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מכינה קדם אקדמית

Pre-Academic Program

מסמכים נלווים לטופסי הרישום  -מכינה קדם אקדמית
לנוחיותך ,להלן רשימת המסמכים והטפסים שיש לצרף לבקשתך להתקבל לקדם מכינה.
בהעדר המסמכים לא תובא בקשתך לדיון ,לפיכך יש לדאוג לצירופם ,על פי המפורט מטה:
הערות
סוג המסמך
יש למלא את הטופס במלואו ובצורה מדויקת.
טופס הרשמה מקוון
מיועד לתלמידים אשר אינם מעוניינים להגיש בקשה למלגה ,כולל לוחמים שאינם
טופס ויתור על בקשה למלגה
מגישים בקשה למלגת קיום .מועמדים שמוותרים על זכות זו ,לא יוכלו להגיש בקשה
למלגה למכינה בהמשך השנה.
צילום תעודת זהות של המועמד/ת ,כולל הספח
תעודת זהות
צילום תעודת הערכה שבה מצוין תאריך השחרור ומספר החודשים של השירות.
תעודת שחרור ותעודת הערכה
מועמד שהיה זכאי לפטור משירות צבאי – יש לצרף צילום הפטור מהצבא.
מהצבא
לוחמים (לקבלת מלגת לוחמים) יש לצרף כרטיס שחרור זהב.
כרטיס זה ניתן להוציא באפליקציה של "הארנק הדיגיטלי הצבאי"
לינק להורדת הארנק הדיגיטלי ב  - Appstore -לחצו כאן
לינק להורדת הארנק הדיגיטלי ב  - Googleplay -לחצו כאן
למשרתים שירות מילואים פעיל יש לצרף "טופס מספר ."2
אשר עברו  5שנים מיום השחרור טופס זה ניתן לקבל בטלפון03-7776770 :
צילום תעודה המעידה על תאריך התחלה וסיום של השירות הלאומי.
תעודת סיום שירות לאומי
צילום ברור של ציון הפסיכומטרי .אם האישור אבד ,יש ליצור קשר עם המרכז הארצי
ציון פסיכומטרי
לבחינות ולהערכה ולבקש העתק של ספח ציון הפסיכומטרי.
צילום ברור של ציון מבחן יע"ל.
ציון מבחן יע"ל
אם האישור אבד ,יש ליצור קשר עם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ולבקש העתק
(למועמדים שלא למדו ונבחנו
של ספח ציון הפסיכומטרי.
בבגרות בשפה העברית)
צילום תעודת הבגרות או צילום גיליון הציונים -תוצאות בחינות ממשרד החינוך.
תעודת בגרות או גיליון ציונים
אם מסמך זה לא נמצא ברשותך ניתן להשיגו בתיכון שבו למדת.
אם מסמך זה לא נמצא ברשותך ניתן להשיגו בתיכון שבו למדת.
אישור על  12שנות לימוד
צילום תעודת עולה עד  7שנים בארץ.
עולה חדש
אם הנך בוגר ישיבה קטנה/גדולה  -לצרף אישור ישיבות ,כולל תאריך התחלה וסיום.
בוגרי ישיבות  /סמינר חרדי
אם הנך בוגרת סמינר חרדי – לצרף גיליון ציונים  /תעודת בגרות של הסמינר.
יש לצרף את המסמכים הבאים:
בדואים  /דרוזים  /צרקסים /
נוצרים  /מוסלמים  /חרדים -
" .1טופס מס'  - "2אישור אוכלוסייה  -מהאגף והקרן לחיילים משוחררים,
אשר שירתו בצבא או בשירות
בטלפון .03-7776770
לאומי.
 .2פרטי חשבון בנק של המועמד/ת – כמפורט בטופס מסמכים נלווים לקבלת מלגה.
חתימה אלקטרונית של המועמד
על גבי טופסי הרישום המקוון

ללא חתימת המועמד בסעיף " 10הצהרת המועמד" ,הטופס לא יטופל.

בברכה,
צוות המכינה הקדם אקדמית

משרד ראשי
03-5318254

המדור לתוכניות מובנות
03-5317957

המדור לזרועות הביטחון
03-5317005/6

מכינה קדם אקדמית
03-5317956

קמפוס חרדי
077-2753094/8

לימודי תעודה
03-7384481
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