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 המדינה למדעי מכינה - הרשמה טופס

                  
  זהות תעודת צילום לצרף חובה* 

 זהות מספר פרטי שם משפחה שם

           

 

 שכונה רחוב
 מספר
 בית

 מספר
 דירה

 מיקוד .ד.ת יישוב

       

    
  : נוסף' טל : נייד

 מייל כתובת! קריא יד בכתב למלא יש
 

                                                                   @                                                                    
                 

 זכר        נקבה 

    באנגלית פרטי שם באנגלית משפחה שם

   

 

 

 _________________   לידה ארץ__________    :לידה תאריך

 

 

 ( _____רלוונטי אישור לצרף נא) לימוד שנות' מס

 

 
 אילן בר ת/עובד בת/בן  אילן בר עובד   הנני

 

 

 יועברו, קצר מסר ובהודעות אלקטרוני בדואר, בדואר, אילן בר אוניברסיטת ידי על אלי שישוגר מידע עם ביחד כי ה/מסכימ אני"

 ביחס הודעות, כגון) 1982 - ב"התשמ(, ושידורים בזק) התקשורת חוק לפי", פרסומת דבר"כ להיחשב שעשויים תכנים גם אלי

 אם אלא, אחרים גופים או/ו האוניברסיטה מטעם(, ולבוגריה האוניברסיטה למידילת והנחות מבצעים, פעילויות, מיוחדים לשירותים

                                                                                                                       ".פרסומת דברי לקבל סירובי על, כך לצורך בהודעה שנמסרה לכתובת, ההודעה אלי שוגרה בה בדרך או, בכתב  אודיע
 

 

 _____________: _______תאריך                                             :___________________ חתימה
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