שנה"ל תשע"ו
שלום רב,
אנו שמחים על פנייתך אלינו והתעניינותך בלימודים במרכז האקדמי לעיצוב ויצו חיפה .ההרשמה לשנת
הלימודים תשע"ו החלה ולהלן ערכת הרשמה הכוללת:
 .1פירוט תנאי הקבלה לקראת תואר ראשון בשנת הלימודים תשע"ו.
 .2טופס ההרשמה – את טפסי ההרשמה ניתן להחזיר באחת הדרכים הבאות:


פקס ממוחשב1534-8562-566 :



באמצעות הדואר לכתובת :המרכז האקדמי ויצו חיפה ,ת.ד , 9034 .חיפה מיקוד 31090



באמצעות המייל לכתובתinfo@wizodzn.ac.il :

 .3הנחיות למילוי מלא ונכון של טופס ההרשמה.
.4

פירוט המסמכים הנלווים שהנך נדרש להמציא.

 .5עלות ההרשמה  -דמי ההרשמה* למבחני המיון וההתאמה על פי המחלקות השונות הם כפי שמפורט
מטה .הרשמה למחלקה נוספת הינה בעלות של  ₪ 100נוספים.


עיצוב גרפי ,ארכיטקטורה ,עיצוב אופנה – ₪ 750



צילום ,מדיה וקולנוע ₪ 450 -



קולנוע – ₪ 450



ניהול עסקי₪ 450 -

להלן הדרכים בהן ניתן לשלם את דמי ההרשמה:


רישום מקוון .קישור לרישום המקוון ניתן למצוא באתר המכללה.



באמצעות המחאה )שיק( או המחאת דואר



באמצעות כרטיס אשראי
בטלפון  04-8562555או ) 04-8562511בימים א' ,ד'  , 8:00-12:00יום ג' (8:00-15:00



העברה בנקאית



תשלום במזומן במרכז מידע והרשמה

לתשומת לב!
זימון למבחני המיון וההתאמה ישלח מיד לאחר הסדרת דמי ההרשמה והמצאת טופס ההרשמה יחד עם
המסמכים הנלווים כנדרש.
* אין החזר דמי הרשמה למועמד שלא התקבל ללימודים ,או למועמד שביטל את הרשמתו.

שנה"ל תשע"ו
הנחיות למילוי טופס ההרשמה
נבקשכם למלא את הטופס בכתב יד קריא וברור.
 .1חלק א'  -יש למלא במלואו )יש להקפיד על מילוי תאריך עלייה במידה וסימנת ארץ לידה שונה מישראל(.
 .2חלק ב' – יש למלא את שם המחלקה בה הנך מעוניין בעדיפות .1
במידה והנך מעוניין להיבחן לשתי מחלקות יש לציין את שם המחלקה השנייה בעדיפות .2
 .3חלק ג' – יש למלא במלואו.
 .4חלק ד' – למלא במלואם את הסעיפים המתייחסים לרקע הלימודי שלך .אין צורך למלא את סעיף  ,43הוא
לשימוש משרדי בלבד.
 .5חלק ה'  +ו' – יש למלא במלואם.
 .6חלק ז' – יש למלא את הסעיפים הרלוונטיים ולחתום בסוף העמוד .את הסעיפים  55-57יש למלא רק במידה
וקיים ניסיון עבודה בתחום החינוכי-מוסדי.
 .7שימו לב ! יש למלא את תאריך מילוי הטופס ולחתום בעמוד האחרון .ללא חתימה ,הטופס לא יוכל להיקלט.
 .8יש למלא את נספח חוק .40

פירוט המסמכים הנלווים הנדרשים
 .1תעודת בגרות/זכאות לתעודת בגרות-העתק מאושר.
בעלי תעודת בגרות מחו"ל ימציאו :תעודת בגרות מאושרת וחתומה ע"י נוטריון  +העתק 2 ,העתקים של
תעודת עולה 2 ,העתקים של תעודת זהות.
 .2אישור ציון רכיב האנגלית של המבחן הפסיכומטרי .לחילופין ציון מבחן אמיר  /אמיר"ם.
 .3אישור ציון המבחן הפסיכומטרי הארצי מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה  -העתק .במחלקות הרלוונטיות.
 .4תעודת זהות  -העתק )כולל הספח(.
 .5אישור שחרור מצה"ל  -העתק.
 .6שלוש תמונות פספורט .מאחורי כל תמונה יש לציין שם מלא ,ת.ז והמחלקה אליה נרשמים.

