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לבקשה להערכת תואר/דיפלומה אקדמית לבעלי תואר שנרכש בשיטת ה"למידה  תוספת

 50/1/5001מרחוק", אשר החלו ללמוד לאחר 

 

 א.ג.נ.,

, הנך מתבקש/ת למסור לגף להערכת תארים ודיפלומות 92.6.2226מיום  96בהתאם להודעה סה/

ה. פרטים אלה יימסרו באמצעות מחו"ל מספר פרטים נוספים אודות התואר בו את/ה מחזיק/

מילוי תצהיר זה, והם יסייעו בידי הגף להעריך את התואר שברשותך על פי אותם כללים שהיו 

 נהוגים בתקופת לימודיך.

 

לפיכך, הנך מתבקש/ת למלא את התצהיר באופן מלא ומדויק ככל שניתן, ולהחזירו לגף להערכת 

ורפו לו, תיבדק בקשתך לאישור שקילות תארים בהקדם. עם קבלת התצהיר והמסמכים שיצ

 במהירות האפשרית. אי מילוי תצהיר לא יאפשר את הערכת התואר.

 

יובהר כי לאחר מילוי השאלון יפנה הגף למוסד על מנת לקבל פרטים נוספים אודות התוכנית 

: לכללים המפורסמים באתר הגף להערכת תארים בכתובת 5הנלמדת, וזאת בהתאם לסעיף 

www.education.gov.il ."תחת "השכלה גבוהה 

 תודה על שיתוף הפעולה.

 

, לאחר שהוזהרתי כי     ת"ז     אני הח"מ

בכתב בזה עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 כדלקמן:

 

          שם המוסד/אוניברסיטה

         כתובת המוסד/אוניברסיטה

         וכתובתה שם הנציגות בארץ
 )אם ישנה(
 _________________________איש הקשר

 טלפון ___________________
 

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת(: -אופן הלימודים )נא להקיף

 אינטרנט  בהתכתבות   קבוצות דיון  פרונטאליים

 

            הערות:

 

 

 

 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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נא לצלם את העמוד ) בנפרד. כל קורס וקורסאת הנתונים הבאים עבור למלא  הינך מתבקש/ת 

 (הזה בהתאם למספר הקורסים שנלמדו

 

 פרטיים כלליים על קורס:

          ס בעבריתשם הקור

        /רוסיתשם הקורס באנגלית

    שיטת הלימוד בקורס: פרונטאלי/התכתבות/אינטרנט/אחר:

    לקורס זה /שעותמס' נ"ז

     מועד תחילת הקורס

     מועד סיום הקורס

 שפת הלימודים בקורס_____________________

 ם בקורס )אם היה( ____________________שם המתרג

 

 הציון בקורס:

    ציון סופי בקורס

   מועד קבלת הציון הסופי בקורס )אם לא ידוע מועד מדויק, ניתן לציין מועד משוער(

     הציון בקורס זה התבסס על עבודות/מבחן/השתתפות בשיעור/אחר:

 

 :עבודות

 כן/לא  האם היו עבודות?

     מספר העבודות שהוגשו בקורס

     אחר: / לא / למיטב ידיעתי עבודות בקורס נשלחו לבדיקה בחו"ל כן

 מבחנים:

 לא / האם היו מבחנים? כן

 ________________מועד הבחינה

 שיטת הבחינה: מבחן בית/מבחן אמריקאי/מבחן עם חומר פתוח/מבחן עם חומר סגור/אחר:

            

    בחנים: ת"ז/דרכון/מס' סטודנט/היכרות אישית/אחר:שיטת זיהוי במ

       כתובת(ו מיקום מיקום כיתת המבחנים )נא לציין

 שפת הבחינה_______________________

 

 :שיעורים

     ? אם כן, כמה?מפגשים שיעורים בקורס האם התקיימו

 עד תאריך____________   מתאריך בקורסהשיעורים  קיום מועדי

       המפגשים הקבועים /מתרגלשם מנחה

 ______       מקום קיום המפגשים
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 סופי/ממלכתי )אם היה( מבחן

      סופי תאריך מבחן

 ______     סופי ציון מבחן

 ______     מועד מתן הציון

 ________________מיקום הבחינה_______________

 ____________________שפת הבחינה____________

 __________________מתרגמים )אם היו(__________

 

 

 

 עבודת גמר )אם היתה(

       ותרת עבודת הגמרכ

       מועד הגשת עבודת הגמר

 ______   ת הגמרשם המרצה אליו הוגשה עבוד

     )אם היתה( מועד ההגנה על העבודה

 ________________________________ציון:

 מועד מתן הציון_________________________

 (______________________אם היתהמיקום ההגנה על העבודה )

 (_____________________השפה בה התבצעה ההגנה )אם היתה

 מתרגמים )אם היו(__________________________________

 

 אם היתה(:פרקטיקה )

 ___________________________________________________ נושא הפרקטיקה: 

                   ___________________________________________________ :הפרקטיקה מיקום

 ______________________________________ :המועדים בהם התקיימה הפרקטיקה

 ______________________________________ מי פיקח על הפרקטיקה מטעם המוסד:

 __________________________________________________ :הציון על הפרקטיקה
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 תצהיר

 

 

הנני מתחייב/ת כי כל הפרטים והמסמכים שמסרתי במסגרת תצהיר זה הינם נכונים ומלאים 

 פן ביצוע הלימודים.ומתארים באופן מדויק, מהימן וכולל את או

 

ידוע לי, כי אם יתברר שהפרטים שנמסרו במסגרת תצהיר זה אינם נכונים ומלאים כאמור, 

 הערכת התואר ע"י משרד החינוך לצורכי דירוג בשכר תבוטל באופן רטרואקטיבי.

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

           
   חתימת המצהיר       תאריך 

 

 

 

 

 

 

מר/גב'  ,   הופיע בפניי, עו"ד     מאשר כי ביום  הנני

/ אשר מוכר לי באופן אישי,    אשר זוהה לפי ת"ז   

ואחר שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הכתובים בחוק אם לא יעשה 

 הנ"ל וחתמתי עליה. וכן, אישרתי את נכונות הצהרת

 

           
 דין עורך        חותמת 

 
                                                                                          

 
                                                                                               

 


