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טופס מועמדות למכינה לשנה"ל תשע"ח
שם משפחה_________________ שם פרטי___________________ ת"ז________________________
כתובת :רחוב ____________________ שכונה __________________ מס' בית _____ מס' דירה_____
עיר/יישוב______________ מיקוד ___________ טלפון ______________ נייד ___________________
דוא"ל (באותיות גדולות) ____________________________@________________________________
שם משפחה (באנגלית) _________________________ פרטי (באנגלית) _________________________
שנת לידה ________ :ארץ לידה __________ :סוג אזרחות .1 :ישראל

מין  .1 :זכר  .2נקבה

תיכון סוג ביה"ס .1 :בי"ס ממ"ד
 .5אולפנה
שנת סיום תיכון_____________ :
סוג בגרות:

 .2בי"ס ממלכתי
 .6בי"ס בחו"ל

אינטרני (לימודים בתיכון)
זכאי

מצב בגרות:

 .3ישיבה תיכונית
 .7בי"ס דתי בחו"ל

 .2חו"ל

 .4בי"ס לא יהודי בחו"ל
 .9לא ידוע
 .8בי"ס חרדי

אקסטרני

לא זכאי – מס' יחידות בציון עובר_________:

בחינה פסיכומטרית/מימ"ד:
פסיכ'

מימ"ד

אחר

ציון כולל (רב תחומי)
ציון חלק האנגלית
ציון חלק כמותי
ציון חלק מילולי
לא נבחנתי ,אבחן בבחינת
שירות:

צבאי

פסיכומטרי
לאומי

לימודים קודמים במכינה אחרת:

מימ"ד

במועד____________ :

פטור תאריך שחרור __________ :חייל בודד:
לא

כן

לא

כן שם המכינה שבה למדת _____________ :בשנה"ל_____ :

לימודים לאחר המכינה :מעוניין להתקבל ללימודים בתחום _____________________________________
שם המוסד האקדמי שבו מעוניין ללמוד___________________________________________________ :
מעוניין להירשם למסלול הלימודים הבא:
מכינה לשיפור והשלמת בגרויות
מכינה ייעודית להנדסה ומדעים מדויקים

מכינה ייעודית למדעי הטבע  /מדעי החיים
מכינה ייעודית למדעי החברה ,הרוח והיהדות

לשימוש המשרד:
הפרטים נמסרו בשיחה אישית /טלפונית
לצורך קבלה למכינה מחויב ב:

מבחן מימ"ד/פסיכומטרי

טפסי רישום :קיבל  /לא קיבל
מבחן מיון מתמטיקה

השלמת ___ יח"ל

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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איך שמעת על המכינה?
אנא סמן ב Xאת התשובה הנכונה

פרסום באינטרנט:

פייסבוק

פרסום בעיתונות:

פרסום בעיתונות

"מפה לאוזן":

חברים

google

 1קליק

פרסום בעלונים

משפחה

בוגרי מכינה

יום פתוח באוניברסיטה
היחידה להכוונת חיילים משוחררים
מוסד אקדמי אחר__ _ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ _ :
אחר _ _ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ _ ___

"אני מסכימ/ה כי ביחד עם מידע שישוגר אלי על ידי אוניברסיטת בר אילן ,בדואר ,בדואר אלקטרוני ובהודעות מסר קצר,
יועברו אלי גם תכנים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" ,לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ( 1982 -כגון,
הודעות ביחס לשירותים מיוחדים ,פעילויות ,מבצעים והנחות לתלמידי האוניברסיטה ולבוגריה) ,מטעם האוניברסיטה ו/או
גופים אחרים ,אלא אם אודיע בכתב ,או בדרך בה שוגרה אלי ההודעה ,לכתובת שנמסרה בהודעה לצורך כך ,על סירובי לקבל
דברי פרסומת".
"ידוע לי כי פגישה זו הינה ייעוץ בלבד .קבלתי ללימודים במכינה אין פירושה התחייבות לקבלתי ללימודים באוניברסיטה.
הקבלה לאוניברסיטה הינה ע"פ הקריטריונים הנדרשים בכל מחלקה ,ומפורסמים מידי שנה ע"י האוניברסיטה".

תאריך _____________________

חתימה __________________________

הערות _____________________________________________________________________________:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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