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 (ScM) לפיזיולוגיה של המאמץלמועמד לתוכנית  טופס

 

 ,מועמד/ת יקר/ה

 

 במסגרת הגשת מועמדות לתכנית לפיזיולוגיה של המאמץ. הינך מתבקש/ת למלא שאלון זה

 .תכניתלהתאמה ראשונית מטרת השאלון הינה בדיקת  

חובה לכתוב את המידע בהתאם למסמכים הרשמיים; לכתוב את תחום הלימודים, הציונים וכו' בדיוק כפי שהם מופיעים 

 .בגיליון הציונים הרשמי של מוסד הלימודים בו למדת

חלקי של אנא מלא/י את השאלון בקפידה. הזנת פרטים שגויים )גם אם בתום לב( עלולה לפסול את מועמדותך. גם מילוי 

 .הנתונים עלול לפגוע במועמדותך

 וכן מסמכים נוספים שנתבקשת להעביר בזמן הרישום לאוניברסיטה יש לשלוח ישירות למדור רישום. זה שאלון

 .מותר להגיש את השאלון פעם אחת בלבד

 .יוזמנו לראיון. במידת הצורך חלק מהמועמדים עדכון בנוגע למועמדותךר הגשת השאלון יישלח אליך חודשיים לאחכ 

  

  taliher@tauex.tau.ac.ilניתן לפנות למזכירת התכנית לכל שאלה או הבהרה: 

  

 בהצלחה
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  אישיים פרטים. א

 …………………..............…..     : פרטי שם

 

 …………………..............…..  שם משפחה:

 

 …………………..............…..             :ז"ת

  …………………..............…..     :ניידטלפון 

 …………...…...……………………………………………  :אלקטרוני דואר כתובת

  השכלה. ב

 ..………….................…………: החוג………………….…….  : המוסד שם

 טרם סיימתי תואר ראשון**, הציון הממוצע הנוכחי ............       …………: *ציון גמר תואר ראשון

 

 (, יש לכתוב אותו כך ולא לעגל80.95לדוגמה, אם הציון הסופי/ הממוצע הוא )לא לעגל. * 

 

י אם עדיין אינך זכאי/ת לתואר הראשון, יש לרשום את הממוצע הנוכחי כפי שהוא מופיע בגיליון הציונים. בהמשך תתבקש/ **

 להעביר גיליון ציונים סופי ואישור זכאות לתואר.

 

 זכאות לתואר:

 כן 

 צפוי לסיים בחודשים הקרובים את התואר - לא 

 ……./……./……. *: סיימת את לימודי התואר( ם)אם טר מועד סיום תואר ראשון

 הראשוןאם עדיין אינך זכאי/ת לתואר ראשון, יש לציין את המועד בו את/ה צפוי/ה לסיים את התואר *

 

 האם יש לך תואר אקדמי נוסף מלבד התואר הראשון?

 לא 

 פרט/י: ......................................................................................................          כן 

 האם יש לך תעודת מדריך חדר כושר?

 לא 

 כן 

 

 



 
 

 

 מקום עבודהג. 

 נוכחי:................................................ שם התפקיד....................................................        

      

 

 ?האם יש הסכמה ממקום העבודה ללימודים  

 לא 

 כן 

 ביקשתי, עדיין לא התקבלה תשובה 

 עדיין לא ביקשתי 

 לא רלוונטי 

 

 מסלול לימודים. ד

 

 * ?במסגרת התואר ניתן ללמוד במסלול מחקרי )עם תזה( או לא מחקרי )עם פרויקט(. באיזה מסלול את/ה מעדיף/ה ללמוד

  .במהלך הסמסטר הראשון, נא מלא/י כאן את העדפתך הראשוניתאת מסלול הלימודים * ניתן לשנות 

בקורסי ליבה ספציפיים.  80ה בשנה א, וממוצע משוקלל ומעל 80* במסלול מחקרי ישנן דרישות אקדמיות, הכוללות ממוצע ציונים *

 מידע נוסף בעניין זה ניתן למצוא באתר בית הספר.

 )מחקרי )עם תזה 

 )עיוני )עם פרויקט 

 

בהנחה ובחרת במסלול המחקרי, האם מסלול זה יהיה תנאי להרשמה לתואר או שגם המסלול העיוני תהיה אופציה רלוונטית 

 עבורך?  

...............................................................................................................................................................................  

 

 תווים( 500למה את/ה מעוניין/ת ללמוד בתכנית לפיזיולוגיה של המאמץ? )עד 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................  

 



 
  

  

 

אני מצהיר/ה שכל המידע שכתבתי כאן נכון ותואם במדויק את המידע הרשמי ממוסד הלימודים בו למדתי. אני מצהיר/ה שאני 

באוניברסיטת תל  בפיזיולוגיה של המאמץשבמידע שאני מעביר/ה יעשה שימוש לצורך בחינת מועמדותי לתואר שני  יודע/ת

אני מבין/ה שוועדת קבלה יכולה לדחות את מועמדותי על סמך הנתונים שאני מוסר/ת בשאלון זה גם ללא זימון לראיון או .אביב

ר/ת לחברי ועדת הקבלה לקבל גם מידע שהעברתי בטופס הרישום למידע נוסף. לצורך בחינת מועמדותי, אני מאש בקשה

 * .לאוניברסיטה

 

 

 ת.פנה/י למזכירוהתנאים, אנא  אין חובה חוקית למלא שאלון זה. אם הינך מסרב/ת לאשר את* 

 .לפני האישור יש לעבור שוב על הפרטים שהזנת ולוודא שהם תואמים למידע המופיע במסמכים ** 

שאלון זה או במסמכים המצורפים אליו מידע רגיש כגון מידע רפואי, ביטחוני או אישי. אם יש צורך בהעברת נא לא לכתוב ב***

 כזה, יש להעבירו ישרות למזכירות מידע

 . ניתן לצרף גם מכתבי המלצה אך אין חובה לעשות כן. לתואר וגיליונות ציוניםזכאות **** יש לצרף קורות חיים, אישור 

 

 ...…………….……חתימה                                             .……………………מלא שם       .…………………תאריך


