
 
 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
  החוג לפיזיותרפיה

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Physical Therapy Department 

 

 Mount Carmel, Haifa 50913 |  50913חיפה , הר הכרמל

Phone: 972-4-828-8092 : טל'  E-mail: zdavidow@research.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-828-8140  ל"דוא 

 
 

 
 

 

 ב"תשעטופס בקשה להשתתפות בקורס למדריכים קליניים 

 

 :פרטים אישיים

 ______________: ז.ת___________________  : שם פרטי_____________________  : שם משפחה

 ________________________________________________  :  כתובת בבית___________  : שנת לידה

 ___________________: נוסף____________________  : נייד_________  __________: בבית: טלפון

 _________________________    ________________________________(: e-mail)דואר אלקטרוני 

 __________: מספר שעות עבודה שבועיות___________________________ :עיקרימקום עבודה 

 ______________________  : טלפון____________________________ ______:כתובת מקום העבודה

 _________: מספר שעות עבודה שבועיות_____________________________ :נוסףמקום עבודה 

 ______________________  : טלפון__________________________________ :כתובת מקום העבודה

 

 :פרטים על השכלה

 _________________________________________:  אחר.  *  BPT(:  *  סמן בעיגול)תואר ראשון 

 _________________________________________:  שם המוסד והמקום ממנו קבלת את התואר

 ________________________________________________________________: קורסי השתלמויות

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________: התמחות____________   : שנות ניסיון כפיזיותרפיסט

 אם כן ציין שנה .    כן/ לא ? האם עברת בעבר קורס הדרכה______________________ 

 ן מספר הסטודנטים שהדרכת  אם כן ציי. כן/ לא ? האם הדרכת בעבר________________ 

 ____________________________________________________________________________:הערות

___________________________________________________________________________________ 

 

                  ____________________________                  ____________________________ 

 חתימה              תאריך              

 צילום תעודת בוגר , המלצת מנהל השרות, בצירוף תמונת פספורט, יש לשלוח את הטופס

הפקולטה למדעי הרווחה , לחוג לפיזיותרפיה, 4213134עד , (רשיון מקצועיוצילום , אוניברסיטה

 . לידי זהבה דוידוב,  31903חיפה , הר הכרמל, אוניברסיטת חיפה, והבריאות

  דחייה / מכתבי קבלה ישלחו 
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 המלצת מנהל שרות הפיזיותרפיה

 

לקורס הכשרת מדריכים קליניים בפיזיותרפיה _____________________________________ הנני ממליץ על 

 .22/2/12-2/3/12שיתקיים בתאריכים  

 

ת /ואני חושב_________________________________, בתפקיד , שנים______ ל עובד בשרות שבהנהלתי "הנ

 .שהוא מתאים להיות מדריך קליני

 

: הערות

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 :שמות המדריכים הקיימים במקום

_________       _____________________________________________________________________ 

_______________________________________       _______________________________________ 

_______________________________________       _______________________________________ 

_______       _______________________________________________________________________ 

 

 :פרטי הממליץ

 

    ________________________________________             _____________________________ 

 שם                                                        תקפיד                  

 

 

__              ____________________________________________          ___________________ 

 (אם יש)תאריך                                  חתימה                             חותמת           

 

 

______________________          ______________________             _____________________ 

 ניידטלפון דה                           טלפון נוסף                               טלפון בעבו     


