
 

 

הד עו ת תוינכת ירגובל ת בי.ה. 10 -  תורבח תשקב   ספוט

__________________ :השקבה תשגה ךיראת  

      ,תיתוזח תונמא ,הקיזומ ,העונת ,המרדוכיספ ,היפרת המרד :תויונמא תועצמאב לופיטל םילפטמ דגאמה ןוגרא – ת.ה.י

 .תויונמא תועצמאב לופיטל הרשכה ילולסמ ימייסמל דעוימ ןוגראה .היפרתוילביב           

 

 :ת/שקבמה יטרפ

    ________________ :הדיל ךיראת  __________________ .ז.ת   ___________________ :ת/שקבמה םש

        ___________________ :ליימ  ___________________ :ןופלט  _______________________ :תבותכ

 :םייעוצקמ םיטרפ

 __________________________________ :תויונמאב לופיטב יפיצפסה תוחמתהה םוחת

 ______________________________ :תויונמאב לופיט ידומיל תמייס וב דסומה םש

 _______________________________________ :תויונמאב לופיט ידומיל םויס ךיראת

 __________________________________    ______________________ :) BA, MA ( םיפסונ םימדקא םיראת

 

  :ת.ה.יב תורבחל םינוירטירק

 :טורפה יפל רפסוממ ץבוקכ רומשלו הדועת/רושיא ףרצל שי ןוירטירק לכל

  BA ,ןושאר ראות תדועת – 10.1 ךמסמ .א
 לפטמ תדועתל תדועתל תואכזו הרשכה תינכת םויס לע רושיא וא לפטמ תדועת – 10.2 ךמסמ .ב
 וז תפסות ךירצמה ןושאר ראות ילעבל היגולוכיספב םימידקמה םיסרוקה לע רושיא - 10.3 ךמסמ .ג

 )תוישיא תוירואת ,היגולותפוכיספ ,תיתוחתפתה היגולוכיספ ,היגולוכיספל אובמ(                    
 ת/שקבמל יפיצפסה תונמואה םוחתב תוסנתה תועש 600 םויק לע רושיא - 10.4 ךמסמ .ד
 םידומילה ןמזב םוקיטקרפ/תישעמ הרשכה תועש 900 לע רושיא - 10.5 ךמסמ .ה
 )ת.ה.י-ל תורבח םולשתב הנתומ יפוס תורבח רושיא( תורבח ימד םולשת .ו

 

 שרדנכ םירושיא ףרצלו השקבה יקלח לכ תא אלמל שי *

 ,םיפיעסה ירפסמ יפל רומשל ,קורסל שי ,םישרדנה םירושיאה לכ ףורצב תואלמ תושקב *
 yahat2013@gmail.com   :ליימל חולשלו



 

 

 

 

 ת.ה.י-ב תורבחל השקב רושיא יא / רושיא

 

  ! הרשוא   ,ת.ה.י-ב תורבחל  _______________________ תשקב

 

      ! הרשוא אל   ,ת.ה.י-ב תורבחל _______________________ תשקב

 _______________________________________________________ :תואבה תוביסהמ

________________________________________________________________________________________________________ 

 

  :רשאמה יטרפ

  _____________________ :םוחתב רבעמ תדעוו

 

_____________ :ךיראת ________________ :המיתח  ________________ :רשאמה םש  

 

_____________ :ךיראת ________________ :המיתח  ________________ :רשאמה םש  

 

רבח ימד םולשת רחאל קר ףקת דמעמ *  

  :)ת.ה.י לש תיטמוטוא הלבק חלשית( רבח ימד םולשתו )רבעמ תדעו י"ע( דמעמ רושיא רחאל

 ת.ה.י ידי-לע דמעמה רשואי .א
 תמישרל ףסוי ומשו רבח תדועת חלשת ,רתאב לפטמ סיטרכ חתפי - ת.ה.יב רבח דמעמב .ב

  .רסמ-ברבו רווידה
 ךירדמ דמעמ רושיאבו ת.ה.י תוכרעמב םילפטמה רגאמב דמעמה ןכדועי – דמעמ יונישב .ג

  .ךירדמ תדועת חלשית


