
הקף בעיגול את המסלול המבוקש:    קולנוע   /   תסריטאות   

פרטים אישיים
)יש למלא את הפרטים האישיים כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות(

שם  ______________________  משפחה  ______________________  

שם משפחה קודם  ______________________ 

שם מלא בתעתיק לועזי )חובה(  _____________________________________

מס‘ ת“ז  ____________________      תאריך לידה: עברי  _________________   לועזי   ____/__/___  

ארץ לידה  ________________  שנת עלייה  _________  אזרחות ________________ 

כתובת קבועה  ______________________________  מיקוד __________  טלפון __________________ 

כתובת זמנית _______________________________  מיקוד __________  טלפון __________________

טל‘ נייד _____________      פקס  _____________     אי מייל  _________________________________

שם האב  ___________________  שם האם  ___________________    מספר אחים במשפחה  ______

מצב משפחתי:    ר / נ / ג / א     מס‘ ילדים ____     שם בן/בת זוג __________________________

קורות חיים

השכלה

יסודי ____________________  תיכון ____________________

תואר אקדמי ____________ שם המוסד _______________________     שנות לימוד לתואר  ______    

תחומי לימוד:______________________________________  

ציון פסיכומטרי )אם יש(    _______      תורנית )ישיבה גבוהה/ מדרשת בנות(  _____________________

שירות

שירות צבאי  כן / לא     במשך  _________    בתפקיד  ___________________   תאריך שחרור  _________

שירות לאומי  כן / לא     במשך  _________   בתפקיד  ___________________   תאריך שחרור  _________

אם יש פטור משירות צבאי, נא לציין את הסיבה ______________________________________________

טופס הרשמה תשע“ט )2018-2019(

נא להדק/להדביק 
כאן

תמונת פספורט



עיסוק

עיסוק קודם הקשור לאמנות/לתקשורת  ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

עיסוק נוכחי מפורט  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

שפות זרות

סמן טוב מאוד לשפת אם, וכן טוב, בינוני, גרוע בהתאמה:

שפה  _______________     קריאה  _______________     כתיבה  _______________   

שפה  _______________     קריאה  _______________     כתיבה  _______________     

תיק עבודות
כחלק מבחינת הכניסה עליך להגיש תיק עבודות הכולל את הפריטים הבאים.

למועמדי תסריטאות רק מטלה 3 הינה חובה.

מטלות חובה 
תמונת סטילס אחת )מודפסת( בנושא “געגוע“ . 1
3-5 תמונות סטילס )מודפסות( המספרות סיפור שיש בו קונפליקט. יש להגיש את התמונות באיכות . 2

טכנית טובה, בדרך מקורית ומעניינת, עם שם המגיש ושם התרגיל בראש העבודה. ציון יינתן גם לרמת 
ההגשה. 

סיפור קצר של עמוד אחד או שניים, מודפס, בנושא “בית“ . 3

מטלות רשות
צלם/י סרט קצר של עד 3 דקות  בנושא “רגע אחד ומיוחד“. הסרט יכול להיות עלילתי או דוקומנטרי. . 1

את הסרט יש לצרף אל תיק העבודות כקובץ דיגיטלי. הסרט לא צריך להיות ערוך.
ניתן להגיש גם עבודות קודמות בתחומי היצירה והאומנות )כתיבה, ציור, צילום, וידאו, וכו‘( כתוספת . 2

לעבודות החובה.

נא לצרף לטופס ההרשמה:
• שתי תמונות פספורט )נא לרשום שם ומס׳ ת״ז מאחור(	
• העתק של תעודת הבגרות )או תעודה מקבילה( וכן של לימודים קודמים במידה ויש כאלה	
• ציון של מבחן פסיכומטרי )אם יש(	
• אישור על שירות צבאי, צילום של תעודת שחרור מהצבא, תעודת פטור או אישור על שירות לאומי	

דמי רישום
• לנרשמים למסלול ללימודי קולנוע: המחאה על סך ₪400, לפקודת בית הספר ״מעלה״	
• לנרשמים למסלול ללימודי תסריטאות: המחאה על סך ₪250, לפקודת בית הספר ״מעלה״	

בהצלחה!

www.maale.co.il |  | מעלה, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה, שבטי ישראל 20, ירושלים

keren@maale.co.il ,058-6992323 לפרטים ושאלות: קרן, יועצת לימודים
 marisol@maale.co.il להרשמה: מריסול, מזכירות האקדמית


