
 نموذج التسجيل للسنة التحضيرية

 

  مالحظات أساسية:

 يجب تعبئة الطلب كما فُصل أدناه من قبل المتسجل فقط وبشكل دقيق.  .1

 في حالة نقص أحد البنود لن تتم معالجة الطلب .  .2

 يُمنع تعبئة النموذج بقلم رصاص. طلب مكتوب بقلم رصاص يُرفض! .3

 .صورة شخصية يجب ارفاق صورة عن هوية الطالب باإلضافة .4

  البنود الواجب تعبئتها باإلضافة للوثائق االلزامية 

 פרטים אישיים: 1بند 

 على الطالب تعبئة البند بكامله 

 مالحظة : االنتباه للفرق بين فروع العنوان:

 כתובת בזמן הלימודים בתיכון -

 כתובת הורים-

 כתובת נוכחית-

 שרות צבאי : 2بند 

 "שרות לאומי". تعبئة فرع الخدمة المدنية لمن قام بتطبيقها 

 ارفاق ورقة تثبت ذلك. يجب *في حال يوجد

 פרטים על בני משפחה: 3بند 

يكفي تعبئة عدد سنوات تعليم كال الوالدين باإلضافة الى اختيار نوع الثقافة، اسم الوالد/ة و تاريخ الوالدة و عدد جميع 

 االخوة )يشمل الطالب(.

 ارفاق صورة هوية أحد الوالدين واضح فيها ملحق األخوة. *يجب

 השכלה תיכונית: 4بند 

 يجب تعبئة البند بكامله .

 . وتعبئة البنود المخصصة فقطאינטרני/אקסטרני( : االنتباه لنوع المدرسة و البجروت: داخلي / خارجي ) مالحظة

 غير وارد(.  2اذا لم تكن بحوزته ) االختيار رقم  3يختار وזכאות اذا حصل على  1يختار الطالب מצב בגרות في فرع 

 .يجب ارفاق صورة عن شهادة انهاء ثانوية من المدرسة 

 

 מקצועות בגרות: 5بند 

 يُترك هذا البند فارغ 

 ارفاق صورة مصدقة عن شهادة البجروت. يجب

 לימודים קודמים במכינה אחרת: 6بند 

 نعم.يُعبّأ البند في حال كانت االجابة 

 פרוייקט השר: 7بند 

 يُعبّأ البند في حال كانت االجابة نعم.

 



 בחינת כניסה למכינה: 8بند 

 يُترك هذا البند فارغ 

 .מימ"דارفاق صورة مصدقة عن عالمة البسيخومتري او  يجب

 מקור מידע על המכינה: 9بند 

 يُعبّأ البند كامال

 : 10بند 

 22أو ال يود تلقي مساعدة اقتصادية عليه االنتقال للبند  26او اكثر من  19في حال كان جيل المتقدم اقل من 

 נתונים על המועמד ומשפחתו : 11بند 

 ارفاق اوراق تثبت ذلك. يجبفي كل فرع يشار له بنعم 

 .وفاة احد/ كال الوالدين: يجب ارفاق شهادة وفاة 

 ض لدى الوالد/ة مزمن ويؤثر على مرض مزمن: يجب ارفاق تصديق من طبيب بتوقيعه يصرح فيه أن المر

 أداءه. 

 .أحادي الوالدين: يجب ارفاق صورة هوية الوالد التي تثبت ذلك 

 " من  גובה דמי המזונות"طالق: يجب ارفاق شهادة طالق وتصديق من وزارة الداخلية مع الحاق تصديق

 التأمين الوطني.

  شهد بذلك.ي"מרכז הרווחה" حالة اجتماعية خاصة:  يجب ارفاق تصديق من 

 הכנסות ההורים, בן/בת זוג: 12بند 

 وارفاق الوثائق المذكورة أدناه وفق الحاالت المختلفة.  אتعبئة فرع  

  متزوج بدون أبناء يجب ارفاق االوراق اآلتية لكال الوالدين على انفراد )اوراق احدهما ال  أواذا كان المتسجل أعزب

 تغني عن اآلخر(:

 

  مبين فيها نوع الدخل  ضريبة الدخل فقطمن  שומה"يجب ارفاق " עצמאי/ת:في حال كان الوالد/ة

 فقط. "פקיד שומה"من قبل  ايهوموقع عل משכורת/עסק()

  תלושי משכורת"  قسائم  رواتب  3أو ارفاق " 106"טופס يجب ارفاق  שכיר/ה:في حال كان الوالد/ة"

 األخيرة.

 :אישור גובה אבטלה"/"הבטחת يجب ارفاق  في حال كان الوالد/ة عاطل عن العمل/ ربة بيت"

 .ضريبة الدخلمن הכנסה"/"מעמד לא עובד" 

 :للشهور الثالثة األخيرة.גובה קצבה" تصديق من التأمين الوطني " נכות/קצבת זקנה 

 :106תלוש פנסיה + טופס  פנסיונר 

 

 :اذا كان المتسجل متزوج ولديه أبناء يجب ارفاق االوراق اآلتية للزوج/ة 

 

  משכורת/עסק(.من ضريبة الدخل مبين فيها نوع الدخل ) שומהيجب ارفاق  עצמאי/ת:في حال كان الزوج/ة 

  תלושי משכורת"  قسائم رواتب 3أو ارفاق " 106"טופס يجب ارفاق  שכיר/ה:في حال كان الزوج/ة"

 األخيرة.

 :ה"/"הבטחת "אישור גובה אבטלيجب ارفاق  في حال كان الزوج/ة عاطل عن العمل/ ربة بيت

 من ضريبة الدخل.הכנסה"/"מעמד לא עובד" 

 ال حاجة لتعبئة الفرع لكن يجب ارفاق وثائق مالئمة من كل جهة دخل في حالة كان المتسجل أو احد والديه يأخذها.  ב  فرع

 : 13-17بند 

 .يفضل تعبئة البنود لكنه غير الزامي



  :18بند 

 اذا كانت االجابة نعم يجب التفصيل.

  :19بند 

 اذا كانت االجابة نعم يجب التفصيل.

  :20بند 

 اذا كانت االجابة نعم يجب التعليل.

 פרטי חשבון הבנק של המועמד:21بند 

 يجب تعبئة البند بدقة )اسم البنك, رقم البنك, رقم الفرع، رقم الحساب( والتأكد من المعلومات قبل تسليم الملف. 

 ال يمكن تغيير تفاصيل حساب البنك خالل فترة التعليم .  مالحظة :

 -הצהרת הורים

 بند الزامي يعبّأ من قبل أحد الوالدين. 

  :22بند 

 .يُلغى طلب المنحة في حالة كانت االجابة" ال"

 לימודים לאחר מכינה: 23بند 

 يعّأ البند وفق رغبة المتسجل

 )مجال التعليم(. 7)مكان التعليم( ومن ثم  1اكمال تعليمه بالكلية فعليه اختيار  اذا كان يود المتسجل

 -הצהרת המועמד

 .فقطبند الزامي يوقع من قبل المتسجل 

 

 

 

 

 


