ג'ון ברייס הדרכה בע"מ ,מכללת הי-טק הדרכה טכנולוגית בע"מ ומכללות הי-טק מדיאטק ( )2002בע"מ הינן בבעלות מלאה של מטריקס אי.טי בע"מ ,והן חלק מקבוצת מטריקס

לכבוד מרכז בחינות
פקס074 – 7600-701
אימיילtesting@mediatech.co.il :

טופס הרשמה לבחינה בסניף חיפה
כתובת :שד' ההסתדרות ( 46פינת רח' מרקוני  )27צ'ק פוסט חיפה .ליד סוכנות הרכב "שלמה  ,"SIXTומאחורי "מטבחי סמל".
למגיעים עם רכב ,יש חניון ללא תשלום בתוך הביניין בקומה  – 1הבחינות מתקיימות בקומת כניסה.


במידה ונבחנת בעבר אנא רשום את מספר הנבחן שסופק לך לצורך זיהוי פרטייך:

___________________

שם פרטי (בעברית)  _______________________:שם משפחה (בעברית) _____________________ :
שם פרטי (באנגלית)  _______________________:שם משפחה (באנגלית) _____________________:
תעודת זהות_____________________:
כתובת מגורים למשלוח תעודה (באנגלית)_________________________________________________:
טלפון_____________________:

כתובת ______________________________________:E-mail

בחינות מתקיימות בימי שלישי בשעה 10:00
מספר בחינה______________:

שם בחינה__________________________________:

תאריך בחינה_____________:

שעת בחינה________________:

במידה והבחינה במסגרת קורס  -נא לציין את מספר הקורס:

________

בחינה ____ :מתוך_____ :

במידה ואופן התשלום הינו פרטי יש למלא את הפרטים הבאים:
כרטיס אשראי/מזומן _________________________:תוקף ________:שלוש ספרות בגב הכרטיס______:
שם בעל הכרטיס ______________ :ת.ז .בעל הכרטיס_______________ :
עלות הבחינה_____________________ :
במידה ואופן התשלום ע"י החברה יש למלא את הפרטים הבאים:
חשבונית לחברה לכתובת_____________________________________________________:
חותמת החברה_________________:
טלפון השולח__________________:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מספר הזמנת רכש_____________________:
פקס השולח_____________________:

יש לאשר קבלת הטופס רישום לבחינה בטלפון 074-7600-701 :איש קשר – ורד קורן
יש לבצע רישום בהתראה של  3ימים מהמועד הרצוי .כל שינוי במועד ו/או ביטול הבחינה יתבצע עד  3ימים מראש.
כל דחייה/שינוי לאחר פרק זמן זה תחייב תשלום מלא .כמו כן ,אי הופעה לבחינה תחייב תשלום מלא.
אין להכניס כל ציוד אישי (תיקים ,ארנקים ,מכשיר סלולרי וכד') על הנבחן להצטייד בתעודת זהות בלבד.
לתשומת לבך :הבחינה מצולמת לצורך בדיקה ומעקב ,אין לדבר ,להעתיק או להפריע לשאר הנבחנים בכיתה ,במידה וייתפס
הנבחן באחד מהסעיפים הנ"ל הדבר יגרום לפסילת הבחינה ולחיוב בתשלום מלא עבור הבחינה.
בחינות ההסמכה מתקיימות בשפה האנגלית.

תאריך מילוי הטופס___________________ :

חתימת הנבחן__________________:

אני מסכים לקבל דברי פרסומת ממכללות הי-טק מדיאטק והמי"ל .המידע שתמסור יוזן למאגר מידע ממוחשב שמספרו  ,577127וישמש את מכללות

הי-טק מדיאטק ( )2002בע"מ למטרות שיווקיות כולל למשלוח פרסומת באמצעות  ,email ,SMSפקס וטלפון .לא חלה חובה חוקית למסור את המידע.

