
 

 
 

 תואר שני שאלון למועמד/ת ללימודי 
      בחוג לשירותי אנוש

 

 ןנא למלא את שני חלקי השאלו
 

  פרטים אישייםחלק א': 
 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

    

משנה  
 שנה עד

 ציון גמר התואר שנרכש שם המוסד תחום הלימוד

     

     

     
 

 הנוכחי( העבודהממקום נא להתחיל ) האחרונות בשלוש השניםמקומות עבודה 

משנה עד 
 שנה

היקף  תפקיד עבודההמקום 
 משרה

 הערות

      

     

     

     

     

 

 agoren@univ.haifa.ac.il דוא"ל:   04-8249282פקס:     (3765)פנימי  04-8249765: טל   13:00 – 10:00 :קבלהשעות  :החוג רותמזכי   

 

 
 נא לצרף
 תמונה

 

שם משפחה ___________________ שם פרטי _____________________

מס' זהות ) 9 ספרות כולל ספרת ביקורת( ___________________________

כתובת _____________________________________ מיקוד _________

טלפון בבית ______________________ טלפון בעבודה _______________________

טלפון נייד _______________________

תאריך לידה ______________ ארץ לידה _______________ שנת עליה __________

מין: ז        נ                        מצב משפחתי ___________

דואר אלקטרוני _____________________________________________________

השכלה אקדמית ועל תיכונית )נא להתחיל מהתואר האחרון(



 2עמ'  
 

 

 (ומעלהשעות  50של )השתלמויות מקצועיות וקורסים 

נושא ההשתלמות או   םתאריכיבין ה
 הקורס

בו שם המוסד או הגוף 
 נלמד/הועבר הקורס

 משך
 הקורס 

 הערות   

     

     

     

     

 

 רקע והצהרה אישית  ': בחלק 

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

על שלוש השאלות הרקע שלך. נא לענות  יך ועלעלאנו מעוניינים לדעת יותר 
  .ולצרף לשאר חלקי השאלון נפרדבהבאות 

 רווח כפול(ב, סה"כ עמודים 2עד  אפשר לכתוב)

 
במיוחד  /יהתייחסו, ואת השאיפות לעתיד שלך המקצועי הרקעאת  באופן תמציתי /יתאר  .1

 :)אפשר להתייחס אליהן בנפרד או במשולב( לנקודות הבאות

 ? באופן כללי תואר שנילימודי ל להמשיךרצונך ל מה הסיבה א.

, בהשוואה לאפשרויות מעניינים אותך לשירותי אנושבחוג לתואר שני הלימודים מדוע ב. 
או מושך בתכנית הלימודים בשירותי אנוש, ואיך לימודים ייחודי  מבחינתךמה ? אחרות

  לך? רלוונטיים התחומים התפתחותך האישית בתרמו לקריירה שלך או לאלו י

 
 התנסויות משמעותיות, /ניהוליותמקצועיותיכולות אקדמיות/מאפיינים אישיים, תאר/י   .2
עשוי לסייע לועדת הקבלה  אך לא תואר קודםאשר כל מידע אחר ו עברך האישי/מקצועי,ב

 הנא לכתוב כאן חיבור תמציתי שיתן לועדת הקבל—)במלים אחרות. להכיר אותך טוב יותר
 ....(בבקשתך להתקבל לתואר שני" ויתמוך חומר למחשבה"

 
ללא ב' )או במסלול  עם תיזה(מסלול מחקרי האם אתה מבקש ללמוד במסלול א' ) /יציין. 3

? במסלול זהשלך עניין לסיבות האם אתה מבקש ללמוד במסלול א', מה —. בנוסף(תיזה
  ?את/ה מתאים למסלול זהמדוע נראה לך ש

בחוג לשירותי אנוש, מסלולי הלימוד נבדלים מבחינת תמהיל ההתנסויות. כי  , נזכירלהבהרה
. בקורסים מגוונים, אותן יש לסיים במשך שנתיים שעות לימוד 36ללא תיזה כולל ב' מסלול 
ובנוסף עבודה על מחקר עצמאי  מתוך אותם קורסים, שעות לימוד 28עם תיזה כולל א' מסלול 

מתבצעת בשנה השלישית ללימודים, אחרי הכנת התיזה . סגל הניתנת ע"י חבר/ת תחת הנחיה
השעות הפרש במספר השקעה מעבר ל וכתיבתה דורשיםה ביצוע, וההשנייסיום הקורסים בשנה 

המעוניינים לשים מצטיינים מיועד לתלמידים מסלול א'  . באופן כללי,בין שני המסלולים
  .מקצועי/עיוני לידע יכולת לתרוםעל ו וחשיבה דגש על פיתוח כישורי מחקריותר  בלימודיהם

כניסה למסלול א' מחייבת השתתפות חשוב לציין כי החל משנת הלימודים תשע"ב, בנוסף, 
הנערכת של כל תלמידי מסלול א' ייחודית קבוצת עבודה והעשרה  - ב"פורום תיזה"שוטפת 

. 14-16בין יום ד' של השנה הראשונה ללימודים, בסמסטר ב' לאורך בהנחיית חבר/ת סגל החוג 
, ומטרתה א'במסלול המחייבות שעות הלימוד  28מכסת ההשתתפות בפורום תיזה היא מעבר ל

   תיזה.פיתוח מחקר הבשעם האתגרים אפקטיבית לתרום למצוינות אקדמית ולהתמודדות 
 

    

 !אוניברסיטת חיפה, ותודה על העניין שלך בתכנית התואר השני בשירותי אנוש בבהצלחה
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