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משרד החינוך

לכבוד

משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף בכיר לכוח-אדם בהוראה
גף דירוג ולהסמכה

אגף בכיר לכוח אדם בהוראה

גף דירוג והסמכה
ירושלים 91911

המורה ישלח את הבקשה במקור והעתק למשרד
החינוך לאחר שהשלים את כל הפרטים בחלק א'
ודאג לקבל את החתימות הדרושות בחלקים ב' וג'.
חלק ד' ימולא על-ידי פקיד גף דירוג והסמכה.

בקשה להענקת רשיון זמני/קבוע לייעוץ חינוכי
סמן  3במשבצות המתאימות

א .פרטי הבקשה
שם משפחה

כתובת
מגורים:

שם פרטי

שם משפחה קודם

שם הישוב ומיקוד

מספר זהות
ס"ב

רחוב

המוסד בו למדתי

התואר שקיבלתי

שם המוסד החינוכי בו אני עובד/ת בייעוץ

סמל ביה"ס

הוותק
שלי
בייעוץ:

מספר
בית

מספר טלפון

חוגי הלימוד

כתובתו :יישוב ומיקוד

רחוב

מספר

הוותק שלי בהוראה:

שנים בפיקוח שירות פסיכולוגי ייעוצי
שנים בפיקוח משרד העבודה והרווחה

אני החתום/ה מטה מבקשת להעניק לי:
רשיון קבוע לייעוץ
רשיון זמני לייעוץ לשנת עבודתי השלישית
רשיון זמני לשנות עבודתי הראשונה והשניה
וזאת על סמך המסמכים הבאים המצורפים בזאת )או צילומים שלהם ,המאושרים על-ידי מנהל בית הספר בו אני מלמד/ת ,עו"ד או נוטריון(.
נא לציין להלן לפי סוג הרשיון מהמבוקש:

רשיון קבוע

רשיון זמני
שאלון עובד הוראה ממולא על-ידי המורה ומאומת על-ידי מנהל
בית הספר ,בסעיף האימות בשאלון .עובד הוראה שהמציא
בעבר ,אינו צריך להמציא שוב;
תעודות המעידות על השכלה ועל הכשרה בהוראה ובייעוץ
)תואר אקדמי ,תעודת הוראה ,רשיון הוראה קבוע וכדומה(;

לשנת הלימודים תש"

קבלתי רשיון זמני לייעוץ מס'

שאלון עובד הוראה ממולא על-ידי המורה ומאומת על-ידי מנהל
בית הספר ,בסעיף האימות בשאלון .עובד הוראה שהמציא
בעבר ,אינו צריך להמציא שוב;
תעודה המעידה על תואר אקדמי בייעוץ מטעם מוסד מוכר
;
להשכלה גבוהה
תעודה הוראה מבית מדרש למורים ולגננות או תעודת הסמכה
להוראה של משרד החינוך והתרבות ,או רשיון הוראה קבוע.
.

חתימה

תאריך

ב .המלצת מנהל/ת בית הספר
הנני תומך/ת בבקשה ,ומאשר/ת כי הנ"ל מועסק/ת כיועץ/ת בבית הספר משנת הלימודים
הערות:
תאריך

חתימה וחותמת

שם מנהל/ת בית הספר

ג .המלצה לרשיון
לרשיון זמני וקבוע  -המלצת היועץ הבכיר
הנני תומך/ת בבקשה הנ"ל ומאשר/ת כי הכשרתו/ה של הנ"ל לייעוץ עונה על הדרישות כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל.
אינני תומך/ת בבקשה הנ"ל מהסיבות:
 .וותקו/ה בייעוץ
מאשר/ת כי עובד/ת כיועץ/ת משנת הלימודים
שם היועץ/ת הבכיר/ה

תאריך

שנים.

חתימה

ד .החלטת גף דירוג והסמכה
זכאי/ת לרשיון זמני לייעוץ לשנים א' וב';
זכאי/ת לרשיון זמני לייעוץ לשנה ג';
זכאי/ת לרשיון קבוע לייעוץ;
תאריך
ח"ת 050.207

הערות:

שם פקיד גף דירוג והסמכה וחתימתו
www.gov.il

