
  מדרשת פיינברג –מדעיים לימודים לקראת תעודת הוראה במקצועות 

  

  ______________  הרשמה לשנה"ל:

  _______________     שם פרטי:

  _______________       שם משפחה:

  _______________      תעודת זהות:

  _______________         טלפון נייד:

  _______________        טלפון אחר:

  _______________________________________________________   דואר אלקטרוני:

  ________________________________________________________            כתובת:

  

  תאריך אישור התואר  מגמהתחום /   מוסד  
  תואר ראשון

  
      

  תואר שני
  

      

  דוקטורט
  

      

  

  דוקטור-מסטרנט                   דוקטורנט                       בתר                     סטטוס נוכחי במדרשת פיינברג:       

  ________________________________________________________________ ציין מגמה ומחלקה:

  

  דוקטור-מסטרנט                   דוקטורנט                       בתר               סטטוס אחרון (בעבר) במדרשת פיינברג: 

  ________________________________________________________________ ציין מגמה ומחלקה:

  

  עובד מכון שאינו בוגר המכון: 

  ________________________________________________________________ ציין מגמה ומחלקה:

 

   : (הקף בעיגול) מקצוע תעודת הוראה

  הארץ והסביבה-|   פיסיקה     |     כימיה     |     ביולוגיה     |     מדעי המחשב     |     מדעי כדור    מתמטיקה 

 המשך בעמוד הבא

 רשאים להירשם לתוכנית:

תלמידים מן המניין לתואר שני או תואר שלישי במדרשת פיינברג .1
"ר וועדת הוראה ודיקן המדרשה. בכפוף  לאישור המנחה, יו

 לימודיהם.את בוגרי המדרשה אשר סיימו .2

לאישור  בכפוףדוקטורנטים במכון ויצמן למדע, -משתלמים בתר.3
 ראש המעבדה ודיקן המדרשה.

 דוקטורנטים אשר סיימו השתלמותם במכון ויצמן.-בתר משתלמים.4

לאישור ראש המעבדה בה הם עובדים ודיקן  בכפוףעובדי מכון ויצמן .5
 הרישום יתבצע  בתנאי שיש מקום פנוי בתוכנית. –המדרשה 

 –שאינם עובדי מכון במקצועות מדעיים או שלישי בעלי תואר שני .6
לאחר ראיון עם ראש התוכנית לתעודת הוראה. הרישום יתבצע  

 בתנאי שיש מקום פנוי בתוכנית.



 : להשתלב בלימודים לקראת קבלת תעודת הוראה לרצונך פרט/י בהרחבה את הסיבות והמניעים

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________   

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________  

  

  הספר וכתובתו)-(שם בית _______________________________________ ב:אני כיום מלמד/מלמדת 

  (יש לסמן בנוסף משבצת מתאימה למטה) ספר:- שנים בבית ____סה"כ ניסיון בהוראה 

"ס יסודי        לא מלמד        חטיבה עליונה           מכללה         חינוך לא פורמלי     חטיבת ביניים            בי

 

עובדי מכון ויצמן או מועמדים בעלי תואר שני או שלישי שאינם בוגרי המכון מתבקשים  מועמדים שאינם
  להתחייב בזאת ללמד שלוש שנים.

  _____________ תאריך:__________________    חתימת המועמד/ המועמדת:

 _______תאריך:     ________________: )(לתלמידים מן המניין במדרשהחתימת המנחה 

 _________תאריך:     _______________: )דוקטורנטים-(למועמדים עובדי מכון ויצמן או בתרחתימת ראש המעבדה 

  --------------------------------------------------------------------- לשימוש משרדי  -------------------------------------- 

  ____________________ :תאריך____________________     חתימת ראש התוכנית:

"ר ועדת הוראה:   ____________________ תאריך:___________________    אישור יו

  ____________________ תאריך: _____________________   :דיקן המדרשהאישור 


