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 (Brakimprogram@gmail.com)מייל למשלוח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פרטים אישיים .1

 שם פרטי ___________ שם משפחה ___________ ת.ז _____________ מין ז / נ )הקף בעיגול( תאריך לידה ___/___/____
 כתובת: רחוב/ שכונה ________________________ מס' בית _____ ישוב __________________ מיקוד ____________
 מס' טלפון נייד ____________________ מס' טלפון בבית __________________ דואר אלקטרוני __________________

 מצב בריאותי: פרט מחלות / בעיות קיימות ______________________________________ פרופיל )אם ידוע( __________
 ____________________________________________________רישום פלילי )פרט במידה וקיים או היה בעבר( ______

 . לימוד2
 _______________שם בית הספר התיכון _________________ רחוב ______________ ישוב ______________ מגמת לימוד 

 מקצועות לימוד: 
 מספר יח"ל שעליהן נבחנת ציון בגרות מספר יח"ל שבהן תיבחן ציון בסיום י"א המקצוע
     פיזיקה

     מתמטיקה
     אנגלית

 מקצוע מדעי / טכנולוגי אחר
 פרט: ____________

    

 
 ממוצע ציונים כללי בכיתה י"א __________ )צרף גיליון ציונים(

 ציון פסיכומטרי )במידה וביצעת( ____________ )צרף צילום(  מועד ביצוע בחינה נוספת )במידה ותיבחן בה( __________
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. כיוון אישי3  

ל לא. בכל5. במידה מועטה   4. במידה בינונית   3. במידה רבה    2. במידה רבה מאוד    1באיזו מידה יש לך מספיק מידע על תוכנית ברקים?    
. בכלל לא5. במידה מועטה   4. במידה בינונית   3. במידה רבה    2. במידה רבה מאוד    1באיזו מידה אתה מעוניין להגיע לתוכנית ברקים?       

 
 ציין לגבי כל אחד מהגורמים באיזו מידה הוא חשוב לך בבואך להירשם לתוכנית ברקים. 

חשוב לי במידה  כלל לא חשוב לי
 מועטה

לי במידה חשוב 
 בינונית

חשוב לי במידה 
 רבה

חשוב לי במידה 
 רבה מאוד

 

 רכישת השכלה רחבה 1 2 3 4 5

 סוג המקצוע הנרכש 1 2 3 4 5

 לימודים במסגרת העתודה האקדמית 1 2 3 4 5

 צבירת ניסיון במקצוע 1 2 3 4 5

 השתייכות לקבוצה מובחרת 1 2 3 4 5

 שירות במקצוע מובטח 1 2 3 4 5

לא קרבי –אופי שירות  1 2 3 4 5  

 תרומה לצה"ל 1 2 3 4 5

 מצוי כישורים 1 2 3 4 5

 שירות בתפקיד מחקר ופיתוח 1 2 3 4 5
 

האם היית נרשם לאחד ממסלולי השירות הבאים?  לו לא הייתה מוצעת לך תוכנית ברקים  
  הייתי נרשם לא יודע אם הייתי נרשם לא הייתי נרשם

 עתודה אקדמית 1 2 3

 עתודה טכנולוגית )י"ג, י"ד( 1 2 3

 שירות קרבי 1 2 3
 

. הצהרה4  
 אני הח"מ, מצהיר כי הנני מעוניין להצטרף לתוכנית "ברקים" במסגרת העתודה האקדמית )לימודי הנדסת מכונות לתואר ראשון ושני בטכניון(

בבית _______________שם משפחה __________ שם פרטי __________ טל' נייד ________________ טל'   
 

 תאריך _____________ חתימה ______________


