
 תאריך הרשמה: _____________

 בקשה לקבלה לאקדמיה

בכלי_____________ מועד בחינות כניסה ______________  לשנת הלימודים _________

 תואר ראשון / תואר שני / לימודי השלמה

 בחירת תחום לימוד – )יש לסמן את המסלול המבוקש(

הפקולטה למחול : הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך  הפקולטה לאמנויות הביצוע:
מוסיקלי :   המחלקה לכלי מיתר 

 החוג למחול   החוג לתורת המוסיקה, קומפוזיציה   המחלקה לכלי מקלדת 

החוג לתנועה   וניצוח   המחלקה לכלי נשיפה ונקישה
 החוג לחינוך מוסיקלי  המחלקה הווקאלית 

הפקולטה למוסיקה רב תחומית :

 המחלקה לביצוע ג'אז 

 המחלקה ליצירה רב תחומית

 המחלקה לזמרה רב תחומית

 המחלקה למוסיקה מזרחית 

 פרטים אישיים:

לשימוש המשרד

העתק תעודת בגרות

אישור רפואי

תמונות 

צילום ת.ז.  

צילום תעודת שירות 
בצה"ל/שירות לאומי/פטור 

דמי רישום

שם פרטי: ________ שם משפחה: ________

שם פרטי )בלועזית(: ________ שם המשפחה )בלועזית(: ________

מספר דרכון: ___________ מספר תעודת זהות: ________

טלפון: ________ כתובת קבועה למשלוח מכתבים: 

__________________________________________
טלפון נייד: ________

________________ :)e-mail( כתובת דוא"ל כתובת זמנית: ______________________



 

 

שם ביה"ס התיכון בו למדת : 

 

שם מוסד השכלה אחר בו למדת : 

 

  לימודים בקונסרבטוריונים, בתי ספר למוסיקה וכד' המורה תקופת הלימודים בהדרכתו

      

      

      

   

   

 

פרטים על שירות בצה"ל / שירות לאומי 

 
תאריך גיוס : _____  / ______ / ______       תאריך שחרור : ______ / ______ / ______ 

                    שנה       חודש        יום                                    שנה      חודש        יום 

דרגה : ________ 

מס' אישי בצה"ל : ________________ 

לא שירתתי  בצה"ל מסיבה : דחיית שירות / בריאותית / דתית / עולה חדש / מתחת לגיל גיוס / אחר – ציין את הסיבה  

 

מוסיקאי מצטיין : כן / לא 

 

קורות חיים - )נא לשים דגש על הפן האומנותי בחייך( 

  

  

  

  

  

  

  

 

תאריך לידה )לועזי(: ____/_____/___  תאריך לידה )עברי(: _______________________ 

תאריך עליה ארצה:   ____/_____/___  ארץ לידה / עיר: ________ / ________ 

אזרחות: ישראלית/תושב ארעי/עולה חדש/אשרת סטודנט/תייר  

שם האישה / הבעל: _______  מצב משפחתי: רווק / נשוי / גרוש / אלמן 

שמות הילדים וגילם:  מספר הילדים: ________ 
 _________________________________

מקום העבודה, טלפון בעבודה: ______/ ______  שם האב: ________ 

מקום העבודה, טלפון בעבודה: ______/ ______  שם האם: ________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לזמרים ומנגנים בכלים – )הפקולטה לאמנויות הביצוע( 
תכנית הבחינה במקצוע הראשי: )באותיות לועזיות) 

 שם היצירה המלחין

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 המסמכים הנדרשים להרשמה :
 

   -  תעודת בגרות ישראלית 
 

  -  תעודות לימוד ממוסדות אחרים 
 

  -  לנרשמים לתואר שני – אישור זכאות לתואר ראשון + גיליון ציונים  
 

 -  אישור רפואי מרופא משפחה )לזמרים – אישור נוסף מרופא אף אוזן גרון, לרקדנים אישור נוסף     
     מרופא אורטופד (

           
  -  שלוש תמונות פספורט  

 
 -  דמי רישום בסך :  460 ש"ח

 
  -  צילום של תעודת הזהות / דרכון / תעודת עולה

 
 -  צילום של תעודת השחרור מצה"ל / שרות לאומי / תעודת פטור

 
   -  רמת האנגלית : לקביעת רמת האנגלית, נא לצרף את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן  

                              אמי"ר )למועמדים שיש ברשותם(  
 
 

 
 

 



 

 

 


