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לשימוש האגף                       

 
 
 

 
 
 
 

(  ר"ד)ללימודי תואר שלישי  טופס הצגת מועמדות
ב "תשע –הוראה -למורים קבועים במוסדות להכשרת עובדי

 
 פרטים אישיים.  1
 

__________  _________  ___________ ______________  ___________  __ :שם המורה
לידה . זהות                    גיל                  ש' שם משפחה             שם פרטי                מס                                

 (כולל ספרת בקורת)                                                                                         
 
 

_____________  _______________  _______  ___________  ______________  : כתובת
 מיקוד                        טלפון'               ישוב                                רחוב                      מס                           

   (כולל קידומת)                                                                                                                                       
            ______________

 טלפון  סלולרי      
  

 ____________  ___________  _____________ __________  _________: מקום עבודה
 שם המוסד      היקף העסקה             היקף קביעות          תפקיד            שנות עבודה                     במוסד 

 במוסד                                                                                                 (עמותה/מדינה)ה    "להכשרת עו
 
 
 ב"בתשעות עבודה נוספים מקומ.  2
 

  ____________  _______________  ______________     _____    / _____  _____ _____
 היקף קביעות     ש"ש    משרה    שם המוסד                        תפקיד                        היקף העסקה     בסיס      
 %  -ב                                                 %  -ב                 

 
  ____________  _______________  ______________     _____    / _____  _____ _____

 היקף קביעות     ש"ש    משרה    שם המוסד                        תפקיד                        היקף העסקה     בסיס      
 %  -ב                                                 %  -ב                 

 
  ____________  _______________  ______________     _____    / _____  _____ _____

 ף קביעותהיק     ש"ש    משרה    שם המוסד                        תפקיד                        היקף העסקה     בסיס      
 %  -ב                                                 %  -ב                 

 
 השכלה אקדמית.  3
 

____________________  ______________________________________  :תואר ראשון
 חוגים                            אוניברסיטה                                                                    

 
______________________  __________________   :תואר שני

 שנת הסמכה   טה                       יאוניברס                                     
 

 _________________  _______________________________________________
בלימודים  ממוצע תחום הסמכה                                                 ציון                                                        

 
   _________________  _______________________________________________

ציון תזה                                                      נושא תזה                                                           
 (91911משרד החינוך והתרבות ירושלים , ה"אגף הכשרת עוב, טובה יונה' ההעתקים יש לשלוח לגב 3את ) *  

 
 
 
 

* העתקים   3 -ימולא ב
כולל נספחים על 

 וקורות חיים לימודים

___________  עמותה/עובד מדינה: סטטוס המורה

___________          זמני/ קבוע :  מעמד 

 ___________                             : היקף קביעות 
 משרה %                                                                    

                                ____       ____ 

 ש"ש /   בסיס                               : דרגת קידום



 
 
 
 
 

 דרגת קידום.  4
?       האם הנך בעל דרגת קידום      

________________     קבלת הדרגה תאריך______________    הדרגה  
 
 
 (מחק את המיותר)חלקי     / לא אהיה בשבתון מלא / אהיה  ב"תשעל "בשנה  .5
 

עובד הוראה שיימצא בשבתון מלא או חלקי לא יהיה זכאי  , ל"י הנחיות בחוזר מנכ"עפ      
 .להגיש גם בקשה למענק השתלמות      

 
 
     פרטים על לימודי תואר שלישי.  6
 

_____________ שם החוג  ________________________________ שם האוניברסיטה  1.6
 

_______________________ שם המנחה   2.6
 

________________________________________ תאור תחום נושא עבודת הדוקטורט   3.6
 

 ______________________________________________________________________
 

_______________________ תאריך ________________         האם כבר אושרה ההצעה 
       

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ף עבודתי בתקופת היק, הנני מתחייב בזאת כי אם תאושר מועמדותי ללימודי תואר שלישי  :הצהרה
הנני מתחייב להגיש  .ל"וחוזר המנכ יהיה בהתאם להנחיות חוזר הפרוייקטמענק הלימודים  קבלת

בכל תקופת לימודי ( ב"הטופס הרצ כדוגמת)ח שנתי על  התקדמות לימודי עד הגשת הדוקטורט "דו
 .עד קבלת התואר

 
                               _________________________ _________________________

 תאריך                                                   חתימת המועמד                                             
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
. הממונה על תחום עיסוקו של המורה  :ל תפקיד במכללהחוות דעת בע

 
____________ טלפון ________________   התפקיד ________________   שם בעל התפקיד 

 
                      

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 :המכללה נשיא/ראשחוות דעת 
 

 ______________________________________________________________________
 

 ______________________________________________________________________
 

 .המכללה מתחייבת לשמור על היקף משרתו הקבוע של המורה בתקופת המענק 
 

. ך העסקה של המועמד למשך שלוש שנים לפחות לאחר תום קבלת המענקהמכללה מתחייבת להמש
 

              ___________________     ______________________     _______________________ 
 תאריך           ת                                       חתימה                          /שם המנהל                          

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 עליך להודיע למנהל המוסד על הגשת המועמדות וזאת על מנת להבטיח את     ( 1  :לתשומת לב
. המשרהמקום העבודה והיקף                                

צילום תעודת תואר ראשון ושני ביחד , שאלון חתום ומאושר עם קורות חיים (2
. ללימודי תואר שלישי ואישור הצעת מחקר אישור קבלה ,עם גיליונות ציונים

משרד , ה"אגף הכשרת עוב, טובה יונה' לשלוח לגב יש( עותקים 3 -הכל ב)
. ירושלים, החינוך


