
 

 

 חלופה לפסיכומטרי "נתיב לאקדמיה"טופס הרשמה 
 דתשע"לשנת הלימודים 

 לקראת הלימודים באוניברסיטה לשנת הלימודים תשע"ה
 911.910.91-011.110.91מחזור שני 

 

 פרטים אישיים

 שם פרטי
 

 מין  שם משפחה
 ז / נ

 תעודת זהות
          

 לועזיות(דפוס  )באותיותשם פרטי 
 

 לועזיות( דפוס שם משפחה )באותיות

 רחוב ומס' בית
 

 מיקוד עיר/יישוב

 טלפון בבית
 

 דואר אלקטרוני טלפון נייד

 תאריך לידה
 

 שנת עליה ארץ לידה

 )להחזרים בלבד( פרטי חשבון בנק
 בנק

 
 מספר חשבון סניף

  

  ממוצע תעודת בגרות
 _________________________ לחץ כאן לחישוב הממוצע כולל בונוסים,לחשב באתר האוניברסיטה,  ניתן

 

 )במידה ויש(ציון פסיכומטרי 

 ציון אנגלית ציון רב תחומי  מועד
 
 

 הצהרת המועמד
 כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הינם נכונים.אני מצהיר בזאת 

 אני מסכים שפרטיי )שם, ת.ז. וציונים בקורסים( יועברו למרכז הארצי לבחינות והערכה לצורך קביעת גובה הציון 
 .תביעה נגד האוניברסיטה בשל מסירת המידע כאמורבמונחי ציוני הפסיכומטרי. לא תהיה לי כל טענה או 

 ידוע לי, כי הלימודים והבחינות במקצועות חשיבה מתמטית ואוריינות עברית יתקיימו בשפה העברית.
 ביטול הרשמה ולימודים המפורטים באתר האינטרנט של המרכז ללימודי קדם אקדמיים. קראתי את נהלי

 

 ____________ __________________חתימה: _ __________________________תאריך ___
 ה אישור על הגעה ותשלום ללימודיםחתימה והעברת טופס ההרשמה אלינו מהוו

 

      )בחר( אופן התשלום

 ס.ת. לזיכוי לשימוש משרדי  פיקדון צבאי מזומן כרטיס אשראי
 

 )בחר( ומזומן בלבדלאשראי  – מספר תשלומים

1 2     
 

 בכרטיס אשראי תשלום

 סוג כרטיס
 

 מספר כרטיס
                 

 ספרות אחרונות  3
   בגב הכרטיס

    

 תוקף כרטיס
___ _/ ____ 

 בעל הכרטיס תעודת זהות שם בעל הכרטיס
          

 קבלה תשלח לכתובת שצויינה לעיל. –למשלמים באשראי 
 

 יש לצרף את המסמכים הבאים: צילום ת.ז., תעודת בגרות ישראלית •
 

 .בדואר אלקטרוניבפקס או , בדואר, נא להחזיר את הטופס למשרד ידנית
ה' בשעות -, שעות קבלה ימים א', ב"ש )מול בית המלון "לאונרדו"(1: קמפוס קרית טוביהו, רח' הנרייטה סאלד ינוכתובת

00:00-12:00. 
 .50105, ב"ש, 353גוריון בנגב, המרכז ללימודים קד"א, ת.ד. -כתובת למשלוח דואר: אוניברסיטת בן

 pre@bgu.ac.il: דואר אלקטרוני 2302203-05פקס: 
 
 

 התקבל ביום:_______________  לשימוש משרדי:
 שולם בתאריך _______ 2שולם בתאריך _________ תשלום  1תשלום    1/2תשלום: מזומן/אשראי,  מס' תשלומים 

 _______________________________________מכתב קבלה: ____________________     הערות: 
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