
 
 

 

 
ל פי ההנחיות עיש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים המבוקשים  נך מתבקש למלא את הטופס במלואו ובמדויק.ה

טפסי בקשה שלא ימולאו כנדרש או שלא צורפו  לפקודת האגודה לקידום החינוך. ₪ 100באתר האינטרנט והמחאה על סך 
 ים, לא יידונו לקביעת ניקוד סופי עד להשלמת החסר.אליהם המסמכים הנדרש

_____________________________________________________________________________ 

מצהיר/ה ומתחייב/ת למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים בכל הנוגע למידע  _______________ז.ת______________    אני הח"מ
 מכךהמשפטיות הנובעות ו מסירת מידע כוזב עלולה לגרור לתוצאות החוקיותכי  דוע ליי, הנדרש בטפסים אלו

 _____________חתימה
 פרטים אישיים )יש לצרף צילום ת.ז. מועמד+ספח(

 
 ________________________________ת.ז. 

 
 

 מין: ז / נ  שם פרטי: _________    שם משפחה:________ 
 

 ___/___  ארץ לידה: ___________  שנת עליה: ___________תאריך לידה: ______/
 

מרשם תמצית רישום מ יש להמציאבמידה והכתובת הנוכחית בת.ז שונה מהכתובת בזמן התיכון  ) כתובת בזמן הלימודים בתיכון
 אישור תושב( /במשרד הפנים האוכלוסין

 
   ____ת.ד. ____ _______קודמי __ שכונה________ יישוב_________רחוב____________ מס'__

 
 כתובת נוכחית למשלוח דואר 

 
 _ שכונה________ יישוב_________ מיקוד_______ ת.ד. ________   _רחוב____________ מס'__

 
 __מס' טלפון נייד_____________ מספר טלפון_______________

 
  __________ _ יישוב___שם בית ספר תיכון אחרון ________

 שנות לימוד(  12ישור בי"ס על סיום א צרף צילום תעודת בגרות/)יש ל
 

 ה )יש לצרף צילום ת.ז. הורים+ספח האחים(פרטים על בני המשפח
 ________משלח יד  ______  מס' שנות לימוד_______ לידהב_______ שנת לידה______ ארץ שם הא
 ________משלח יד  ______  ימודמס' שנות ל_______ _______ שנת לידה______ ארץ לידהםשם הא

 
 :אחים ואחיות של המועמד

 שנת לידה  שם   שנת לידה  שם 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 
 בלבד( 18)יש להתייחס לאירועים שהתרחשו בתקופה בה המועמד למד בתיכון ועד גיל בעיות מיוחדות של המועמד 

  דת פטירה()יש לצרף תעויתמות מאב / אם  .1
 תעודת נכות בלבד ,חוזי הנכות ומתי נקבעוא על מס')יש לצרף אישור מביטוח לאומי  %100 - %20נכות  .2

 אינה מספיקה(
 נא לצרף אישור בהתאם( –)יש לצרף תעודת עולה, נעל"ה  בזמן לימודיו בתיכון שנים בארץ 7עד -עולה חדש .3
  )יש לצרף תעודת גירושין( 18גירושין של המועמד עד גיל  .4
 יכום אשפוז( ס/   בעברית מרופא מטפלמפורט  )יש לצרף סיכום מחלה מחלה קשה וממושכת  .5
  )יש לצרף מסמכים רלוונטיים בהתאם או דו"ח עו"ס / רווחה( מצב אישי אחר .6
 
 
 



 
 

 

 
 בלבד( 18תיכון ועד גיל ב מדלתרחשו בתקופה בה המועמד בעיות מיוחדות של המשפחה )יש להתייחס לאירועים שה

 
  תעודת , מס' אחוזי הנכות ומתי נקבעו)יש לצרף אישור מביטוח לאומי על  %100 - %20נכות של הורים / אחים  .1

 (נכות בלבד אינה מספיקה
 )יש לצרף תעודת גירושין( גירושין של ההורים  .2

 חיד במידה וקיימת()יש לצרף אישור על קצבת ימשפחה חד הורית 
 )יש לצרף תעודת פטירה(  פטירת אח / אחות .3
 בעברית מרופא מטפל / סיכום אשפוז( מפורט )יש לצרף סיכום מחלה  אחים / מחלה קשה וממושכת של הורים .4
  )יש לצרף מסמכים רלוונטיים בהתאם או דו"ח עו"ס / רווחה( מצב משפחתי אחר .5
  
  ר אישי.לצרף למסמכים הנדרשים מכתב הסבניתן 
 .יש לשמור העתק מכל המסמכים המצורפים 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 אני הח"מ _________________ מספר ת.ז._____________ נותן בזאת לאגודה לקידום החינוך, ירושלים )ע"ר( ו/או למי

"האגודה"( רשות, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, למסור לאוניברסיטאות ו/או למוסדות להשכלה גבוהה ו/או למי  –מטעמה, )להלן 

"האוניברסיטאות"(, את כל הפרטים שנתקבלו באגודה לגבי, וכן את תוצאות תהליך המיון והדירוג לקביעת הניקוד  –מטעמם )להלן 

 אוניברסיטאות ו/או כל מידע אחר שיהיה בידי האגודה בעקבות תהליך המיון והדירוג האמור. להעדפה מתקנת לקבלתי ללימודים ב

 

ות , מחובת שמירה על סודיחותםיאני משחרר את האגודה והאוניברסיטאות, לרבות עובדיהם וכל מי שפועל/ת מטעמם ו/או בשל

או בכלל כלפי מבקש המידע , ולא תהיה לי כל טענה ומכוח כל דין ו/או הסכם ו/ 1981 –א בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"

 ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר למסירת המידע כאמור. 

 אישורי זה מהווה גם התחייבות לטובת האגודה והאוניברסיטאות. 

 

 באוניברסיטאות. כתב ויתור זה ניתן במסגרת הליכי בקשה שהגשתי לצורך קביעת ניקוד להעדפה מתקנת בקבלתי ללימודים 

 

  20ולראיה באתי על החתום, היום _______ לחודש________ שנת ___

 
 
 
   ____________________      ____________________  __________________ 
       

   חתימה    מס' זהות        שם     


