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תכנית ה- Executive MBA של רקנאטי

שם משפחה בעברית  שם פרטי בעברית  כינוי בעברית  

שם משפחה באנגלית  שם פרטי באנגלית  כינוי באנגלית  

שם משפחה קודם בעברית  שם משפחה קודם באנגלית 

מספר תעודת זהות ישראלית     או מספר דרכון/אחר  

 נקבה זכר

 / / /   ארץ לידה    תאריך עליה  / תאריך לידה 

אזרחות 1  אזרחות 2 

מצב משפחתי:

שם בן/בת הזוג  מס' ילדים 

כתובת בית 

רחוב  מס' בית  ישוב  מיקוד  מדינה  ארץ 

כתובת למשלוח דואר )אם שונה מכתובת המגורים בבית(:

רחוב  מס' בית  ישוב  מיקוד  מדינה  ארץ 

טלפון נייד   טלפון בית 

דואר אלקטרוני ראשי  דואר אלקטרוני נוסף  

 עולה אזרח זר תושב ארעי תושב קבוע אזרח ישראל

 אלמן/ה גרוש/ה נשוי/אה רווק/ה

Executive
MBA
תואר שני במנהל עסקים

on-line את הטופס הזה ניתן למלא

פרטי מקום עבודה 

שם החברה  תפקיד  מחלקה 

רחוב  מס‘ בית  ישוב  מיקוד  מדינה  ארץ 

טלפון עבודה  פקס עבודה 

מקום עבודתך הנוכחי שייך למגזר )סמן אחד בלבד(:

ביוטכנולוגיה/רפואה/פרמצבטיקה/קוסמטיקה מזון/משקאות  תיירות/ספנות/תעופה   

Clean-tech מסחר/יבוא-יצוא/צרכנות  תעשייה   

היי-טק ציבורי/צה"ל  תרבות ואומנות   

ייעוץ ראיית חשבון/עריכת דין  אחר    

כספים/השקעות/ביטוח שירותי תקשורת/מדיה   

http://www.tfaforms.com/267768


סוג תעודת בגרות

רגילה – שפת הוראה עברית אקסטרנית  סיום תיכון בחו”ל   

בגרות ישראלית לעולים רגיל שפת הוראה ערבית    אחר 

השכלה

  שם המוסד ומיקומו                        תואר                     חוג/מגמה                  משנה עד שנה      ציון גמר

    / /  עד  תואר ראשון             

    / /  עד                                 

    / /  עד  תואר נוסף                

    / /  עד                                 

    / /  עד  תואר נוסף                

    / /  עד                                

ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, תל-אביב 6997801, טל. 03-6409955 פקס. 03-6407803

e-mail: remba@tauex.tau.ac.il  web: recanati.tau.ac.il/r-emba

Executive
MBA
תואר שני במנהל עסקים

 Executive MBA של רקנאטי

שירות בצה“ל / שירות לאומי 

סיימתי שירות צבאי פטור  משרת בשירות קבע  שירות לאומי   

תאריך שחרור/דחייה

שנה  חודש  משך השירות בחודשים 

סיבת הפטור/דחייה/שחרור מוקדם

רפואית דתית  נישואין   

לימודים עולה חדש  סעד   

אי התאמה )מצפון( גיל מבוגר   אזרח זר   

בן מיעוט שאינו חייב בשירות    ישיבת הסדר  אחר   




