
טופס הרשמה לשנה”ל _______________

מטרת הלימודים

       B.Ed.F.A תואר בקולנוע                 B.Ed.F.A תואר באמנות 

פרטים אישיים )נא לצרף צילום של תעודת הזהות-לשם ביקורת(

מספר תעודה מזהה 

שם משפחה קודם     שם משפחה       שם פרטי     

     

שם פרטי באותיות לטיניות שם משפחה באותיות לטיניות  

  

כתובת קבועה:
   

רחוב ____________________ מספר  ישוב ___________________ מיקוד 

כתובת בזמן הלימודים:
  

רחוב ____________________ מספר  ישוב ___________________ מיקוד 

- -  טלפון בעבודה   -  טלפון נייד  מס’ טלפון 

 E-mail  דוא”ל

                          מס’ ילדים

תאריך לידה                 
              שנה     חודש      יום

תאריך עליה         ארץ לידה ____________________  
        שנה     חודש     יום 

סוג התעודה
 ת.ז.

 דרכון

מגדר
 זכר

 נקבה

תמונה
)חובה(

מצב אישי

 רווק

 נשוי

 אלמן

 גרוש

מבקש לגור במעונות

 כן

 לא

 עדיין לא החלטתי

לאום

 יהודי

 ערבי

 דרוזי

 בדואי

 אחר

אזרחות ישראלית
כן
לא

כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

המכללה האקדמית בית ברל
بيرل بيت  األكاديمّية  الكلية 

Beit Berl College



מבחן פסיכומטרי

מצב המבחן הפסיכומטרי )צרף אישור(

  נרשמתי למרכז הזימונים הארצי )פסיכומטרי( למועד ____________________

  נבחנתי מבחן פסיכומטרי בשנת ____________________ בציון ____________________

  שפת המבחן ____________________

השכלה 

מצב הבגרות )צרף אישורים על ציוני הבגרות(   

  תעודת בגרות ישראלית   

  תעודת בגרות מחו”ל - צרף אישור משרד החינוך 

  חסר ציון אחד בלבד          

  אמציא ציונים עד פתיחת שנת הלימודים       

  בוגר ישיבה         

  בוגר מכינה קדם אקדמית        

  סיימתי מכינה לבני 30 ומעלה

שם ביה”ס התיכון אחרון ____________________ שם הישוב בו נמצא ביה”ס ____________________ שנת סיום  

אם למדת בעבר במוסד להכשרת מורים )צרף אישור(

שם המוסד ____________________ שנת סיום לימודים  

אם למדת בעבר בישיבה גבוהה או בישיבת הסדר כתלמיד מן המניין )צרף אישור(

מספר שנים   

לימודים אקדמיים/על תיכוניים )צרף אישור(

 תואר ראשון   תואר שני   תואר שלישי    לומד באוניברסיטה וטרם קיבלתי תואר       מס’ שנות לימוד  

 שם המוסד ____________________  שנת סיום לימודים    חוגי הלימוד _____________________________

לימודים אחרים )צרף אישור(

  מורה חייל    מורה לגולה    מדריך בכיר    מדריך מוסמך



מבחן פסיכומטרי

מצב המבחן הפסיכומטרי )צרף אישור(

  נרשמתי למרכז הזימונים הארצי )פסיכומטרי( למועד ____________________

  נבחנתי מבחן פסיכומטרי בשנת ____________________ בציון ____________________

  שפת המבחן ____________________

השכלה 

מצב הבגרות )צרף אישורים על ציוני הבגרות(   

  תעודת בגרות ישראלית   

  תעודת בגרות מחו”ל - צרף אישור משרד החינוך 

  חסר ציון אחד בלבד          

  אמציא ציונים עד פתיחת שנת הלימודים       

  בוגר ישיבה         

  בוגר מכינה קדם אקדמית        

  סיימתי מכינה לבני 30 ומעלה

שם ביה”ס התיכון אחרון ____________________ שם הישוב בו נמצא ביה”ס ____________________ שנת סיום  

אם למדת בעבר במוסד להכשרת מורים )צרף אישור(

שם המוסד ____________________ שנת סיום לימודים  

אם למדת בעבר בישיבה גבוהה או בישיבת הסדר כתלמיד מן המניין )צרף אישור(

מספר שנים   

לימודים אקדמיים/על תיכוניים )צרף אישור(

 תואר ראשון   תואר שני   תואר שלישי    לומד באוניברסיטה וטרם קיבלתי תואר       מס’ שנות לימוד  

 שם המוסד ____________________  שנת סיום לימודים    חוגי הלימוד _____________________________

לימודים אחרים )צרף אישור(

  מורה חייל    מורה לגולה    מדריך בכיר    מדריך מוסמך

שירות צבאי/לאומי )צרף אישור(

עד תאריך  שרתתי בצה"ל שירות חובה מלא מתאריך   

עד תאריך  עדיין בשירות מתאריך   

עד תאריך  שוחררתי לפני המועד הרגיל, שרתתי מתאריך  

עד תאריך  שרתתי שירות לאומי מתאריך 

 בדחיית גיוס לתאריך  

      מספר אישי   דרגה 

 מועמד לעתודה אקדמית

 פטור משירות סדיר

      סיבה לפטור משירות סדיר/דחיית גיוס/שירות או שחרור מוקדם 

 רפואית   דתית    נישואים   לימודים    עולה חדש    סעד    אח משרת    גיל מבוגר    לא חייב

פרטים על המשפחה
שם האם    שם האב 

מספר אחים עד גיל 18 

 

השכלת ההורים

אב  אם 

  תיכון

  הוראה

  אקדמית

  ישיבה

  על תיכונית לא אקדמית 

  לא למד כלל בבי"ס

מספר כולל של שנות הלימוד של הורים

   אם     אב

    



עבודה בתחום החינוכי - למורים בפועל

האם הינך עובד משרד החינוך   כן   לא

מספר שנות ותק )מוכרות( בהוראה בפועל  

שם בית הספר __________________________ כתובת ____________________________________________

-  שם המפקח הישיר על בית הספר ___________________________________ טלפון  

סוג הפיקוח על ביה”ס    ממלכתי   ממ"ד   עצמעי

פרטים בקורות החיים העשויים לדעתך לסייע בהחלטה על קבלתך ללימודים

ידוע לי, כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס זה יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי.
ידוע לי, כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת 

על פי הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
הנני מתחייב למלא אחר תקנות המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו. כמו כן אני מתחייב לשלם את שכר הלימוד החל 
עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד, כפוף להנחיות משרד החינוך. אני מקבל עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר לימוד. כל 

עוד לא חתמתי על טופס כזה, ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.
הנני מצהיר בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.

חתימה __________________________ תאריך__________________________ 

מחוז משרד החינוך 
אליו שייך ביה"ס

 ירושלים

 צפון

 חיפה

 מרכז

 ת"א

  דרום

 חיוך התישבותי

דרגת שכר

Ph.D 

 M.a.  M.Sc. 

B.Ed. B.A. 

B.Sc. 

  דרגת ביניים

  מורה בכיר

  מורה מוסמך

  גננת מוסמכת

  מורה בלתי מוסמך

  מדריך מקצועי

שכבת הגיל בה הינך מלמד

  גן

  יסודי

  חטיבת ביניים

  על יסודי

  חינוך גבוה

  מכללה/אוניברסיטה

האם בידך רשיון הוראה קבוע לשכבת הגיל בה הינך מלמד

   כן        לא

Hamidrasha - The Faculty of Art                        המדרשה - פקולטה לאמנויות
Beit Berl College, Beit Berl המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל  4490500  

 hamidrasha@beitberl.ac.il | 09-7478735 :פקס | victoria@beitberl.ac.il 09-7478788 :טלפון
www.beitberl.ac.il


