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טופס הרשמה

תמונה

למועמדים לביה"ס למוזיקה לקראת שנה"ל______________
תואר ראשון /תואר שני /תעודת אמן /מעמד מיוחד )מחק את המיותר(
יש למלא את הטופס ולשלחו ישירות למזכירות ביה"ס למוזיקה ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב6997801 ,
אין לצרף את הטופס לחומר ההרשמה הנמסר למדור רישום.

פרטים אישיים

א.

מס' תעודת זהות _______________

שם
שם משפחה

שם פרטי

שם בלועזית
שם משפחה
תאריך לידה

שם פרטי
ארץ לידה

תאריך עליה

טלפון

כתובת קבועה
דואר אלקטרוני

ב.

נייד

פרטים על השכלה
 .1השכלה כללית
תאריך קבלת תעודת הבגרות _________________

שם ביה"ס ________________________

לימודים אקדמיים קודמים

 .2השכלה מוזיקלית
לימודים במסגרת מוסד מוזיקלי
לימודים במסגרת פרטית :שם המורה

תאריך סיום
מקצוע

מספר שנים

ג.

שרות בצה"ל
לפני שירות
.1
.2

מועמד למוזיקאי מצטיין/קיבלתי מעמד של מוזיקאי מצטיין
פטור משירות

קריית האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל אביב  ,6997801טל  ,03 - 6408415פקס03- 6407358 :
TEL AVIV UNIVERSITY, RAMAT AVIV, 6997801 TEL AVIV, TEL. 9723-6408415 FAX. 972-3-6407358
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בשירות סדיר
.1
.2

מוזיקאי מצטיין
לא מוזיקאי מצטיין )יש לנמק כיצד יתאפשרו הלימודים( _________________
________________________________________________________

.3

תאריך שחרור_______________

לאחר שירות  -תאריך שחרור ____________________

ד.

לימודים בביה"ס
מגמת הלימוד :

________ נגינה
________ זמרה
________ ניצוח תזמורת
________ ניצוח מקהלה
________ קומפוזיציה
________ מוזיקולוגיה

לתלמידים המועמדים למגמה לביצוע  :כלי
המורה הרצוי:

או זמרה

___________________________ .1
___________________________ .2
) הבקשות אינן מחייבות את ביה"ס למוזיקה(

חוג לימודים נוסף באוניברסיטה:

חוג

תאריך

פקולטה

חתימה

ציוני בחינות כניסה

מועד א'

נושא

מועד ב'

החלטה

כלי
ראיון
סולפג' בכתב
סולפג' בע"פ
תיאוריה
הרמוניה
האזנה

** הפרטים שמסרת ישמשו לצורך משלוח מידע לפרסומים מטעם האוניברסיטה
קריית האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל אביב  ,6997801טל  ,03 - 6408415פקס03- 6407358 :
TEL AVIV UNIVERSITY, RAMAT AVIV, 6997801 TEL AVIV, TEL. 9723-6408415 FAX. 972-3-6407358

