אמי״ר/אמיר״ם

בידי	ציון	בחינה	פסיכומטרית	מתאריך	________________	בציון	__________

בידי	ציון	בחינת	אמי״ר/אמיר״ם	מתאריך	______________	בציון	__________

לתשומת	ליבך,	הנתונים	יוקלדו	לכרטיסך	האישי	רק	כנגד	הצגת	אישור	רשמי.

 

17. שיפור/השלמת בגרות )צרף/י אישור הרשמה לבחינה(
הנני	מצהיר/ה	כי	אגש	לפני	תחילת	שנת	הלימודים	לבחינות	

הבגרות	הבאות:

מועד בחינהיחידות לימודמקצוע

ו/או	 הבגרות	 בתעודת	 ציונך	 את	 לשפר	 ו/או	 להשלים	 בכוונתך	 אם	

בלימודים	האקדמיים	וברצונך	שנמתין	לציונים/מסמכים	נוספים,	אנא	

נוספים,	קבלתם	 יודיעו	על	הצגת	נתונים	 ציין/י	זאת.	מועמדים	שלא	

למכללה	תיבחן	על	סמך	הנתונים	שהציגו	בעת	הרשמתם.

18. תוכנית ״הצלחה עם נשמה״
מסלול	תורני	המאפשר	לימודי	יהדות	פעם	בשבוע	אחה״צ.

        ברצוני	להשתלב	בתוכנית.

16. מסלולי הלימוד     
מלא/י עדיפות מס’ 1 ועדיפות מס’ 2 ליד מסגרת הלימודים המבוקשת. ניתן לבחור עד שתי עדיפויות בלבד.

.LL.B		משפטים					

.LL.B		משפטים	-	לימודי ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	לימודי ערב/        השלמת	הנדסאים

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	מסלול	ארבע	שנתי	-	יום        ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	פרחי	הי-טק	

.B.A		מינהל	עסקים

.B.A		מינהל	עסקים	-	לימודי ערב/         השלמת	הנדסאים

.B.A			מדעי	ההתנהגות

.B.A			מדעי	ההתנהגות	-	לימודי ערב

.B.A			תקשורת

.B.A			ניהול	מערכות	בריאות

.B.A			ביטוח	

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון	-	לימודי ערב

.B.A			ניהול	מערכות	מידע	-	לימודי ערב

לידיעתך,	כדי	ליעל	את	תהליך	הרישום	תפנה	האקדמית	נתניה,	במידת	הצורך,	ישירות	למשרד	החינוך	לקבלת	ציוני	הבגרות	של	כל	נרשם	שהינו	זכאי	לבגרות	החל

משנת	1990.	הזכאים	לבגרות	משנתון	1989	או	מוקדם	יותר	ימציאו	צילום	מאושר	של	תעודת	הבגרות,	או	אישור	משרד	החינוך	על	ציוני	בחינות	הבגרות	ועל	זכאותם

לקבל	תעודת	בגרות.

19. פרטים על השכלה תיכונית
																שנת	הסיום 	 	 				שם	היישוב	של	בית-הספר	התיכון	 	 	 שם	בית-הספר	התיכון	האחרון	

	 זכאות	לבגרות	

							 						לא	 							כן	

	 						 	

20. בחינת כניסה פסיכומטרית/ אמי״ר/אמיר״ם

בידי	ציון	בחינה	פסיכומטרית	מתאריך	________________	בציון	__________

בידי	ציון	בחינת	אמי״ר/אמיר״ם	מתאריך	______________	בציון	__________

לתשומת	ליבך,	הנתונים	יוקלדו	לכרטיסך	האישי	רק	כנגד	הצגת	אישור	רשמי.

 

17. שיפור/השלמת בגרות )צרף/י אישור הרשמה לבחינה(
הנני	מצהיר/ה	כי	אגש	לפני	תחילת	שנת	הלימודים	לבחינות	

הבגרות	הבאות:

מועד בחינהיחידות לימודמקצוע

ו/או	 הבגרות	 בתעודת	 ציונך	 את	 לשפר	 ו/או	 להשלים	 בכוונתך	 אם	

בלימודים	האקדמיים	וברצונך	שנמתין	לציונים/מסמכים	נוספים,	אנא	

נוספים,	קבלתם	 יודיעו	על	הצגת	נתונים	 ציין/י	זאת.	מועמדים	שלא	

למכללה	תיבחן	על	סמך	הנתונים	שהציגו	בעת	הרשמתם.

18. תוכנית ״הצלחה עם נשמה״
מסלול	תורני	המאפשר	לימודי	יהדות	פעם	בשבוע	אחה״צ.

        ברצוני	להשתלב	בתוכנית.

16. מסלולי הלימוד     
מלא/י עדיפות מס’ 1 ועדיפות מס’ 2 ליד מסגרת הלימודים המבוקשת. ניתן לבחור עד שתי עדיפויות בלבד.

.LL.B		משפטים					

.LL.B		משפטים	-	לימודי ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	לימודי ערב/        השלמת	הנדסאים

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	מסלול	ארבע	שנתי	-	יום        ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	פרחי	הי-טק	

.B.A		מינהל	עסקים

.B.A		מינהל	עסקים	-	לימודי ערב/         השלמת	הנדסאים

.B.A			מדעי	ההתנהגות

.B.A			מדעי	ההתנהגות	-	לימודי ערב

.B.A			תקשורת

.B.A			ניהול	מערכות	בריאות

.B.A			ביטוח	

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון	-	לימודי ערב

.B.A			ניהול	מערכות	מידע	-	לימודי ערב

לידיעתך,	כדי	ליעל	את	תהליך	הרישום	תפנה	האקדמית	נתניה,	במידת	הצורך,	ישירות	למשרד	החינוך	לקבלת	ציוני	הבגרות	של	כל	נרשם	שהינו	זכאי	לבגרות	החל

משנת	1990.	הזכאים	לבגרות	משנתון	1989	או	מוקדם	יותר	ימציאו	צילום	מאושר	של	תעודת	הבגרות,	או	אישור	משרד	החינוך	על	ציוני	בחינות	הבגרות	ועל	זכאותם

לקבל	תעודת	בגרות.

19. פרטים על השכלה תיכונית
																שנת	הסיום 	 	 				שם	היישוב	של	בית-הספר	התיכון	 	 	 שם	בית-הספר	התיכון	האחרון	

	 זכאות	לבגרות	

							 						לא	 							כן	

	 						 	

20. בחינת כניסה פסיכומטרית/ אמי״ר/אמיר״ם

בידי	ציון	בחינה	פסיכומטרית	מתאריך	________________	בציון	__________

בידי	ציון	בחינת	אמי״ר/אמיר״ם	מתאריך	______________	בציון	__________

לתשומת	ליבך,	הנתונים	יוקלדו	לכרטיסך	האישי	רק	כנגד	הצגת	אישור	רשמי.

 

17. שיפור/השלמת בגרות )צרף/י אישור הרשמה לבחינה(
הנני	מצהיר/ה	כי	אגש	לפני	תחילת	שנת	הלימודים	לבחינות	

הבגרות	הבאות:

מועד בחינהיחידות לימודמקצוע

ו/או	 הבגרות	 בתעודת	 ציונך	 את	 לשפר	 ו/או	 להשלים	 בכוונתך	 אם	

בלימודים	האקדמיים	וברצונך	שנמתין	לציונים/מסמכים	נוספים,	אנא	

נוספים,	קבלתם	 יודיעו	על	הצגת	נתונים	 ציין/י	זאת.	מועמדים	שלא	

למכללה	תיבחן	על	סמך	הנתונים	שהציגו	בעת	הרשמתם.

18. תוכנית ״הצלחה עם נשמה״
מסלול	תורני	המאפשר	לימודי	יהדות	פעם	בשבוע	אחה״צ.

        ברצוני	להשתלב	בתוכנית.

16. מסלולי הלימוד     
מלא/י עדיפות מס’ 1 ועדיפות מס’ 2 ליד מסגרת הלימודים המבוקשת. ניתן לבחור עד שתי עדיפויות בלבד.

.LL.B		משפטים					

.LL.B		משפטים	-	לימודי ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	לימודי ערב/        השלמת	הנדסאים

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	מסלול	ארבע	שנתי	-	יום        ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	פרחי	הי-טק	

.B.A		מינהל	עסקים

.B.A		מינהל	עסקים	-	לימודי ערב/         השלמת	הנדסאים

.B.A			מדעי	ההתנהגות

.B.A			מדעי	ההתנהגות	-	לימודי ערב

.B.A			תקשורת

.B.A			ניהול	מערכות	בריאות

.B.A			ביטוח	

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון	-	לימודי ערב

.B.A			ניהול	מערכות	מידע	-	לימודי ערב

לידיעתך,	כדי	ליעל	את	תהליך	הרישום	תפנה	האקדמית	נתניה,	במידת	הצורך,	ישירות	למשרד	החינוך	לקבלת	ציוני	הבגרות	של	כל	נרשם	שהינו	זכאי	לבגרות	החל

משנת	1990.	הזכאים	לבגרות	משנתון	1989	או	מוקדם	יותר	ימציאו	צילום	מאושר	של	תעודת	הבגרות,	או	אישור	משרד	החינוך	על	ציוני	בחינות	הבגרות	ועל	זכאותם

לקבל	תעודת	בגרות.

19. פרטים על השכלה תיכונית
																שנת	הסיום 	 	 				שם	היישוב	של	בית-הספר	התיכון	 	 	 שם	בית-הספר	התיכון	האחרון	

	 זכאות	לבגרות	

							 						לא	 							כן	

	 						 	

20. בחינת כניסה פסיכומטרית/ אמי״ר/אמיר״ם

בידי	ציון	בחינה	פסיכומטרית	מתאריך	________________	בציון	__________

בידי	ציון	בחינת	אמי״ר/אמיר״ם	מתאריך	______________	בציון	__________

לתשומת	ליבך,	הנתונים	יוקלדו	לכרטיסך	האישי	רק	כנגד	הצגת	אישור	רשמי.

 

17. שיפור/השלמת בגרות )צרף/י אישור הרשמה לבחינה(
הנני	מצהיר/ה	כי	אגש	לפני	תחילת	שנת	הלימודים	לבחינות	

הבגרות	הבאות:

מועד בחינהיחידות לימודמקצוע

ו/או	 הבגרות	 בתעודת	 ציונך	 את	 לשפר	 ו/או	 להשלים	 בכוונתך	 אם	

בלימודים	האקדמיים	וברצונך	שנמתין	לציונים/מסמכים	נוספים,	אנא	

נוספים,	קבלתם	 יודיעו	על	הצגת	נתונים	 ציין/י	זאת.	מועמדים	שלא	

למכללה	תיבחן	על	סמך	הנתונים	שהציגו	בעת	הרשמתם.

18. תוכנית ״הצלחה עם נשמה״
מסלול	תורני	המאפשר	לימודי	יהדות	פעם	בשבוע	אחה״צ.

        ברצוני	להשתלב	בתוכנית.

16. מסלולי הלימוד     
מלא/י עדיפות מס’ 1 ועדיפות מס’ 2 ליד מסגרת הלימודים המבוקשת. ניתן לבחור עד שתי עדיפויות בלבד.

.LL.B		משפטים					

.LL.B		משפטים	-	לימודי ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	לימודי ערב/        השלמת	הנדסאים

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	מסלול	ארבע	שנתי	-	יום        ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	פרחי	הי-טק	

.B.A		מינהל	עסקים

.B.A		מינהל	עסקים	-	לימודי ערב/         השלמת	הנדסאים

.B.A			מדעי	ההתנהגות

.B.A			מדעי	ההתנהגות	-	לימודי ערב

.B.A			תקשורת

.B.A			ניהול	מערכות	בריאות

.B.A			ביטוח	

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון	-	לימודי ערב

.B.A			ניהול	מערכות	מידע	-	לימודי ערב

לידיעתך,	כדי	ליעל	את	תהליך	הרישום	תפנה	האקדמית	נתניה,	במידת	הצורך,	ישירות	למשרד	החינוך	לקבלת	ציוני	הבגרות	של	כל	נרשם	שהינו	זכאי	לבגרות	החל

משנת	1990.	הזכאים	לבגרות	משנתון	1989	או	מוקדם	יותר	ימציאו	צילום	מאושר	של	תעודת	הבגרות,	או	אישור	משרד	החינוך	על	ציוני	בחינות	הבגרות	ועל	זכאותם

לקבל	תעודת	בגרות.

19. פרטים על השכלה תיכונית
																שנת	הסיום 	 	 				שם	היישוב	של	בית-הספר	התיכון	 	 	 שם	בית-הספר	התיכון	האחרון	

	 זכאות	לבגרות	

							 						לא	 							כן	

	 						 	

20. בחינת כניסה פסיכומטרית/ אמי״ר/אמיר״ם

בידי	ציון	בחינה	פסיכומטרית	מתאריך	________________	בציון	__________

בידי	ציון	בחינת	אמי״ר/אמיר״ם	מתאריך	______________	בציון	__________

לתשומת	ליבך,	הנתונים	יוקלדו	לכרטיסך	האישי	רק	כנגד	הצגת	אישור	רשמי.

 

17. שיפור/השלמת בגרות )צרף/י אישור הרשמה לבחינה(
הנני	מצהיר/ה	כי	אגש	לפני	תחילת	שנת	הלימודים	לבחינות	

הבגרות	הבאות:

מועד בחינהיחידות לימודמקצוע

ו/או	 הבגרות	 בתעודת	 ציונך	 את	 לשפר	 ו/או	 להשלים	 בכוונתך	 אם	

בלימודים	האקדמיים	וברצונך	שנמתין	לציונים/מסמכים	נוספים,	אנא	

נוספים,	קבלתם	 יודיעו	על	הצגת	נתונים	 ציין/י	זאת.	מועמדים	שלא	

למכללה	תיבחן	על	סמך	הנתונים	שהציגו	בעת	הרשמתם.

18. תוכנית ״הצלחה עם נשמה״
מסלול	תורני	המאפשר	לימודי	יהדות	פעם	בשבוע	אחה״צ.

        ברצוני	להשתלב	בתוכנית.

16. מסלולי הלימוד     
מלא/י עדיפות מס’ 1 ועדיפות מס’ 2 ליד מסגרת הלימודים המבוקשת. ניתן לבחור עד שתי עדיפויות בלבד.

.LL.B		משפטים					

.LL.B		משפטים	-	לימודי ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	לימודי ערב/        השלמת	הנדסאים

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	מסלול	ארבע	שנתי	-	יום        ערב

.B.Sc		מדעי	המחשב	-	פרחי	הי-טק	

.B.A		מינהל	עסקים

.B.A		מינהל	עסקים	-	לימודי ערב/         השלמת	הנדסאים

.B.A			מדעי	ההתנהגות

.B.A			מדעי	ההתנהגות	-	לימודי ערב

.B.A			תקשורת

.B.A			ניהול	מערכות	בריאות

.B.A			ביטוח	

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון

.B.A			בנקאות	ושוק	ההון	-	לימודי ערב

.B.A			ניהול	מערכות	מידע	-	לימודי ערב

לידיעתך,	כדי	ליעל	את	תהליך	הרישום	תפנה	האקדמית	נתניה,	במידת	הצורך,	ישירות	למשרד	החינוך	לקבלת	ציוני	הבגרות	של	כל	נרשם	שהינו	זכאי	לבגרות	החל

משנת	1990.	הזכאים	לבגרות	משנתון	1989	או	מוקדם	יותר	ימציאו	צילום	מאושר	של	תעודת	הבגרות,	או	אישור	משרד	החינוך	על	ציוני	בחינות	הבגרות	ועל	זכאותם

לקבל	תעודת	בגרות.

19. פרטים על השכלה תיכונית
																שנת	הסיום 	 	 				שם	היישוב	של	בית-הספר	התיכון	 	 	 שם	בית-הספר	התיכון	האחרון	

	 זכאות	לבגרות	

							 						לא	 							כן	

	 						 	

20. בחינת כניסה פסיכומטרית/ אמי״ר/אמיר״ם

בידי	ציון	בחינה	פסיכומטרית	מתאריך	________________	בציון	__________

בידי	ציון	בחינת	אמי״ר/אמיר״ם	מתאריך	______________	בציון	__________

לתשומת	ליבך,	הנתונים	יוקלדו	לכרטיסך	האישי	רק	כנגד	הצגת	אישור	רשמי.

 

17. שיפור/השלמת בגרות )צרף/י אישור הרשמה לבחינה(
הנני	מצהיר/ה	כי	אגש	לפני	תחילת	שנת	הלימודים	לבחינות	

הבגרות	הבאות:

מועד בחינהיחידות לימודמקצוע

ו/או	 הבגרות	 בתעודת	 ציונך	 את	 לשפר	 ו/או	 להשלים	 בכוונתך	 אם	

בלימודים	האקדמיים	וברצונך	שנמתין	לציונים/מסמכים	נוספים,	אנא	

נוספים,	קבלתם	 יודיעו	על	הצגת	נתונים	 ציין/י	זאת.	מועמדים	שלא	

למכללה	תיבחן	על	סמך	הנתונים	שהציגו	בעת	הרשמתם.

18. תוכנית ״הצלחה עם נשמה״
מסלול	תורני	המאפשר	לימודי	יהדות	פעם	בשבוע	אחה״צ.

        ברצוני	להשתלב	בתוכנית.
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(מיועדת לתעודת סטודנט)

טופס רישום לתואר ראשון

																									חתימה 								יש להקפיד ולחתום על ההצהרה		 	 											תאריך	 	

האקדמית נתניה, טל’:  2443* , 1-800-225-771 , פקס’: 09-8607799

25. יש לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים )סמן	x	לכל	מסמך	מצורף(:
4.	תעודות	על	השכלה:	תיכונית,	בגרות,	אקדמית,	מקצועית,	אחרת	)מאושרות	כתצלום	“נאמן	למקור”( 						 	 						1.	אישור	על	תשלום	דמי	רישום	)דמי	רישום	אינם	מוחזרים(	

5.	צילום	תעודת	שיחרור/פטור/דחיית	שירות/שירות	לאומי 	 	 						2.	תמונת	פספורט	אחת	)מיועדת	להנפקת	תעודת	סטודנט(	

בהיעדר המסמכים הנ”ל לא תובא בקשתך לדיון 							3.	צילום	העמוד	בתעודת	הזהות	הכולל	שם	ומספר	הזהות	)החלק	עם	התמונה(							

6.	״אישור	ציון	בחינה	פסיכומטרית/	אמי״ר/	אמיר״ם	-	רק	למעוניינים	לצרף	נתון	זה 	 	 	 	 	 	 	

26. תולדות חיים בקצרה

27. הצהרה
אני	הח”מ	מבקש/ת	בזה	להתקבל	כתלמיד/ה	באקדמית	נתניה.	ידוע	לי,	כי	הפרטים	בטופס	זה	יועלו	למחשב	למטרות	ניהול	פדגוגי	מוסדי.	ידוע	לי,	כי	חלק	מן	הנתונים	יועברו	ללשכה	המרכזית	

לסטטיסטיקה	ולמשרד	החינוך	והתרבות	במסגרת	ניהול	מערכות	כספיות	ומערכות	מידע,	וזאת	על-פי	הנהלים	הקיימים.

הנני	מצהיר/ה	שכל	הפרטים	שמסרתי	לעיל	נכונים	וכי	קראתי	בעיון	את	הפרטים	בעלון	המידע	לנרשם	ובאתר	האינטרנט	של	המכללה	שכתובתו:	www.netanya.ac.il.	בפרט	אני	מצהיר/ה	

כי	ידוע	לי	שהמכללה	קיבלה	את	הכרת	המועצה	להשכלה	גבוהה	וממשלת	ישראל	לקיים	מוסד	להשכלה	גבוהה.	ידוע	לי	כי	כל	בתי-	הספר	לתואר	ראשון	במכללה	פועלים	בהסמכת	המועצה	

להשכלה	גבוהה	והוסמכו	להעניק	תואר	ע”י	המל”ג.	למעט	תוכנית	הלימודים	לקראת	תואר	ראשון	.B.A	במנהל	מערכות	בריאות	אשר	החלה	פעילותה	בשנת	הלימודים	תשע”ט	באישור	המל”ג.

אישור	זה	הינו	שלב	הכרחי	בהליכים	לקראת	הסמכה	להעניק	תואר	אקדמי.	ההסמכה	להענקת	תואר	ראשון	.B.A  במנהל	מערכות	בריאות	מותנית	באישור	המל”ג.	מתוך	הכרה	באיכות

וזאת	כפי	שהיה	בשאר	בתי	הספר.	במידה	והמל”ג	לא תוכנית	הלימודים	לתואר	ראשון	במנהל	מערכות	בריאות	משוכנעת	המכללה	שתתקבל	ההסמכה	המבוקשת	לתוכנית	הלימודים,	

תאשר	את	ההסמכה	בלימודי	התואר	הראשון	במנהל	מערכות	בריאות	יוצע	על	ידי	המכללה	לסטודנטים	הלומדים	בתוכנית	זו	“רשת	בטחון”	במסגרת	תוכניות	הלימוד	הרלוונטיות	לתואר

ראשון	בעבורן	מוסמכת	המכללה	להעניק	את	התואר.	אם	אתקבל	ללימודים,	הנני	מתחייב/ת	למלא	במכללה	אחר	כל	תקנות	המוסד,	הסדריו	ונהליו,	ולציית	לכל	החלטותיו	במשך	כל	זמן

לימודי	בו.	ידוע	לי	שדמי	רישום	לא	מוחזרים	בכל	מקרה,	וכי	הם	נועדו	לכסות	עלויות	שונות	בכח	אדם,	במיחשוב	ובתשתיות	נוספות	הקשורות	להרשמה.	ידוע	לי	כי	אם	אתקבל	ללימודים

הח”מ אני	 האינטרנט	של	המכללה.	 ובאתר	 לנרשם	 המידע	 בעלון	 הנמצאים	 ולהסברים	 להנחיות	 אלא	בהתאם	 מוחזרים	 אינם	 דמי	המקדמה	 אזי	 לימוד,	 ואשלם	מקדמת	שכר	 במכללה	

ואני	מתחיייב/ת	לפעול ובאתר	האינטרנט	של	המכללה,	 לנרשם	 והדרישות	כמפורט	בעלון	המידע	 הלימוד,	תנאי	התשלום	 נהלי	שכר	 כל	הפרטים,	סדרי	הרשמה,	 לי	 ידועים	 כי	 מאשר/ת	

ניתנים	לשינוי	על-פי	שיקול ידוע	לי	כי	התנאים,	כאמור	לעיל,	 וחידוש	לימודים.	 ולעניין	ביטול/הפסקה	 ולציית	להם.	בפרט	אני	מודע/ת	לאמור	בהתייחס	לעניין	פיגורים	בתשלום,	 על-פיהם	

דעתה	הבלעדי	של	הנהלת	המכללה.	אני	מתחייב/ת	לשלם	את	שכר	הלימוד	ואת	שאר	התשלומים	שיהא	עלי	לשלם	עד	לסיום	לימודיי	לפי	קביעת	הנהלת	המכללה	או	בתי	הספר	במכללה,

הדיגיטלית. המדיה	 באמצעות	 ולימודי	 פירסומי	 תוכן	 קבלת	 מאשר/ת	 אני	 שנה.	 בכל	 המכללה	 של	 האינטרנט	 ובאתר	 לנרשם	 המידע	 בעלון	 למתפרסם	 ובכפוף	 ובמועדם	 במלואם	

אני	מתחייב/ת	לשמור	על	ציוד	המכללה	ורכושה	ולשאת	בכל	נזק	או	אובדן	שיגרם	על-ידי,	ולקיים	את	תקנון	המשמעת	של	המכללה.

ידוע	לי	שהמכללה	איננה	נותנת	הנחה	בשכר	הלימוד,	אלא	מעניקה	מלגות	שונות	המוזילות	את	שכר	הלימוד.	כמו	כן	ידוע	לי	כי	הזכאים	למלגות	השונות	לא	יהיו	זכאים	לכפל	מלגות	בשום	

מקרה,	מעבר	לסף	המקסימלי	שיקבע	מעת	לעת.	בנוסף,	ידוע	לי	שסטודנט	יוכל	להגיש	בקשה	למלגה	מכל	סוג	שהוא	רק	אם	יחתום	על	נוהל	כפל	מלגות	ועל	טופס	אישור	קיזוז	מלגות	

המכללה	ממלגת	תוכנית	המצויינות.	כמו	כן	ידוע	לי	שטפסים	אלו	ניתנים	להורדה	באתר	האינטרנט	של	המכללה.	הנני	מתחייב/ת	להשתמש	במשאבי	התקשוב	באקדמית	נתניה	בהתאם	לחוק	

ובכפוף	לתקנון	המופיע	באתר	המכללה	)מחשוב-אודות-נהלים(.	לשם	אכיפת	מילוי	כל	חובותי	כלפי	המכללה,	תהא	המכללה	מוסמכת	לנקוט	כל	הליך	חוקי	לפי	שיקול	דעתה	ואף	למנוע	ממני	

את	האפשרות	להיבחן	או	לקבל	אישורים	או	שירותים	שונים	ממנה.

אני	מאשר/ת	בחתימתי	כי	אני	מעוניינ/ת	להיות	חבר/ה	באגודת	הסטודנטים	שהיא	עמותה	עצמאית.	ידוע	לי	כי	תשלום	דמי	החבר	לאגודת	הסטודנטים,	המשולם	מידי	שנה,	מועבר	על-ידי	

המכללה	לאגודת	הסטודנטים	הפועלת	לרווחת	הסטודנט.	ידוע	לי,	שביטול	חברות	באגודה	יתאפשר	במהלך	החודש	הראשון	ללימודים	בלבד	בכל	שנה,	ובאחריותי	להודיע	על	כך	בכתב

לאגודת	הסטודנטים,	ולהעביר	למדור	שכר	לימוד	אישור	חתום	על	ידם.	בנוסף,	אני	מאשר/ת	שפרטי	האישיים	יועברו	לאגודת	הסטודנטים	לקידום	מטרותיה.	כמו	כן,	אם	אתקבל	ללימודים,

אני	מתחייב/ת	לשלם	שכר	לימוד	החל	עלי	על-פי	תקנון	שכר	הלימוד	המפורט	באתר	האינטרנט	של	המכללה,	ועל-פי	ההוראות	שיפרסם	המוסד	בהתייחס	לכל	שנות	לימודי	בו.	ידוע	לי

התחייבות טופס	 על	 לחתום	 עלי	 מקבל/ת	 אני	 המכללה.	 לבין	 הסטודנט/ית	 בין	 שיתגלעו	 ומחלוקת	 סכסוך	 בכל	 לדון	 והבלעדית	 הייחודית	 הסמכות	 תהא	 יפו	 אביב	 בתל	 המשפט	 שלבית	

לתשלום	שכר	הלימוד	וכן	על	הוראת	קבע	לחיוב	תשלום	שכר	הלימוד	על-ידי	הבנק.	כל	עוד	לא	חתמתי	על	טופס	כזה,	ישמש	מסמך	זה	כהוכחה	לחובתי	זו.

                                               יש להקפיד ולחתום על ההצהרה
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(מיועדת לתעודת סטודנט)

אני הח”מ מבקש/ת בזה להתקבל כתלמיד/ה במכללה האקדמית נתניה. ידוע לי, כי הפרטים בטופס זה יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי. 
ידוע לי, כי חלק מן הנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך והתרבות במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת 
על-פי הנהלים הקיימים , וכן יועברו פרטי האישיים אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לאפשר לו להפנות אלי דרישות תשלום דמי ביטוח לאומי, 

ביטוח בריאות ומס מקביל.
הנני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים וכי קראתי בעיון את הפרטים בעלון המידע לנרשם ובאתר האינטרנט של המכללה שכתובתו:

www.netanya.ac.il בפרט אני מצהיר/ה כי ידוע לי שהמכללה קיבלה את הכרת המועצה להשכלה גבוהה וממשלת ישראל לקיים מוסד להשכלה גבוהה. 
ידוע לי כי כל בתי- הספר לתואר ראשון במכללה פועלים בהסמכת המועצה להשכלה גבוהה והוסמכו להעניק תואר ע”י המל”ג. אם אתקבל ללימודים, 
הנני מתחייב/ת למלא במכללה אחר כל תקנות המוסד, הסדריו ונהליו, ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו. ידוע לי שדמי רישום לא מוחזרים 
בכל מקרה, וכי הם נועדו לכסות עלויות שונות בכח אדם, במיחשוב ובתשתיות נוספות הקשורות להרשמה. ידוע לי כי אם אתקבל ללימודים במכללה 
ואשלם מקדמת שכר לימוד, אזי דמי המקדמה אינם מוחזרים אלא בהתאם להנחיות ולהסברים הנמצאים בעלון המידע לנרשם ובאתר האינטרנט של 
המכללה. אני הח”מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי הרשמה, נהלי שכר הלימוד, תנאי התשלום והדרישות כמפורט בעלון המידע לנרשם ובאתר 
האינטרנט של המכללה, ואני מתחיייב/ת לפעול על-פיהם ולציית להם. בפרט אני מודע/ת לאמור בהתייחס לעניין פיגורים בתשלום, ולעניין ביטול/

הפסקה וחידוש לימודים. ידוע לי כי התנאים, כאמור לעיל, ניתנים לשינוי על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכללה. אני מתחייב/ת לשלם את 
שכר הלימוד ואת שאר התשלומים שיהא עלי לשלם עד לסיום לימודיי לפי קביעת הנהלת המכללה או בתי הספר במכללה, במלואם ובמועדם ובכפוף 
למתפרסם בעלון המידע לנרשם ובאתר האינטרנט של המכללה בכל שנה. אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי ולימודי באמצעות המדיה הדיגיטלית. 

אני מתחייב/ת לשמור על ציוד המכללה ורכושה ולשאת בכל נזק או אובדן שיגרם על-ידי, ולקיים את תקנון המשמעת של המכללה.
ידוע לי שהמכללה איננה נותנת הנחה בשכר הלימוד, אלא מעניקה מלגות שונות המוזילות את שכר הלימוד. כמו כן ידוע לי כי הזכאים למלגות 
השונות לא יהיו זכאים לכפל מלגות בשום מקרה, מעבר לסף המקסימלי שיקבע מעת לעת. בנוסף, ידוע לי שסטודנט יוכל להגיש בקשה למלגה מכל 
סוג שהוא רק אם יחתום על נוהל כפל מלגות ועל טופס אישור קיזוז מלגות המכללה ממלגת תוכנית המצויינות. כמו כן ידוע לי שטפסים אלו ניתנים 
להורדה באתר האינטרנט של המכללה. הנני מתחייב/ת להשתמש במשאבי התקשוב במכללה האקדמית נתניה בהתאם לחוק ובכפוף לתקנון המופיע 
באתר המכללה )מחשוב-אודות-נהלים(. לשם אכיפת מילוי כל חובותי כלפי המכללה, תהא המכללה מוסמכת לנקוט כל הליך חוקי לפי שיקול דעתה 

ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן או לקבל אישורים או שירותים שונים ממנה.
ידוע לי כי הנהלת המכללה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתוכנית הלימודים ובמערכת השעות בהתאם לצרכי המכללה ו/או דרישת הגורמים 

הרלוונטיים לקביעת תוכניות  הלימודים".
אני מאשר/ת בחתימתי כי אני מעוניינ/ת להיות חבר/ה באגודת הסטודנטים שהיא עמותה עצמאית. ידוע לי כי תשלום דמי החבר לאגודת הסטודנטים, 
המשולם מידי שנה, מועבר על-ידי המכללה לאגודת הסטודנטים הפועלת לרווחת הסטודנט. ידוע לי, שביטול חברות באגודה יתאפשר במהלך החודש 
הראשון ללימודים בלבד בכל שנה, ובאחריותי להודיע על כך בכתב לאגודת הסטודנטים, ולהעביר למדור שכר לימוד אישור חתום על ידם. בנוסף, 
אני מאשר/ת שפרטי האישיים יועברו לאגודת הסטודנטים לקידום מטרותיה. כמו כן, אם אתקבל ללימודים, אני מתחייב/ת לשלם שכר לימוד החל עלי 
על-פי תקנון שכר הלימוד המפורט באתר האינטרנט של המכללה, ועל-פי ההוראות שיפרסם המוסד בהתייחס לכל שנות לימודי בו. ידוע לי שלבית 
המשפט בתל אביב יפו תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך ומחלוקת שיתגלעו בין הסטודנט/ית לבין המכללה. אני מקבל/ת עלי לחתום 
על הוראת קבע לחיוב תשלום שכר הלימוד על-ידי הבנק או חברת האשראי, כל עוד לא חתמתי על טופס כזה, ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.

טופס רישום לתואר ראשון

טופס רישום לתואר ראשון

																									חתימה 								יש להקפיד ולחתום על ההצהרה		 	 											תאריך	 	

האקדמית נתניה, טל’:  2443* , 1-800-225-771 , פקס’: 09-8607799

25. יש לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים )סמן	x	לכל	מסמך	מצורף(:
4.	תעודות	על	השכלה:	תיכונית,	בגרות,	אקדמית,	מקצועית,	אחרת	)מאושרות	כתצלום	“נאמן	למקור”( 						 	 						1.	אישור	על	תשלום	דמי	רישום	)דמי	רישום	אינם	מוחזרים(	

5.	צילום	תעודת	שיחרור/פטור/דחיית	שירות/שירות	לאומי 	 	 						2.	תמונת	פספורט	אחת	)מיועדת	להנפקת	תעודת	סטודנט(	

בהיעדר המסמכים הנ”ל לא תובא בקשתך לדיון 							3.	צילום	העמוד	בתעודת	הזהות	הכולל	שם	ומספר	הזהות	)החלק	עם	התמונה(							

6.	״אישור	ציון	בחינה	פסיכומטרית/	אמי״ר/	אמיר״ם	-	רק	למעוניינים	לצרף	נתון	זה 	 	 	 	 	 	 	

26. תולדות חיים בקצרה

27. הצהרה
אני	הח”מ	מבקש/ת	בזה	להתקבל	כתלמיד/ה	באקדמית	נתניה.	ידוע	לי,	כי	הפרטים	בטופס	זה	יועלו	למחשב	למטרות	ניהול	פדגוגי	מוסדי.	ידוע	לי,	כי	חלק	מן	הנתונים	יועברו	ללשכה	המרכזית	

לסטטיסטיקה	ולמשרד	החינוך	והתרבות	במסגרת	ניהול	מערכות	כספיות	ומערכות	מידע,	וזאת	על-פי	הנהלים	הקיימים.

הנני	מצהיר/ה	שכל	הפרטים	שמסרתי	לעיל	נכונים	וכי	קראתי	בעיון	את	הפרטים	בעלון	המידע	לנרשם	ובאתר	האינטרנט	של	המכללה	שכתובתו:	www.netanya.ac.il.	בפרט	אני	מצהיר/ה	

כי	ידוע	לי	שהמכללה	קיבלה	את	הכרת	המועצה	להשכלה	גבוהה	וממשלת	ישראל	לקיים	מוסד	להשכלה	גבוהה.	ידוע	לי	כי	כל	בתי-	הספר	לתואר	ראשון	במכללה	פועלים	בהסמכת	המועצה	

להשכלה	גבוהה	והוסמכו	להעניק	תואר	ע”י	המל”ג.	למעט	תוכנית	הלימודים	לקראת	תואר	ראשון	.B.A	במנהל	מערכות	בריאות	אשר	החלה	פעילותה	בשנת	הלימודים	תשע”ט	באישור	המל”ג.

אישור	זה	הינו	שלב	הכרחי	בהליכים	לקראת	הסמכה	להעניק	תואר	אקדמי.	ההסמכה	להענקת	תואר	ראשון	.B.A  במנהל	מערכות	בריאות	מותנית	באישור	המל”ג.	מתוך	הכרה	באיכות

וזאת	כפי	שהיה	בשאר	בתי	הספר.	במידה	והמל”ג	לא תוכנית	הלימודים	לתואר	ראשון	במנהל	מערכות	בריאות	משוכנעת	המכללה	שתתקבל	ההסמכה	המבוקשת	לתוכנית	הלימודים,	

תאשר	את	ההסמכה	בלימודי	התואר	הראשון	במנהל	מערכות	בריאות	יוצע	על	ידי	המכללה	לסטודנטים	הלומדים	בתוכנית	זו	“רשת	בטחון”	במסגרת	תוכניות	הלימוד	הרלוונטיות	לתואר

ראשון	בעבורן	מוסמכת	המכללה	להעניק	את	התואר.	אם	אתקבל	ללימודים,	הנני	מתחייב/ת	למלא	במכללה	אחר	כל	תקנות	המוסד,	הסדריו	ונהליו,	ולציית	לכל	החלטותיו	במשך	כל	זמן

לימודי	בו.	ידוע	לי	שדמי	רישום	לא	מוחזרים	בכל	מקרה,	וכי	הם	נועדו	לכסות	עלויות	שונות	בכח	אדם,	במיחשוב	ובתשתיות	נוספות	הקשורות	להרשמה.	ידוע	לי	כי	אם	אתקבל	ללימודים

הח”מ אני	 האינטרנט	של	המכללה.	 ובאתר	 לנרשם	 המידע	 בעלון	 הנמצאים	 ולהסברים	 להנחיות	 אלא	בהתאם	 מוחזרים	 אינם	 דמי	המקדמה	 אזי	 לימוד,	 ואשלם	מקדמת	שכר	 במכללה	

ואני	מתחיייב/ת	לפעול ובאתר	האינטרנט	של	המכללה,	 לנרשם	 והדרישות	כמפורט	בעלון	המידע	 הלימוד,	תנאי	התשלום	 נהלי	שכר	 כל	הפרטים,	סדרי	הרשמה,	 לי	 ידועים	 כי	 מאשר/ת	

ניתנים	לשינוי	על-פי	שיקול ידוע	לי	כי	התנאים,	כאמור	לעיל,	 וחידוש	לימודים.	 ולעניין	ביטול/הפסקה	 ולציית	להם.	בפרט	אני	מודע/ת	לאמור	בהתייחס	לעניין	פיגורים	בתשלום,	 על-פיהם	

דעתה	הבלעדי	של	הנהלת	המכללה.	אני	מתחייב/ת	לשלם	את	שכר	הלימוד	ואת	שאר	התשלומים	שיהא	עלי	לשלם	עד	לסיום	לימודיי	לפי	קביעת	הנהלת	המכללה	או	בתי	הספר	במכללה,

הדיגיטלית. המדיה	 באמצעות	 ולימודי	 פירסומי	 תוכן	 קבלת	 מאשר/ת	 אני	 שנה.	 בכל	 המכללה	 של	 האינטרנט	 ובאתר	 לנרשם	 המידע	 בעלון	 למתפרסם	 ובכפוף	 ובמועדם	 במלואם	

אני	מתחייב/ת	לשמור	על	ציוד	המכללה	ורכושה	ולשאת	בכל	נזק	או	אובדן	שיגרם	על-ידי,	ולקיים	את	תקנון	המשמעת	של	המכללה.

ידוע	לי	שהמכללה	איננה	נותנת	הנחה	בשכר	הלימוד,	אלא	מעניקה	מלגות	שונות	המוזילות	את	שכר	הלימוד.	כמו	כן	ידוע	לי	כי	הזכאים	למלגות	השונות	לא	יהיו	זכאים	לכפל	מלגות	בשום	

מקרה,	מעבר	לסף	המקסימלי	שיקבע	מעת	לעת.	בנוסף,	ידוע	לי	שסטודנט	יוכל	להגיש	בקשה	למלגה	מכל	סוג	שהוא	רק	אם	יחתום	על	נוהל	כפל	מלגות	ועל	טופס	אישור	קיזוז	מלגות	

המכללה	ממלגת	תוכנית	המצויינות.	כמו	כן	ידוע	לי	שטפסים	אלו	ניתנים	להורדה	באתר	האינטרנט	של	המכללה.	הנני	מתחייב/ת	להשתמש	במשאבי	התקשוב	באקדמית	נתניה	בהתאם	לחוק	

ובכפוף	לתקנון	המופיע	באתר	המכללה	)מחשוב-אודות-נהלים(.	לשם	אכיפת	מילוי	כל	חובותי	כלפי	המכללה,	תהא	המכללה	מוסמכת	לנקוט	כל	הליך	חוקי	לפי	שיקול	דעתה	ואף	למנוע	ממני	

את	האפשרות	להיבחן	או	לקבל	אישורים	או	שירותים	שונים	ממנה.

אני	מאשר/ת	בחתימתי	כי	אני	מעוניינ/ת	להיות	חבר/ה	באגודת	הסטודנטים	שהיא	עמותה	עצמאית.	ידוע	לי	כי	תשלום	דמי	החבר	לאגודת	הסטודנטים,	המשולם	מידי	שנה,	מועבר	על-ידי	

המכללה	לאגודת	הסטודנטים	הפועלת	לרווחת	הסטודנט.	ידוע	לי,	שביטול	חברות	באגודה	יתאפשר	במהלך	החודש	הראשון	ללימודים	בלבד	בכל	שנה,	ובאחריותי	להודיע	על	כך	בכתב

לאגודת	הסטודנטים,	ולהעביר	למדור	שכר	לימוד	אישור	חתום	על	ידם.	בנוסף,	אני	מאשר/ת	שפרטי	האישיים	יועברו	לאגודת	הסטודנטים	לקידום	מטרותיה.	כמו	כן,	אם	אתקבל	ללימודים,

אני	מתחייב/ת	לשלם	שכר	לימוד	החל	עלי	על-פי	תקנון	שכר	הלימוד	המפורט	באתר	האינטרנט	של	המכללה,	ועל-פי	ההוראות	שיפרסם	המוסד	בהתייחס	לכל	שנות	לימודי	בו.	ידוע	לי

התחייבות טופס	 על	 לחתום	 עלי	 מקבל/ת	 אני	 המכללה.	 לבין	 הסטודנט/ית	 בין	 שיתגלעו	 ומחלוקת	 סכסוך	 בכל	 לדון	 והבלעדית	 הייחודית	 הסמכות	 תהא	 יפו	 אביב	 בתל	 המשפט	 שלבית	

לתשלום	שכר	הלימוד	וכן	על	הוראת	קבע	לחיוב	תשלום	שכר	הלימוד	על-ידי	הבנק.	כל	עוד	לא	חתמתי	על	טופס	כזה,	ישמש	מסמך	זה	כהוכחה	לחובתי	זו.
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טופס רישום לתואר ראשון

																									חתימה 								יש להקפיד ולחתום על ההצהרה		 	 											תאריך	 	

האקדמית נתניה, טל’:  2443* , 1-800-225-771 , פקס’: 09-8607799

25. יש לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים )סמן	x	לכל	מסמך	מצורף(:
4.	תעודות	על	השכלה:	תיכונית,	בגרות,	אקדמית,	מקצועית,	אחרת	)מאושרות	כתצלום	“נאמן	למקור”( 						 	 						1.	אישור	על	תשלום	דמי	רישום	)דמי	רישום	אינם	מוחזרים(	

5.	צילום	תעודת	שיחרור/פטור/דחיית	שירות/שירות	לאומי 	 	 						2.	תמונת	פספורט	אחת	)מיועדת	להנפקת	תעודת	סטודנט(	

בהיעדר המסמכים הנ”ל לא תובא בקשתך לדיון 							3.	צילום	העמוד	בתעודת	הזהות	הכולל	שם	ומספר	הזהות	)החלק	עם	התמונה(							

6.	״אישור	ציון	בחינה	פסיכומטרית/	אמי״ר/	אמיר״ם	-	רק	למעוניינים	לצרף	נתון	זה 	 	 	 	 	 	 	

26. תולדות חיים בקצרה

27. הצהרה
אני	הח”מ	מבקש/ת	בזה	להתקבל	כתלמיד/ה	באקדמית	נתניה.	ידוע	לי,	כי	הפרטים	בטופס	זה	יועלו	למחשב	למטרות	ניהול	פדגוגי	מוסדי.	ידוע	לי,	כי	חלק	מן	הנתונים	יועברו	ללשכה	המרכזית	

לסטטיסטיקה	ולמשרד	החינוך	והתרבות	במסגרת	ניהול	מערכות	כספיות	ומערכות	מידע,	וזאת	על-פי	הנהלים	הקיימים.

הנני	מצהיר/ה	שכל	הפרטים	שמסרתי	לעיל	נכונים	וכי	קראתי	בעיון	את	הפרטים	בעלון	המידע	לנרשם	ובאתר	האינטרנט	של	המכללה	שכתובתו:	www.netanya.ac.il.	בפרט	אני	מצהיר/ה	

כי	ידוע	לי	שהמכללה	קיבלה	את	הכרת	המועצה	להשכלה	גבוהה	וממשלת	ישראל	לקיים	מוסד	להשכלה	גבוהה.	ידוע	לי	כי	כל	בתי-	הספר	לתואר	ראשון	במכללה	פועלים	בהסמכת	המועצה	

להשכלה	גבוהה	והוסמכו	להעניק	תואר	ע”י	המל”ג.	למעט	תוכנית	הלימודים	לקראת	תואר	ראשון	.B.A	במנהל	מערכות	בריאות	אשר	החלה	פעילותה	בשנת	הלימודים	תשע”ט	באישור	המל”ג.

אישור	זה	הינו	שלב	הכרחי	בהליכים	לקראת	הסמכה	להעניק	תואר	אקדמי.	ההסמכה	להענקת	תואר	ראשון	.B.A  במנהל	מערכות	בריאות	מותנית	באישור	המל”ג.	מתוך	הכרה	באיכות

וזאת	כפי	שהיה	בשאר	בתי	הספר.	במידה	והמל”ג	לא תוכנית	הלימודים	לתואר	ראשון	במנהל	מערכות	בריאות	משוכנעת	המכללה	שתתקבל	ההסמכה	המבוקשת	לתוכנית	הלימודים,	

תאשר	את	ההסמכה	בלימודי	התואר	הראשון	במנהל	מערכות	בריאות	יוצע	על	ידי	המכללה	לסטודנטים	הלומדים	בתוכנית	זו	“רשת	בטחון”	במסגרת	תוכניות	הלימוד	הרלוונטיות	לתואר

ראשון	בעבורן	מוסמכת	המכללה	להעניק	את	התואר.	אם	אתקבל	ללימודים,	הנני	מתחייב/ת	למלא	במכללה	אחר	כל	תקנות	המוסד,	הסדריו	ונהליו,	ולציית	לכל	החלטותיו	במשך	כל	זמן

לימודי	בו.	ידוע	לי	שדמי	רישום	לא	מוחזרים	בכל	מקרה,	וכי	הם	נועדו	לכסות	עלויות	שונות	בכח	אדם,	במיחשוב	ובתשתיות	נוספות	הקשורות	להרשמה.	ידוע	לי	כי	אם	אתקבל	ללימודים

הח”מ אני	 האינטרנט	של	המכללה.	 ובאתר	 לנרשם	 המידע	 בעלון	 הנמצאים	 ולהסברים	 להנחיות	 אלא	בהתאם	 מוחזרים	 אינם	 דמי	המקדמה	 אזי	 לימוד,	 ואשלם	מקדמת	שכר	 במכללה	

ואני	מתחיייב/ת	לפעול ובאתר	האינטרנט	של	המכללה,	 לנרשם	 והדרישות	כמפורט	בעלון	המידע	 הלימוד,	תנאי	התשלום	 נהלי	שכר	 כל	הפרטים,	סדרי	הרשמה,	 לי	 ידועים	 כי	 מאשר/ת	

ניתנים	לשינוי	על-פי	שיקול ידוע	לי	כי	התנאים,	כאמור	לעיל,	 וחידוש	לימודים.	 ולעניין	ביטול/הפסקה	 ולציית	להם.	בפרט	אני	מודע/ת	לאמור	בהתייחס	לעניין	פיגורים	בתשלום,	 על-פיהם	

דעתה	הבלעדי	של	הנהלת	המכללה.	אני	מתחייב/ת	לשלם	את	שכר	הלימוד	ואת	שאר	התשלומים	שיהא	עלי	לשלם	עד	לסיום	לימודיי	לפי	קביעת	הנהלת	המכללה	או	בתי	הספר	במכללה,

הדיגיטלית. המדיה	 באמצעות	 ולימודי	 פירסומי	 תוכן	 קבלת	 מאשר/ת	 אני	 שנה.	 בכל	 המכללה	 של	 האינטרנט	 ובאתר	 לנרשם	 המידע	 בעלון	 למתפרסם	 ובכפוף	 ובמועדם	 במלואם	

אני	מתחייב/ת	לשמור	על	ציוד	המכללה	ורכושה	ולשאת	בכל	נזק	או	אובדן	שיגרם	על-ידי,	ולקיים	את	תקנון	המשמעת	של	המכללה.

ידוע	לי	שהמכללה	איננה	נותנת	הנחה	בשכר	הלימוד,	אלא	מעניקה	מלגות	שונות	המוזילות	את	שכר	הלימוד.	כמו	כן	ידוע	לי	כי	הזכאים	למלגות	השונות	לא	יהיו	זכאים	לכפל	מלגות	בשום	

מקרה,	מעבר	לסף	המקסימלי	שיקבע	מעת	לעת.	בנוסף,	ידוע	לי	שסטודנט	יוכל	להגיש	בקשה	למלגה	מכל	סוג	שהוא	רק	אם	יחתום	על	נוהל	כפל	מלגות	ועל	טופס	אישור	קיזוז	מלגות	

המכללה	ממלגת	תוכנית	המצויינות.	כמו	כן	ידוע	לי	שטפסים	אלו	ניתנים	להורדה	באתר	האינטרנט	של	המכללה.	הנני	מתחייב/ת	להשתמש	במשאבי	התקשוב	באקדמית	נתניה	בהתאם	לחוק	

ובכפוף	לתקנון	המופיע	באתר	המכללה	)מחשוב-אודות-נהלים(.	לשם	אכיפת	מילוי	כל	חובותי	כלפי	המכללה,	תהא	המכללה	מוסמכת	לנקוט	כל	הליך	חוקי	לפי	שיקול	דעתה	ואף	למנוע	ממני	

את	האפשרות	להיבחן	או	לקבל	אישורים	או	שירותים	שונים	ממנה.

אני	מאשר/ת	בחתימתי	כי	אני	מעוניינ/ת	להיות	חבר/ה	באגודת	הסטודנטים	שהיא	עמותה	עצמאית.	ידוע	לי	כי	תשלום	דמי	החבר	לאגודת	הסטודנטים,	המשולם	מידי	שנה,	מועבר	על-ידי	

המכללה	לאגודת	הסטודנטים	הפועלת	לרווחת	הסטודנט.	ידוע	לי,	שביטול	חברות	באגודה	יתאפשר	במהלך	החודש	הראשון	ללימודים	בלבד	בכל	שנה,	ובאחריותי	להודיע	על	כך	בכתב

לאגודת	הסטודנטים,	ולהעביר	למדור	שכר	לימוד	אישור	חתום	על	ידם.	בנוסף,	אני	מאשר/ת	שפרטי	האישיים	יועברו	לאגודת	הסטודנטים	לקידום	מטרותיה.	כמו	כן,	אם	אתקבל	ללימודים,

אני	מתחייב/ת	לשלם	שכר	לימוד	החל	עלי	על-פי	תקנון	שכר	הלימוד	המפורט	באתר	האינטרנט	של	המכללה,	ועל-פי	ההוראות	שיפרסם	המוסד	בהתייחס	לכל	שנות	לימודי	בו.	ידוע	לי

התחייבות טופס	 על	 לחתום	 עלי	 מקבל/ת	 אני	 המכללה.	 לבין	 הסטודנט/ית	 בין	 שיתגלעו	 ומחלוקת	 סכסוך	 בכל	 לדון	 והבלעדית	 הייחודית	 הסמכות	 תהא	 יפו	 אביב	 בתל	 המשפט	 שלבית	

לתשלום	שכר	הלימוד	וכן	על	הוראת	קבע	לחיוב	תשלום	שכר	הלימוד	על-ידי	הבנק.	כל	עוד	לא	חתמתי	על	טופס	כזה,	ישמש	מסמך	זה	כהוכחה	לחובתי	זו.


