
כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

המכללה האקדמית בית ברל
بيرل بيت  األكاديمّية  الكلية 

Beit Berl College

 )M.Ed.( טופס רישום ללימודי תואר שני

לשנה”ל _______________    

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

מספר תעודה מזהה 

שם משפחה       שם פרטי     

 

שם פרטי באותיות לטיניות שם משפחה קודם     שם משפחה באותיות לטיניות  

  

כתובת:

רחוב ____________________ מספר  ישוב ___________________ מיקוד 

- -  טלפון נייד  מס’ טלפון 

דוא”ל 

מס’ ילדים  תאריך לידה        
חודש  יום    שנה 

תאריך עליה         ארץ לידה ____________________  
חודש  יום  שנה          

סוג התעודה

 ת.ז.

 דרכון

מצב אישי

 רווק

 נשוי

 אלמן

 גרוש

מין

 זכר

 נקבה

תמונה
)חובה(

לאום

 יהודי

 ערבי

 דרוזי

 בדואי

 אחר

המשך מעבר לדף :

כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה בית הספר לאמנות

המדרשה



ב. השכלה )לימודים אקדמים(:
חוגי לימוד/מסלול גילאי  ממוצע  מס’ שנות  תואר/תעודה**  סוג המוסד*  שם המוסד   השכלה    

       לימוד        ציונים***

תואר ראשון

תואר שני

תעודת הוראה

**/B.A./B.Ed./B.Sc./B.tech/תעודת הוראה וכו’ * רשום את קוד סוג המוסד: מכללה להוראה )1(  

*** יש לצרף תעודות וגיליונות ציונים עם רישום הממוצע מכללה כללית )2(  

)3( אוניברסיטה 

ג. ותק בהוראה 

ד. פרטים על מקום עבודתך הנוכחי
ציין את שם ביה”ס או המוסד/ארגון שבו מספר השעות הוא הגדול ביותר. התיחס אליו בהמשך הסעיפים

שם בית הספר/גן ילדים/מוסד/ארגון/אחר ________________________________________________________

  - מס’ טלפון 

האם בידך רשיון הוראה קבוע 

)2( לא )1( כן     

ה. מקומות עבודה רלוונטים נוספים

         מקום עבודה      מספר שנים         תאור תפקיד

תפקיד נוכחי
 )1( מנהל

 )3( סגן מנהל
 )7( יועץ

 )10( מורה
 )13( רכז מקצועי

 )27( רכז שכבה

 )99( אחר _____________



ו. תאר בקצרה תפקידים מקצועיים ו/או ציבוריים שמילאת במוסד בו הנך עובד, הקשורות לאמנות 
ולחינוך לאמנות

ז. מדוע אתה בוחר ללמוד לתואר שני בחינוך לאמנות?

 

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 שיפורסם 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__________________________ 



רשמים מביקור בתערוכה שראית לאחרונה
חלק זה נועד לאפשר לך להפגין את יכולתך בכתיבה וניתוח יצירות אמנות.
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