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 תשע"ח –על מועמדים ללימודי תואר שני  אקדמית טופס המלצה
 

 

 ימולא ע"י המועמד/ת –חלק א' 
 

 

 _____שם הממליץ/ה______________________________ שם המוסד__________________
 

 
 __     מס' ת.ז:     :המועמד/תשם 

 
 

     פרטי הגשת המועמדות:       
         

   )ללא תזה(מסלול ב'       )עם תזה(מסלול א'   _________________________     מגמה עדיפות א': __

   

   )ללא תזה(מסלול ב'       )עם תזה(מסלול א'         מגמה עדיפות ב': 

 

 מקום פנויהעדיפויות בביה"ס לחינוך( תידון רק במידה ונדחית מעדיפות א' ועל בסיס  2-*לתשומת ליבך, בקשתך בעדיפות ב' )כש

 

 ימולא על ידי הממליץ/ה – חלק  ב'
 

 דה לך אם תואיל/י למלא , נוהנ"ל הגיש/ה מועמדות ללימודי תואר שני בביה"ס לחינוך במוסדנו 

 שאלון הערכה זה. 

 תשובותיך יסייעו לנו לקבל החלטה שקולה לגבי התאמת המועמד/ת ללימודים מתקדמים. 

 מסור טופס זה למועמד/ת לאחר מילויו.אין ל הערכתך תישמר בסודיות גמורה.

 

 7384123-03פקס   avigail.erez@.biu.ac.ilמייל  נא לשלוח את הטופס לידי גב' אביגיל ארז  

  

   __________________________נא לציין כמה זמן הנך מכיר/ה את המועמד/ת?     .1 

 
 כרות: )תלמיד סמינריון, עזרה במחקר, עזרה בהוראה, הדרכה, סדנה התנסותית, הרקע להי

 הכרות אישית/תעסוקתית /אחר(

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

mailto:avigail.erez@.biu.ac.il
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 מדרג/ת את המועמד/ת בין כלל התלמידים שלימדת בשלוש השנים האחרונות?כיצד היית  .2
 

          סטודנט/ית מצטיין/ת     סטודנט/ית ממוצע/ת     סטודנט/ית טוב/ת מאד   ממוצע                                                                                       לסטודנט/ית מתחת 

 

 
 מהם הדברים שהמועמד/ת עשה/תה במסגרת היכרותכם, שעליהם את/ה  מבסס/ת את הערכתך? .3
 

         

         

         

         

 

 אם המועמד/ת היה/היתה פונה למחלקתך, האם היית מוכן/ה להיות המנחה לעבודת התזה שלו/ה? .4
 

                בהחלט כן            כן             בספק לא 
 
 

 כן    /     לא.   ?(.  האם המועמד/ת מתאים/ה למסלול המחקרי )עם תזה5
 
 

 .  נא חווה/י חוות דעתך על המועמד/ת, תוך הדגשת תכונותיו/ה הייחודיות.   6
נודה לך אם תתייחס/י לנקודות חוזק או לנקודות חולשה של המועמד/ת, הרלבנטיות ללימודי מ"א ובעיקר 

 בהן מבקש/ת המועמד/ת ללמוד.ללימודים במגמות 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

      שם משפחה   שם פרטי  

      תפקיד   שם המוסד

           כתובת מייל  מס' נייד                   

    

     חתימה   תאריך    


