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 לאישור העסקה כעובד חינוךבקשה 
  ) 9191-, התשכ"ט חוק הפיקוח על בתי ספר)                                                  

 
    המוסד החינוכיהבקשה תועבר באמצעות מנהל                                                   

 
 19199משרד החינוך , ירושלים , מיקוד  -  דליה מזרחי , מנהלת גף תנועת עו"ה 'גבאל: 

 
                                  העובד פרטי -א    
 

 
     _____________     ______________           _______________   _________________ 

 תעודת זהות מס'                  שם משפחה קודם                                  שם משפחה                               שם פרטי                

  
   

______________      _______    _______________     ________   _____________   _______________          
 טלפון נייד   טלפון              מיקוד                             שם הישוב                 ת"ד  ' / מס                רחוב                  

 
 

                                                           
 פרטי המוסד -ב
 

        
___________________      ______________       ___________            _____ ________________ 

             טלפון נייד                                       מיקוד                  סמל המוסד                               שם מוסד החינוך     
 

 
                                                          

                                                                                 
       
 ____________________     ____ _______    ___________________       _  _________________      

          טלפון                      שם היישוב                                         ת"ד          / 'מס                                    רחוב                

 
 

 
 במשבצת הנכונה השכלה אקדמאית xנא לסמן      - ג
           בארץ ממוסד אקדמי מוכר  B.A/ M.A /B.edהנני בעל תואר  □
 ודיפלומות במשרד החינוך.תארים הערכת  גף מאושר ע"      B.A / M.A /B.ed  - הנני בעל תואר שקול ל □
 משרד החינוךמ  .B.A / M.A /B.edלנטית קוויווה אהנני בעל דרג □
 
 :במשבצת הנכונה xנא לציין     - ד
 
 :( הוכשרתי לשמש עובד חינוך9
  

          במוסד חינוך על תיכוני□ 
         במוסד חינוך על יסודי□ 
 בבית ספר יסודי     □
     בגן ילדים □
 
 ת ___________________ו( במקצוע/2
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אני הח"מ מבקש בזה אישור כי אין התנגדות  5111-הספר , התשכ"ט -פיקוח על בתי)א( לחוק ה51בהתאם לסעיף   - ה

 להעסקתי כעובד הוראה.
 

הספר וחותמת  -חובה לצרף תואר ותעודת הוראה. ניתן לצרף צילום תעודות החתומות נאמן למקור על ידי מנהל בית ה:הער
 המוסד.

 
 הצהרה

 דיוק בהם עלול להיות עברה פלילית.-אני מצהיר / בזאת כי הפרטים שמסרתי בטופס מלאים ומדויקים . ידוע לי כי כל אי
 

                                                            _____________________________ 
    תאריך                                                                                       

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ת מוסד  החינוך/הערות מנהל - ו

 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

_____________               ______________________________                          ___________  
  חתימה                                שם המנהל או שם החותם ותוארו                                 תאריך         
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 לשימוש אגף בכיר כוח אדם בהוראה -ז 
 
 ה לעבוד במערכת החינוך /ה  ראוי /ונמצאה  /נבדק□ 
 נמצא/ה  ראוי/ה לעבוד במערכת החינוך ולאנבדק /ה  □  
 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 

 
 
  _______________         _________________           ________________________ 

 המוסד חתימה   ותוארו/ה   שם החותם/ ה                         תאריך          
 
 
 


