
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 הוראה עובדימינהל 

 אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"ה

 

 חיצוני( גורםבקשת הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט )

 פרטי המשתמש/ת   )מילוי על ידי המשתמש(   

  מספר תעודת זהות

  ת.לידה:  שם משפחה:  שם פרטי

 שם הארגון :
 רשות/מוסד/אחר

  :סמל ארגון 

  :תפקיד

טלפון   כתובת דוא"ל:
 בעבודה:

טלפון  
 נייד:

 

 פרטי הגורם המאשר בארגון  )מילוי על ידי המשתמש(

  תפקיד:  שם משפחה:  שם פרטי

טלפון   כתובת דוא"ל:
 בעבודה:

טלפון  
 נייד:

 

 תוקף הרשאה:
 )שנה/חודש(

 

 :הצהרה על שמירת סודיות

 הנני מצהיר בזאת  כדלקמן :
 לצורכי מילוי תפקידי בלבד . באפשרות הגישה למערכתאעשה שימוש 

 ידוע לי שסיסמת הגישה למחשב אישית וסודית, ואמנע מכל מעשה העלול לחשוף אותה.
 בעת חשש או ספק כי  הסיסמה הובאה לידיעת אחרים , אחליף את הסיסמא מיידית ואביא זאת לידיעת קצין אבטחת המידע .

 ת שימוש בסיסמתי.לא אאפשר למשתמשים אחרים לעשו
וכי כל מסירה או שימוש שלא כדין מהווה  1981ידוע לי כי החומר הממוחשב מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

 עבירה לפי חוק זה. 
 ידוע לי כי הפרת הכללים האמורים לעיל מהווה  עבירה חמורה על נוהלי משרד החינוך וכי הנהלת  משרד החינוך עשויה לנקוט

 אמצעים משמעתיים נגדי בגין הפרת כללים אלה.

 : _________________ על ההצהרה –חתימת המשתמש 

 (אחראי על המידעה –)למילוי על ידי משרד החינוך    אחראי על המידעהאישור 

תפקיד   שם המערכת:
 במערכת:

 

 

 חתימה תפקיד שם פרטי ומשפחה  הגורם המאשר

    אחראי על המידע

 

 ______________  : תאריך

 קבלת קהל במחוזות ניתן להחתים עו"ד לאימות  כללחירום בהם לא מתקיימת  בזמני

 .gov.ilrotembo@educationפרטי המבקש ולשלוח לגב' רותם בורה חדד 

mailto:rotembo@education.gov.il
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 ימים ושעות קבלה במחוזות

 

 שעות  ימים חדר קומה כתובת תפקיד שם  מחוז

מנהלת ענף מענקים  עליזה סלמן ארצי
 ושכ"ל

 2רח' דבורה הנביאה 
 )בניין לב רם( ירושלים

 ב' 264 2
 ד'

12:00-14:00  

 רכזת בכירה  ריקי חזות ירושלים
 פיתוח מקצועי עו"ה

 22רח' כנפי נשרים 
 ירושלים

  09:30-12.30 ב' ד' 453 4
15.00 - 17.30 

ד"ר שירלי  תל אביב
 עצמון

  2רח' השלושה  מפקחת פיתוח מקצועי
 אביב-יד אליהו, תל

 13:00-17:30 ב' ד' 922 9 

-אורלי אריה תל אביב
 אברהם

 רכזת בכירה 
 פיתוח מקצועי עו"ה

 13:00-17:30 ב' ד' 922 9   2רח' השלושה 

 רכזת בכירה  אברו קסה תל אביב
 פיתוח מקצועי עו"ה

 13:00-17:30 ב' ד' 922 9  אביב-יד אליהו, תל

 רכזת  לידיה חזות תל אביב
 פיתוח מקצועי עו"ה

 13:00-17:30 ב' ד' 922 9   2רח' השלושה 

 רכזת בכירה  מירי אדרי מרכז
 פיתוח מקצועי עו"ה

 13:00-17:30 ב' ד' 1443 14 אביב-יד אליהו, תל

 רכזת בכירה  יעל אמסלם חיפה
 פיתוח מקצועי עו"ה 

א' משרד  15רח' פל ים 
 חינוך חיפה

 ב'  715 7 
 ג'

09:00-12:30  
15:00-17:30  

עליזה  חיפה
 גורצקי

 רכזת בכירה 
 פיתוח מקצועי עו"ה 

א' משרד  15רח' פל ים 
 חינוך חיפה

 ב'  714 7 
 ג'

09:00 - 12.30  
15.00 - 17.30 

 רכזת בכירה  טל פרטוש צפון
 פיתוח מקצועי עו"ה

קרית הממשלה ת.ד. 
 נצרת עלית 530

 ב'  558 3
 ד'

 13:00-17:30ב: 
 15.00-17.30ד: 

רכזת בכירה פיתוח  נורית סער דרום
 מקצועי

  4רח' התקווה 
 קריית הממשלה 

 באר שבע

 ב'  2785 2
 ג' 

09:00 - 12:30  
15:00 - 17:30 

ב'   138 1 ירושלים 22כנפי נשרים  ימפקחת פיתוח מקצוע נעמי שי חרדי
 ד'

10:00 – 12:00 

רכזת בכירה פיתוח  מטי אסייג התיישבותי
 מקצועי

בניין מוסקוביץ, רח' 
 תל אביב 2השלושה 

 15:00 – 09:00 ב' 354 3

 

 


