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)תש"פ( נה האוניברסיטאיתטפסי הרשמה למכי  
 

  רב, שלום
אנו שמחים על החלטתך ללמוד במכינה האוניברסיטאית של האוניברסיטה העברית על מנת לשפר את סיכויי 

  קבלתך לתואר ראשון באוניברסיטה.
  באופן מלא וברור.  אותם ולמלאהמסמכים הנדרשים ואת טפסי ההרשמה עם הפרטים האישיים  להעבירעליך 

  
קובץ כ prep@savion.huji.ac.ilמלא, לסרוק ולשלוח למייל ל ,בשחור/לבן)אפשר ( הדפיסיש ל את הטפסים

PDF בלבד .  
המכינה האוניברסיטאית, בניין בובר רוסו, קמפוס הר הצופים, ירושלים  לכתובת: בדואר לשלוחניתן גם 

9190501.  
  

  ללא הטפסים הנ"ל. למכינה לא תתבצע הרשמהמסמכי חובה לצורך הרשמה: 
 טפסי הרשמה ) 1
יש להביא גיליון ציוני הבגרות הקיימים + אישור  :במידת ואינך זכאי/ת לתעודת בגרותצילום תעודת בגרות.  ) 2

 מועמדים בעלי בגרות חו"ל מתבקשים להעביר את התעודה.. שנות    לימוד 10על 
 מועמד + ספח. בעלי תעודת זהות ביומטרית יש לסרוק את התעודה משני הצדדים צילום תעודת זהות ) 3
   (מצ"ב טופס בערכת ההרשמה) קורות חיים ) 4
 טופס ויתור על סודיות (מצ"ב לערכת ההרשמה). ) 5
 ת ההרשמה).לון נתוני רקע (מצ"ב לערכשא )6
 בלשונית המכינה אתרב עמתבצ )₪ 464( רשמההה דמי תשלום :הרשמה דמי תשלום על אישור )7

 .''תשלומים''
 .פספורט תמונות 2 )8

  
  מסמכים לצורך דיון בוועדת מלגות במימון של משרד הביטחון/ות"ת:

משרד הביטחון מעמיד לרשות תלמידים יוצאי צבא סיוע בשכר לימוד ו/או מלגות קיום. הדיון בבקשות  מתקיים 
  לכן צירפנו טופס של משרד הביטחון. כחודש לאחר תחילת הלימודים.

  יובאו לדיון. 5.9.19את כל המסמכים על פי הפירוט בדף זה עד לתאריך טופס מלא וציגו יתלמידים שרק 
 

  או צילום פטור מהצבא. הערכה מצה"לצילום תעודת  ) 9
  תעודת לוחם. ) 10
 -" 1"עובד מס'  106מהמעסיק. היה וכתוב בטופס  בלבדה לשנה קודמת של ההור 106פס וט: הורה שכיר ) 11

  יש להביא שומת מס חתומה ע"י מס הכנסה בלבד או אישור ממס הכנסה שאין לו תיק במס הכנסה.
  .בלבדחתום ע"י מס הכנסה של ההורה לשנה קודמת  פס שומהוט: הורה עצמאי

  מביטוח לאומי על מעמד "לא עובד".: אישור מביטוח לאומי על אבטלה, או אישור הורה שאינו עובד

 של הפנסיה של השנה הקודמת. 106: טופס הורה פנסיונר ) 12

  של מקום העבודה.  106טופס +של הפנסיה של השנה הקודמת 106טופס  בפנסיה מוקדמת: עובדהורה  ) 13
של הפנסיה של השנה הקודמת+ אישור מביטוח לאומי  106: טופס בפנסיה מוקדמת שאינו עובדהורה 
 עובד.שלא 

 שלושה חודשים אחרונים. אישור מביטוח לאומי על גובה הקצבה :מקבל קצבת זקנהה ההור ) 14
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 והכנסת הורה יחיד., פנסיה של ההורה הנפטר, פטירה, קצבת שארים צילום ת. :יתמות מאב/אם ) 15

 יחיד.: צילום תעודת גירושין, אסמכתא על תשלום מזונות (הסכם גירושין), הכנסות הורה הורים גרושים ) 16

: קצבת נכות מביטוח לאומי שלושה חודשים אחרונים + אישור מביטוח לאומי של מעמד לא הורה/אח נכה ) 17
 עובד.

: אישור מהקיבוץ שההורים חברי קיבוץ. קיבוץ שיתופי יש למלא מסמך הכנסה מועמד המתגורר בקיבוץ ) 18
  לנפש מברית פיקוח. קיבוץ מופרט, אישור מהקיבוץ שמופרט + הכנסות הורים.

 עם פרטי האחים או אישור "תמצית אוכלוסין" ממשרד הפנים עם פרטי האחים.  + ספח של האם/אבת.ז  ) 19

: ת.ז. + ספח של שני ההורים. במקרה שיש ת.ז. ביומטרית, יש לשלוח גם את הצד מועמד יוצא אתיופיה ) 20
 האחורי.

טופס מצה"ל בלבד ).1מס'  להכוונת חיילים משוחררים (טופס מקורי מהיחידהאישור  יש לצרף :חייל בודד ) 21
 .לא יתקבל

  : תעודת נישואין + טפסי הכנסה של ההורים עפ"י המפורט. ילדים ללאמועמד נשוי  ) 22
 : תעודת זהות עם ספח הילדים + תעודת נישואין + טפסי הכנסה של בן/בת הזוג.ילדים עםמועמד נשוי 

 : צילום כרטיס אשראי או מסמך מהבנק.אסמכתא לחשבון בנק ) 23

 שנים בארץ. 7: צילום תעודת עולה עד חדש עולה ) 24

(ניתן לקבל באגף משאבי אנוש במוסד הלימודים) טופס בן/ת עובד אוניברסיטה ) 25
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  נהלים כלליים, דגשים והסברים לתהליך מתן המלגות:

  
 מלגות במימון של משרד הביטחון: •

מלגת שכ"ל ומלגת להגיש מסמכים לקבלת  רשאיםמועמדים לאחר שירות צבאי או שירות לאומי 
  מחיה ללימודים במכינה במימון של משרד הביטחון.

  עד חמש שנים מיום השחרור ועד לתאריך פתיחת שנת הלימודים במכינה. -הגדרת חייל משוחרר
לוחמים עם תעודת זהב בלבד ששירתו לפחות מחצית משירותם כלוחמים יהיו זכאים לפטור 

  מהצבא. הערכה/ותעודת שחרור (זהב)משכ"ל מלא במכינה, זאת בהצגת תעודת לוחם 
  

 מלגות במימון של ות"ת: •
ת שכ"ל בלבד(ולא להגיש בקשה למלג היו רשאיםי 19דים הפטורים משירות צבאי מגיל מועמ

הגשת מסמכים רלוונטיים, המסמכים באקונומי וכן -על סמך מצב סוציו מלגת מחיה). המלגה ניתנת
  .יבדקו בוועדה פנימית

באחריות  אינןמשרד הביטחון וות"ת ו-יש לקחת בחשבון שההחלטות הן באחריות גורמים חיצוניים •
  המכינה.

 יש למלא את פרטי חשבון הבנק בצורה מדויקת, הסעיף רלוונטי אם תימצא כזכאי למלגת מחיה. •
, 27.10.19אם יהיו שינויים בפרטי החשבון יש להודיע על כך עד ליום פתיחת שנת הלימודים 
קבלת מלגת לאחר תאריך זה לא נוכל לשנות את פרטי חשבון הבנק, פרטים שגויים ימנעו את 

  המחיה ממשרד הביטחון.
לחתום חובה ) בדפי ההרשמה 23)+ 'הצהרת המועמד' (סעיף 21בחלק של 'הצהרת הורים' (סעיף  •

 על הטופס ולהחתים את ההורים. טופס לא חתום הן ע"י המועמד/ת והן ע"י ההורים לא יובא לדיון.
 ולא קודם לכן. 2019דצמבר לידיעתכם, תשובות לבקשות המלגות יימסרו במהלך חודש  •
באחריות  אינןמשרד הביטחון וות"ת ו-יש לקחת בחשבון שההחלטות הן באחריות גורמים חיצוניים •

 המכינה.
יש למלא בקפידה רבה את כל הפרטים בכל סעיפי טופס ההרשמה וכן לצרף את האישורים  •

 המתאימים בהתאם לפירוט הסעיפים המצוינים לעיל.
לא צורפו אליהם כל האישורים הנדרשים ו/או לא חתומים  טפסים שחסרים בהם פרטים ו/או

 ע"י המועמד והוריו יוחזרו ללא טיפול בבקשה.
 המכינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים בהתאם להנחיות ועדת המלגות. •

 
    מיילב לכל שאלה בנושא המלגות ניתן לפנות לליאור חי רחמני

 liorhai@savion.huji.ac.il  
 

  
ד' בין השעות  -ב' ובימים  וייעוץ יתקיימוהרשמה פגישות 

10:00-14:00   
  אבני. -אצל היועצות: יונה פאוקר ושרון ליברטי

למידע נוסף יש להיכנס לאתר המכינה: 
https://mechina.huji.ac.il  
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  ורות חייםק
 

  ____________________ מס' זהות ____________________שם המועמד/ת __________

  (באותיות גדולות ובבירור):__________________________________ באנגליתשם ומשפחה 

  _______________________________________מעוניין ללמוד במסלול: _____________

אנא פרט לגבי  נשמח לדעת עליך קצת יותר פרטים שיקלו עלינו לסייע לך במהלך לימודיך במכינה:
לימודיך התיכוניים, מאורעות חשובים שקרו לך בתקופה זו, מעשיך מאז הסביבה והמשפחה בה גדלת, 

לידי ביטוי בשאלון  אוכל פרט שנראה כבעל חשיבות ואשר לא ב , תכניות עתידיות,השתחררת מצה"ל
  המועמד. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

  תאריך: _____________       : _______________     ת המועמדחתימ

****************************************************************************************  

  :________מאושר מסלול מספר תאריך:___________   : ____________סיכום יועצת
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  
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  לכבוד
  המכינה האוניברסיטאית

  האוניברסיטה העברית
  קמפוס הר הצופים

  
  
  סודיותויתור על 
  

אני הח"מ,____________ נושא תעודת זהות שמספרה______________ נותן בזאת רשות לסגל 

המכינה, באוניברסיטה העברית למסור לגורם שמממן את לימודי במרכז ו/או לגורם שמשתתף במימון 

ידע התכנית בה אני לומד (גם אם אינו מממן ישירות את לימודי) (להלן: "מקבל המידע") את כל המ

 -שיידרש על ידי מקבל המידע, ללא יוצא מן הכלל, ובאופן שידרוש מקבל המידע,  לצורך זה "מידע"  

כל מידע שנמסר על ידי במהלך ההרשמה למכינה וכן כל מידע שהיה חלק משיקולי הקבלה/דחייה  שלי 

אקדמיים, מצבי למסלול. ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור, מידע בדבר מצבי האקדמי, הישגיי ה

האישי, מצבי הכלכלי, נתוני קבלה, ומידע לגבי המשך לימודי באוניברסיטה העברית. אני משחרר בזה 

את האוניברסיטה וכל עובד מעובדיה ומוסד ממוסדותיה מחובת שמירה על סודיות, ומכל חובה הנובעת 

ומוותר על סודיות ועל , בכל הנוגע לפרטים האמורים לעיל, 1981 –מחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

זכותי לפרטיות כלפי מקבל המידע, ולא תהיה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת 

    מידע כאמור.

    ולראיה באתי על החתום:

  תאריך____________         שם התלמיד____________    חתימה_____________

  
התלמידים לפעמים לצורך שימוש באתר המכינה, בפייסבוק במהלך הלימודים במכינה מצולמים 

 באינסטגרם, לצרכי שיווק ועוד. אני □ מאשר / □ לא מאשר להשתמש בתמונתי. 

    ולראיה באתי על החתום:

  תאריך____________         שם התלמיד____________    חתימה_____________
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  לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים שאלון נתוני רקע

תלמידי האוניברסיטה זכאים על פי נהלי האוניברסיטה לקבלת התאמות על סמך לקויות 

בחנות, יתנאי הבת והתאמקבלת על מנת להיערך בזמן ל למידה/בעיות רפואיות/ בעיות נגישות.

  :נבקשך לענות על מס' שאלות

  
  _________________________________ת.ז. ______________  ___    : שם

  

  האם אובחנת בעבר בעקבות קשיים בלימודים ? .1

                              

  

  מיוחדים ?בתנאים להיבחנות  השנים האחרונות 5 -מ יש בידך אישור על זכאותהאם  .2

                             

  

  האם קיים חשד ללקות למידה, אך טרם אובחנת ?  .3

                              

  

  כלשהי בגינה הנך זקוק לתנאי היבחנות מסוימים ? או אחרת מבעיה רפואית ת/סובל הנךהאם   .4

  כן  /  לא

  

רכזת  -סטודנט המעוניין  לקבל התאמות בתנאי היבחנות, מתבקש לפנות לגב' זוהר קלדרון •

, מיד עם קבלת הודעת הקבלה, zohark@savion.huji.ac.ilדוא"ל: תחום הוראה ותלמידים ב

 וזאת בכדי לקבל הנחיות בנוגע לבדיקת האבחון הקיים ו/ או הפנייה לאבחון מת"ל

  

חשוב לציין כי תהליך הטיפול באבחון קיים, או הפנייה לאבחון מת"ל, עשוי להימשך כשלושה  •
פתיחת שנה"ל על מנת שניתן יהיה לממש את חודשים ולכן מומלץ לסיים את התהליך לפני 
 התאמות האבחון עם תחילת שלב המבחנים.

  
  יובהר בזאת כי רק אבחונים אשר אושררו על ידי היחידה ללקויות למידה, או אבחוני מת"ל,

 הינם האבחונים הקבילים היחידים, אשר בגינם ניתן לקבל התאמות בבחינות.









First name ____________________ Family name ______________________ 
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