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  ראשוןתואר ל - בפקולטה להנדסהטופס מיוחד למועמדים 

  רוח"-"הנדסה הקבץ לימודיםעם ללמוד המעוניינים 
מבין  מציעה הפקולטה להנדסה, לתלמידים המצטיינים ביותרתשע"ז שנה"ל החל מ

 לימודים במדעי הרוח.הקבץ  לשלב בלימודיהםה, פקולטמגמות ב ארבעהמתקבלים ל
 :הן מגמותה ארבע

ואלקטרוניקה )במסלול הרגיל ולא בתכניות המשולבות עם מדעי  הנדסת חשמל .1
 מלאים  בקישורית זו.הפרטים ה  -המחשב או עם פיזיקה(

 הפרטים המלאים בקישורית זו.  – הנדסה מכנית .2
 בקישורית זו.הפרטים המלאים   -רפואית-הנדסה ביו .3
 הפרטים המלאים בקישורית זו. - הנדסת תעשיה וניהול .4

בגובה מחצית שכר הלימוד, למתקבלים ללימודים עם הקבץ זה תינתן מלגה כספית, 
 ,לימודי ההקבץ קיימים פרטים מלאים על הלימודים, כולל במהלך ארבע שנות הלימוד.

 באתר המידע למועמדים, בקישוריות לפי הפירוט הנ"ל.
 

שבמידה  ,ומעוניין שלעילמועמד/ת שנרשם/ת לאחת או יותר ממגמות ההנדסה 
, רוח"-"הנדסההקבץ עם ללימודים לקבלו  שיתקבל בהמשך תיבדק האפשרות

  הפרטים בטופס זה. כלמתבקש למלא את 
 

 .המידע האישי למועמדיםדרך למשרד הרישום,  עביר טופס זהיש לה
 
 
 

 :חשוב להדגיש
קבלתו תישאר תקפה למגמת ההנדסה אליה התקבל מי שיתקבל להנדסה,  .1

רוח" -"הנדסה גם אם יבקש להתקבל ללימודים עם הקבץבאותה עונת רישום, 
 באותה מגמה, אך לא תתאפשר קבלתו לכך.

אינה פוגעת  רוח"-לימודים עם הקבץ "הנדסההבקשה לבדיקת המועמדות ל .2
 למסלולים הרגילים במגמות ההנדסה המבוקשות. בסיכויי הקבלה

הקבלה תהיה על פי מדרג ציוני הקבלה של המתקבלים המעוניינים  .3
שומרת לעצמה את הזכות לא להזמין הפקולטה  במסלול זה וראיון אישי.
 לנרשמים. בדוא"ל יישלחו  הודעות לראיון את כל המועמדים.

למלגת הצטיינות  שיהיה זכאי רוח", -"הנדסה הקבץמגמה עם בתלמיד  .4
על פי ציון ההתאמה )הרגילה( שלו, יתחיל לקבל את המלגה בגין  בקבלה, 

, שלוש שניםויקבלה במשך רק בשנה השנייה ללימודיו,   רוח"-"הנדסההקבץ 
 אין כפל מלגות בשנה א'! רביעית.עד תום השנה ה

  :פרטים אישיים
 

 …………………….……….שם פרטי  ...........……………………..שם משפחה 
 

 ………………..………………...........ספרות, כולל ספרת הביקורת(  9) מס' זיהוי 
 

 ………………מיקוד………………………………………………………..כתובת
 

 ..………………………@….........………………..………………. דוא"ל כתובת
. 

 …………………….....….… דייטלפון נ …….. ......……….…………טלפון בבית 
 

 .2נא למלא ההמשך בעמוד 

 

https://go.tau.ac.il/b.a_electrical-engineering?id=term-0
https://go.tau.ac.il/b.a_mechanical_engineering?id=term-0
https://go.tau.ac.il/b.a_biomedical_engineering?id=term-0
https://go.tau.ac.il/b.a_biomedical_engineering?id=term-0
https://go.tau.ac.il/b.a_biomedical_engineering?id=term-0
https://go.tau.ac.il/industrial_engineering/?id=term-0
https://www.ims.tau.ac.il/Md/PInfo/Login.aspx
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 בסעיף המתאים:  Xנא לסמן 
 
 .אינני מועמד/ת במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל 

 
 .אני מועמד/ת במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל 

 
 

-"הנדסההקבץ תכנית לימודים עם ללמוד ב ךנא לפרט להלן את הסיבות והנימוקים לרצונ

 :רוח"
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__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

 
 

 על החתום:
 
 
 

 .........................................שם פרטי    .........……………………..משפחהשם 
 

 ………………..………………..........ספרות, כולל ספרת הביקורת(  9) מס' זיהוי 
 
 
 

 ........……...…………….חתימה                       ........………………….תאריך
 


