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  פרטים אישייםחלק א': 
 

 ______________שם פרטי ___  שם משפחה ___________________

 _______________________  ספרות כולל ספרת ביקורת( 9מס' זהות ) 

 ______שנת עליה ____     _____________ארץ לידה __       תאריך לידה ______________ 

 _______מיקוד __  ______ ____________כתובת _______________________________

 _____________________טלפון נייד ____     ________ ___טלפון בבית ______________

 ______________________________________________________דואר אלקטרוני ____

 

 

  (האחרון וארתתעודה/ל מהיהתחנא ל) , תיכונית(על תיכונית)קודמת השכלה 

 תעודה/תואר בי"ס/שם המוסד תחום הלימוד משנה  עד שנה

    

    

    

 

  _______מס' יחידות האנגלית:       _________ציון בבגרות באנגלית:        _________ממוצע הבגרות:

  ________________ציון הפסיכומטרי:         _________________ י?האם נבחנת בבחינת פסיכומטר

 

 אישור על הכנה אישית ': בחלק 
 

את התשובות לחלק ג' המופיע בהמשך, וכי המידע  לבד/אני מצהיר/ה בזאת כי הכנתי בעצמי
  מתאר אותי בצורה נכונה. יבתשובותיהמוצג 

 

 ______________________תאריך: __________________    חתימה: ______



 2עמ'  
 

 

 רקע והצהרה אישית  ': גחלק 

 כמובן באותה מידה לגברים ונשים( , אך מתייחסלשון זכר לשם קיצורעיקר בב חלק זה מנוסח)
 

כל על . נא לענות ועל שאיפותיך לעתיד הרקע שלך עליך, אנו מעוניינים לדעת יותר על
לכל השאלות  סה"כ עמודים 2 -לל: כאורך כו) נפרדמסמך אופן תמציתי בבהשאלות הבאות 

 .השאלוןשל + ב' א'  לחלקמודפס אותו ולצרף  ( Single spacingבמשולב, ברווח יחיד

ברצונך מדוע במיוחד באופן כללי, ו ראשוןתואר לימודי ל להתקבלרצונך ל . מה הסיבה1
ת בהשוואה לאפשרויו , ובאוניברסיטת חיפה,לשירותי אנושחוג ב ראשוןללמוד תואר 

לדעתך איך ? מושך בתכנית הלימודים בשירותי אנוש מבחינתךמה במיוחד: ? אחרות
   ?, ומדועלךרלוונטיים התחומים התפתחותך האישית בתרמו ללימודים יה

בלימודים בחוג או /ו להיות לך בלימודים אקדמיים בכלל .  אילו קשיים או אתגרים עשויים2
חומר לימודי אקדמי בעברית לקרוא  צורךל למשל ביחס) ?, ומדועלשירותי אנוש

 ובאנגלית, הבעה בכתב ובע"פ בעברית, השתתפות פעילה בהרצאות, ועוד(

. אילו תהליכי הכנה עברת לקראת הפניה ללימודים? תאר הכנות למבחן הפסיכומטרי, 3
 אילו לקחים לגבי עצמך יש לך?בעקבות זאת, לימודי מכינה או קורסי הכנה אחרים? 

. מה הרקע התעסוקתי שלך? יש לתאר בקצרה מקומות עבודה )או התנדבות( עיקריים 4
חמש השנים האחרונות )נא לפרט -ותפקידים שמילאת או עבודות שבהן עסקת בארבע

 שם הארגון, כמה זמן עבדת, שם תפקיד, וכו'(, האם עברת הכשרה לתפקיד מסוים, וכו'.

כגדולה, יכולה להיות עבודה בקיץ, עבודה ניתן להתייחס לכל עבודה שמילאת, קטנה 
 בהתנדבות, או כל התנסות אחרת שיכולה להיות רלוונטית.

להתמודד במקום עבודה או התנדבות  נאלצתתאר/י קושי או אתגר משמעותי שאתו . 5
 קודם, איך התמודדת עם אתגר או קושי זה, ומה למדת מהתמודדות זו?

 התנסויות משמעותיותאו /ישיים, יכולות מקצועיות, ומאפיינים אאילו באופן רחב יותר, . 6
להתמודד היטב עם  לדעתך יסייעו לך)עבודה, פעילות חברתית, וכו'(  עברךאחרות ב

 ? , ומצדיקים את קבלתך לחוג לשירותי אנושבכלל באוניברסיטההלימודים 

בעתיד  ך להיותאיזה מן אדם ו/או עובד/ת או מנהל/ת ברצונספר/י לנו עליך כאדם: . לסיום, 7
איך הלימודים בחוג לשירותי אנוש יכולים מדוע? שנים(, ו 8-10הרחוק יחסית )נגיד עוד 

 )שאלה זו מזמינה חשיבה אישית ויצירתית(לתרום לכך? 

 
 הצעות למחשבה בזמן הכתיבה:

 סייע חשוב שהתשובות לשאלות למעלה יכתבו באופן המלא והמעמיק ביותר, כדי ל
 לימודים. בבקשתך להתקבל להכיר אותך טוב יותר ולתמוך לועדת הקבלה בחוג ל

  שאלות נפרדות, בפועל יש  כמהכי למרות שמוצגות בתכנון הכתיבה יש לקחת בחשבון
את/ה רוצה להציג כחלק מכמה ש מידע כלשהואם יש לכן, חפיפה מסוימת.  ןביניה

 במפורט.  , אין צורך לחזור עליו פעמייםתשובות
 

 )פרטים אישיים+ב' א' יםועדת הקבלה תבדוק את המידע בחלק  :לגבי המשך התהליך
 םנתוניהשאר וכן תתייחס ל' )רקע והצהרה אישית( גבחלק את התשובות לשאלות ( ווחתימה

ולפי שיקולי הועדה, יתכן וחלק במידת הצורך . במערכת הרישום של האוניברסיטההקיימים 
בלנות עד לקבלת תשובה. נא לקחת בחשבון יש להתאזר בסלראיון אישי. יוזמן מועמדים/ות מה

  עד שיהיה ברור אם יש עוד מקומות פנויים בחוג.מעבר לכך, כי לעתים התשובה תתעכב 
יש לזכור כי מספר רב של מועמדים/ות מנסה להתקבל ללימודים בחוג, אך מספר המקומות      

 ובה לקבלה ללימודים בחוג., לפיכך אין במילוי שאלון זה משום ערודרישות החוג גבוהות מוגבל
 

 אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך! -חוג לשירותי אנוש בתודה על העניין בלימודים 


