
טופס הרשמה לתכנית אישית לשנה”ל _______________

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

מקור מידע על המדרשה: אינטרנט / עיתונות / חברים / תערוכה / אחר: ___________

מגמה: ___________ תעודת בגרות )הקף בעיגול( יש / אין 

מס׳ שנות לימוד, )יסודי ותיכון(: ___________

שרות צבאי )הקף בעיגול( כן / לא  _______ שנים

שם מוסד על תיכוני: ___________ ___________   לימודי תעודה / תואר: ___________

ציין/י את תחומי הלימוד המבוקשים:

עיסוק קודם באמנות/קולנוע פרט/י:

סוג התעודה
 ת.ז.

 דרכון

מגדר
 זכר

 נקבה

תמונה
)חובה(

כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

המכללה האקדמית בית ברל
بيرل بيت  األكاديمّية  الكلية 

Beit Berl College



קורות חיים: תאר/י בראשי פרקים אירועים מרכזיים במהלך חייך )ארץ לידה, ילדות, בית ספר יסודי,

ותיכון שרות צבאי(.

פרט/י שאיפות מטרות וציפיות מהצטרפותך ללימודים.

מסלול הלימודים המבוקש:

 לימודי תעודה ארבע שנתי

 תכנית אישית

 לימודי קולנוע

מסמכים נדרשים:

עותק מצולם של אחד מהאישורים הבאים: תעודת בגרות, או תדפיס ציונים מטעם משרד החינוך המאשר 

זכאות לתעודת בגרות, או תעודת גמר לימודי תיכון, או תעודות השכלה אחרות.

מועמד/ת בעל/ת תואר אקדמי, או שלמד בעבר במוסדות להשכלה גבוהה או במוסד דומה, מתבקש/ת 

להגיש עותק גיליון ציונים, מאושר על ידי המוסד בו למד/ה.

אישורים רפואיים במידה והינך סובל/ת ממגבלות רפואיות העלולות להשפיע על מהלך – לימודיך, אנא 

צרף/י לטופס זה מעטפה עם תולדות המחלה או תצהיר רופא.

טופס זה יש להעביר למינהל תלמידים בצרוף תמונת פספורט וספח השובר לתשלום דמי הרשמה המצ"ב. 

דמי ההרשמה אינם מוחזרים. תאריך ההרשמה הקובע יהיה היום בו יתקבלו טופס ההרשמה על כל פרטיו 

ודמי ההרשמה. מינהל תלמידים יזמן את הנרשם/ת לועדת קבלה ולראיון אישי.

חתימת הנרשם/ת: ________________________ תאריך: ________________       

לשימוש המזכירות בלבד:

מועד ועדת קבלה ________________________     שילם דמי רישום: כן / לא    
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