
 

 
 
 

 
         26.06.2022 
    
 לכבוד

    
_______________ 

 
 

 ת/ת נכבד/מועמד
 

 ת/ות מוסמך/תוכנית הסבת אקדמאים לתואר אח
 

ב תפתח "תשפ באלול ט"ו, 2022 בספטמבר  11אנו שמחים להודיע כי בתאריך 
 . ת/ות מוסמך/תכנית הסבת אקדמאים לתואר אח

 
 '.ה, ב'', ימים בשבוע בימים א 3ויתקיימו  בוקרהלימודים הם לימודי 

 .08:00-18:30: ב' יום  08:00-15:00בין השעות : ה'', ימים א
 

 :דרישות לרישום
 

 י המועצה להשכלה "המוכר ע, תעודה המעידה על השכלה אקדמית במוסד

 ;י משרד החינוך"לחילופין הוכר כשווה ערך ע או, גבוהה בישראל

 ( ירושלים 22כנפי נשרים ' רח, ל"המחלקה להענקת תארים מחו)

 י תקנות בריאות העם"המאפשרת עיסוק בתחום הבריאות עפ, בריאות תקינה; 

 הצהרה על העדר רישום פלילי; 

 אזרחות ישראלית; 

 ראיון קבלה;* 

 מבדק להוכחת רמת שליטה בעברית 

  



 

 
 
 

 
 

 :להלן רשימת המסמכים הנחוצים להרשמתך לתכנית הלימודים

 (;מצורף)ת /שאלון למועמד -

 ;מודפס -קורות חיים -

 ;תמונת פספורט -

 ;כולל הספח המעיד על אזרחות ישראלית זהותצילום תעודת  -

 (;מצורף)הצהרה על היעדר רישום פלילי  -

 ( ;מצורף)הצהרת בריאות  -

 ;או אישור על זכאותצילום תעודה המעידה על השכלה אקדמית  -

 מצורף צילום שובר תשלום לביצוע העברה בנקאית  -

)בוגרי אוניברסיטת אריאל מצורף  טופס ויתור סודיות לצורך אימות מסמכי תואר אקדמי -

 טופס של האוניברסיטה, שאר הבוגרים על הטופס הרגיל(.

מתאריך בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  -תעודת מחוסן/מחלים מקורונה  -

 חלה חובת התחסנות בקרב תלמידי מקצועות הבריאות . 28.2.21

 .₪  240אסמכתא על תשלום דמי הרשמה על סך  -

 מי ההרשמה לא יוחזרוד
 20228.15.מועד אחרון להגשת המסמכים 

 
  .ועד הראיון ייקבע לאחר קבלת המסמכיםמ –איון קבלה ר 
גשת כל המסמכים שלעיל ותשלום דמי ההרשמה הינם תנאי הכרחי להמשך תהליך המיון ה 

 .והקבלה 
 מועד הראיון יש חובה להציג תעודת תואר ותעודת זהות על מנת לאמת מול המקור.ב 

 
 להעלות לרישום המקווןכולל אישור תשלום יש , את הטפסים המצורפים    
 , ברור כך שיראו את כל המסמך.באופן קריא יסרקויש צורך לוודא שהטפסים     

64924164924199 64924 
 .הלומדים ובקבלת אישור משרד הבריאות' פתיחת תכנית הלימודים מותנית במס

 
 

 אנו מאחלים לך הצלחה
 

 בברכה,
 

 ר נאוה גרוס פלדמן  "ד
 ס "מנהלת ביה

 


