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  החוג לסיעוד
 שאלון אישי למועמד/ת ללימודי מ"א

 נא לצרף תמונה עדכנית                           
 
 

 

 פרטים אישיים
 

 מין: ז/ נ שם משפחה_______________________ שם פרטי_______________ 

 ______________________ת.ז )כולל ספרת ביקורת(

 _____________ מיקוד  _____________כתובת ____________________________

 טלפון נוסף _____________________________  ____________________________   טלפון

 ___________________________________________________________  כתובת דואר אלקטרוני

 _________ייה_________שנת על___תאריך לידה ___________ארץ לידה ____________________

 )עם פרקטיקום( זהתללא  –זה / ב' עם ת-א'הקפ/י בעיגול(:  אני מעוניינ/ת בחוג לסיעוד במסלול )אנא 

 השכלה )על תיכונית ואקדמית(

 ציון ממוצע שהושלם התואר שם המוסד תחום הלימוד משנה עד שנה

     

     

     

 )התחל/י ממקום עבודתך הנוכחי( מקומות עבודה

 תפקיד עבודה  מקום משנה עד שנה

   

   

   

   

 השתלמויות מקצועיות וקורסים הרלוונטיים ללימודים בתכנית

 נושא הקורס/השתלמות תאריכים
 

 משך הקורס )שעות( המוסד או הגוף המארגן
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 , הצגות בכנסים  מדעיים השתתפות במחקר, פרסומים
תאריכים  אנא  ציין/י, המקצועי, או הצגת בכנסבתחום  יםפרסמת מאמר, אם השתתפת במחקרים

 ופרטים )נושא המחקר, שמות העמיתים למחקר, שם כתב העת או הכנס וכיו"ב(
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 רקע אישי

התפתחותך המקצועית, יעדיך  אתבקצרה /י ים כי תתארקצת יותר אנו מבקשעל מנת להכיר אותך 

לתרום לקידום הקריירה  סיעודוכיצד עשויים לדעתך הלימודים לתואר שני בהמקצועיים המרכזיים 

 שלך. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

/ לא. אם כן ציינ/י מה עבר עליך  כן  האם היית מועמד/ת לחוג לסיעוד בעבר?

 מאז____________________

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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 ממליצים
 

יהיה לפנות  ניתןאליהם  ממליציםשל שני  נא לציין שמות ופרטי ההתקשרות
 . דת הצורךבמי

 
 ממליץ שני:         ממליץ ראשון:                              

 _______________________           םש         ________________           שם

 ______________________        תפקיד          ________________       תפקיד

 _____________________  מקום עבודה   ___   ____________ מקום עבודה

 ________________________  טלפון         ___________________ טלפון

 

 תחומי התעניינות

 

בודת ה לעסוק במחקר בע/עשוי /התחומים בהם נראה לך  כי את 2-3אנא, ציין/י 

 :התיזה

 

1. .____________________________________________________ 

2. _________________________________________________.___ 

3. .___________________________________________________ 

 

 תאריך____________________ חתימת המועמד/ת __________________ 

 
 
 
 
 


