
                                                                                                                                                                        טפסים         

  הפקולטה למדעי החברה

  בית הספר לחינוך

  חורגין. פ' פרופש "ע

Faculty of Social Sciences 
The Pinchas Churgin 
School of Education 

  

  הועדה לתואר שני
  

 

Graduate Studies (M.A.) Committee 

   

  

  ו"ע תש–טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני 
  

  ת/י המועמד" ימולא ע–' חלק א
 

  ____________________שם המוסד______________________________ה /שם הממליץ
 

  :פרטי המועמד
 

         _____________________ משפחה_________________ פרטי :   שם
  . ז.ת                                                                                                       

  

    )בלי תיזה(  'ב/    )עם תיזה('     מסלול א: מוקד הלימוד המבוקש       
          
  ___________________)   יה על בסיס מקום פנוייעדיפות שנ(      .2______________________  . 1     
  

  ________).  ס לחינוך"י מזכירות  ביה"יסופק ע( פנייה פנימי                                                       מספר

  

  

י למלא שאלון הערכה /נודה לך אם תואיל. ס לחינוך במוסדנו"ה מועמדות ללימודי תואר שני בביה/ל הציג"הנ

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

  .ות גמורהבסודי

  

  :נא לשלוח את הטופס לכתובת

  . במאי31-לא יאוחר מ, .52900, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר, בית הספר לחינוך, עבור הוועדה לתואר שני
  

  .לאחר מילויו, אין למסור טופס זה למועמד
 

 

  ה/ימולא על ידי הממליץ – 'חלק  ב
 

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

  
/ הכרות אישית , סדנה התנסותית, הדרכה, עזרה בהוראה, עזרה במחקר, תלמיד סמינריון: (הרקע להיכרות

  )אחר/ תעסוקתית 
 ______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________ _________________________ 

 

  :-בין כלל התלמידים שלימדת בשלוש השנים האחרונות כ:  ת/ת את המועמד/האם היית מדרג .2
 

  סטודנט ממוצע(   )  סטודנט מצטיין                       (   )  

                                                                                      סטודנט מתחת לממוצע (   )  סטודנט טוב מאד                   (   )  

  
  

  

  

   -         

   ה פ ו ך



                                                                                                                                                                        טפסים         

  

  

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

 

 

 

 

 
 

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

  לא.  (  )   4         בספק.   (  )  3ן         כ.  (  )  2        ט כןבהחל.  (  )  1       
 
 

  .לא/     כן   )   עם תיזה(האם המועמד מתאים למסלול המחקרי .  5
  
  

  .  תכונותיה הייחודיות/ תוך הדגשת תכונותיו, ת/י את חוות דעתך על המועמד/אנא כתב.   6
 ובעיקרא "הרלבנטיות ללימודי מ, ת/לנקודות חולשה של המועמדי לנקודות חוזק או /נודה לך אם תתייחס

  .ת ללמוד/ת המועמד/ללימודים במגמות בהן מבקש
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

  ______________________________     שם מלא  _______________   תאריך 

  

  ________________________ תפקיד___________________________  מוסד

  

          _________________________ חתימה 

 


