
      

 

 

 1 

 Beit Berl College ,Beit Berl, 44905   דואר בית ברל (,)ע"ר המכללה האקדמית בית ברל

 www.beitberl.ac.il 09-7473150 .פקס    09-7473150. טל

 

Beit Berl College 

 الكلية االكاديمية بيت بيرل
 

 פקולטה לחינוך
 המכון האקדמי הערבי לחינוך 

 كلية التربية
 المعهد االكاديمي العربي للتربية

  

 

 זשנה"ל תשע"  –  פרטים על עבודתך כמאמן/ת

 סמסטר א'

 _________________  מס' ת"ז   __________________:______________שם המורה המאמן 

 __________________:_______במכללה ם המדריך הפדגוגיש

שם התלמיד  

 המתאמן

 ת.ז. )כולל ספרת

 בקורת(

 אקדמאי או סדיר  מספר פעמים בשבוע

1     

2     

3     

4     

5     

 

 :ך כמורה מאמן/ת חונך/ת במכללת בית ברלתנתוני  עבוד

 (X)נא לסמן מסלול הכשרה: 

  הוראת אנגלית □ חינוך מיוחד  □  חינוך יסודי  □  חינוך לגיל הרך  □  חינוך על יסודי  □

 .ליקויי למידה  □מערכות חינוך   ניהול  □הערכה ותכנון לימודים    □מנהלים    □  ייעוץ חינוכי  □

 :פרטי מקום עבודתך

 שם המוסד החינוכי: _____________________

 

 _____ _______________:____ביה"ס  ____טלפון_______________:_______ביה"ס  כתובת

 

 )נא הקף בעיגול( לא   /   כן  PDS  -ה במסגרתהאם המוסד החינוכי משתתף 

 ___________________חתימה:________                    ___________אריך:____________ת

 טופס תיאום מס

 ממס הכנסה. טופס תיאום מסמנת שלא ינכו משכרך מס הכנה גבוה, עליך להגיש -על

 .117ולמלא טופס עליך לגשת למס הכנסה או להיכנס לאתר מס הכנסה באינטרנט 

 .923070445מספר תיק הניכויים של המכללה הוא 

 .09-7476256ולוודא את קבלת הפקס בטל':  09-7473156את אישור המס  יש לשלוח לפקס' : 

 בלבד. 7120יש להגיש טופס תיאום מס לשנת   –שימו  לב 
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 זשנה"ל תשע"  –  כמאמן/תפרטים על עבודתך 

 'בסמסטר 

 __________________ת"ז מס'    ______________________:______שם המורה המאמן 

 :_____________________במכללה ם המדריך הפדגוגיש

שם התלמיד  

 המתאמן

 ת.ז. )כולל ספרת

 בקורת(

 אקדמאי או סדיר  מספר פעמים בשבוע

1     

2     

3     

4     

5     

 

 :ך כמורה מאמן/ת חונך/ת במכללת בית ברלתנתוני  עבוד

 (X)נא לסמן מסלול הכשרה: 

  הוראת אנגלית □ חינוך מיוחד  □  חינוך יסודי  □  חינוך לגיל הרך  □  חינוך על יסודי  □

 .מידהליקויי ל  □ניהול מערכות חינוך    □הערכה ותכנון לימודים    □מנהלים    □  ייעוץ חינוכי  □

 :פרטי מקום עבודתך

 שם המוסד החינוכי: _______________________

 

 ____ _________________:_____ביה"ס  _______טלפון____________:____ביה"ס  כתובת

 

 )נא הקף בעיגול( לא   /   כן  PDS  -ה במסגרתהאם המוסד החינוכי משתתף 

 חתימה:____________________                    אריך:_______________________ת

 טופס תיאום מס

 ממס הכנסה. טופס תיאום מסמנת שלא ינכו משכרך מס הכנה גבוה, עליך להגיש -על

 .117ולמלא טופס עליך לגשת למס הכנסה או להיכנס לאתר מס הכנסה באינטרנט 

 .923070445מספר תיק הניכויים של המכללה הוא 

 .09-7476256ולוודא את קבלת הפקס בטל':  09-7473156קס' : את אישור המס  יש לשלוח לפ

 בלבד. 7201 יש להגיש טופס תיאום מס לשנת  –שימו  לב 

 


