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טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית  

המלצת ממונה בעבודה / מדר יך 

        דעמוי המטרפ

. נת טקסטזהלן כאץ חל . נת טקסטזהלן כאץ חל  חהפשם מש שם  ירטפ

. נת טקסטזהלן כאץ חל  B.S.W י דוימלם ויסנת ש  ז"' תסמ

    המועמד/ת הגיש/ה מועמדות ללימודי תואר שני בפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון.  
    נודה לך אם תואיל למלא שאלון הערכה זה. תשובותיך יסייעו לנו לקבל החלטה שקולה לגבי התאמת המועמד/ת    

    ללימודים מתקדמים.       
    הערכתך תישמר בסודיות גמורה.  

אין למסור טופס זה למועמד   

ketty@aac.ac.il :את הטופס יש לשלוח לדוא"ל

נא לכתוב בשורת הנושא את שם המועמד  

אם נהיה מעוניינים לקבל פרטים נוספים על המועמד, האם נוכל ליצור עמך  קשר טלפוני?  

 .לחץ כאן להזנת טקסט תואר אקדמי  .לחץ כאן להזנת טקסט שם הממליץ 

 .להזנת טקסטלחץ כאן  וותק מקצוע
משך ההיכרות עם  

 .לחץ כאן להזנת טקסט המועמד

 .לחץ כאן להזנת טקסט תפקיד .לחץ כאן להזנת טקסט מקום העבודה

 .לחץ כאן להזנת טקסט דוא"ל .לחץ כאן להזנת טקסט טלפון 

משך ההיכרות עם  
 .לחץ כאן להזנת טקסט הרקע להיכרות  .לחץ כאן להזנת טקסט המועמד

mailto:ketty@aac.ac.il
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את   .א בעיגול  הקף  אנא  ספציפיים.  וכישורים  תכונות  מספר  פני  על  המועמד  את  בבקשה  דרג 

כנמוך   או  כגבוה  המועמד  את  לדרג  מנת  על  הנבחרת,  הקטגוריה  תחת  המופיעה  הספרה 

 בקטגוריה. כמו כן, אנא ציין את מידת ביטחונך בדירוג המועמד לגבי כל תכונה.  

 

אין  רמת ביטחון דירוג 

בסיס 

 להערכה 
 נמוך תכונות וכישורים

 מאוד

טוב  טוב נמוך

 מאוד

 גבוהה בינונית  נמוכה מצוין

כושר ביטוי  

 מילולי 
1 2 3 4 5 1 2 3 0 

 כושר ביטוי בכתב 
1 2 3 4 5 1 2 3 0 

 בשלות רגשית 
1 2 3 4 5 1 2 3 0 

 אחריות מקצועית 
1 2 3 4 5 1 2 3 0 

אופן ההתמודדות  

 0 3 2 1 5 4 3 2 1 במצבים מורכבים 

 'ראש פתוח' 
1 2 3 4 5 1 2 3 0 

 ראייה רחבה 
1 2 3 4 5 1 2 3 0 

 תכונות מנהיגות 
1 2 3 4 5 1 2 3 0 

 

אנא פרט על אופי התפקיד שממלא המועמד בארגון, על אוכלוסיית המטופלים של המועמד,   .ב

מעורב: גישות ההתערבות בהן נוקט המועמד ועל תפקידים ופרויקטים נוספים בהם הוא 

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

אנא התייחס לנקודות חוזק ולנקודות חולשה של המועמד:  .ג

 _________________________________________________________________

 ___ ______________________________________________________________ 

מהי לדעתך מידת ההתאמה של המועמד ללימוד תואר שני בעבודה סוציאלית?   .ד

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 

 תאריך: ________________ שם: _______________ חתימה: _______________ 

 

 אנו מודים לך על שיתוף הפעולה
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