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  א"תשעטבת , ה"ב
  2011ינואר       

  

  ,שלום רבליועצים 

  

משוב מבקשים מכם למלא  אנו ,ס" בביהוהשתלבות בעבודה מעשית של לימודים לאחר סמסטר

כדי שיהיה בינינו שיח קבוע זה אנו מעוניינים במשוב קצר . קצר על הסטודנטים שבהדרכתכם

  .ופתוח

קראת סוף חדש פברואר באמצעות המעטפה ל והעבירו אלינוהמצורף  את המשוב אנא מלאו

  .המצורפת

  

 בתחילת השנה כפי שכתבנו לכם. בהזדמנות זו אנו מבקשים גם לקדם את העברת גמול ההנחיה

עבור כל (ח ואנו נשמח להעבירו בחודשים הקרובים "  ש2700ך "בסעבור ההנחיה הוא גמול ה

  ).השנה

  

  שהם מלאו במשך הסמסטר ווחיאת טופס הדבקשו מהסטודנטים על מנת שנוכל להעבירו אליכם 

אנו נשלח המחאה ). ז וכתובת מדויקת.ת' מס, שם(  שלכםהאישיים את הפרטים בטופס ומלאו 

  .לבתיכם

  

ביחד עם טופס ) 2011לשנת (המס אום ית אנא העבירו לנו את , לעשות תאום מסןשמעוניימי מכם 

ולכן הקפידו להעביר רים רטרואקטיבית שימו לב שלא ניתן לקבל מהאוניברסיטה החז. ווחיהד

  939016275אילן הוא  - אוניברסיטת ברתיק הניכויים של '  מס. הטפסים בו זמניתשנילנו את 

  

  

  ,על שיתוף הפעולה מאוד לכם אנו מודים 

  

  , בברכה

  
  
  
  
  
 רני גולן' גב            יבלון. ב יעקבר "ד
  

  רכזת עבודה מעשית           חינוכיראש המגמה לייעוץ
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  'סוף סמסטר אב משו
  
  

  ___________________________:תאריך______________________  :ית/שם הסטודנט
  
  

  _______________________:מספר טלפון__________________________:ת/שם היועץ
  
  

  ________________________:שם בית הספר
  
  
  

 :ית מופיע באופן קבוע לעבודה המעשית/האם הסטודנט .1

  כן .1

 _________________________________________________י/פרט, אל .2
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

  :ית עד כה/תפקוד הסטודנטמה מרוצה /האם את .2

  כן .1

 _________________________________________________י/פרט, לא .2
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

עבודה , ייעוץ פרטני (כה עד ית/ הסטודנטתה/התנסהאילו התערבויות ייעוציות ב .3
 ):תכנית התערבות, צתיתקבו

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________  

  
___________________________________________________________  

  
  

  _________________________________________________________:הערות נוספות
  

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  


