
 מדינת ישראל

 משרד החינוך

                                                                                      

 עותקים( 2 –)יש למלא ב                                                                                                     

 

 דתשע" –לשנה"ל  במגזר הדרוזי שה לשיבוץטופס בק

 
 2.82814 –המועד האחרון להגשת הבקשה 

 

 -:פרטי מבקש8 1

 ______________________ ת8ז8 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|     זכר |__| נקבה |__|_________שם:     

 הספרות 9ס8ב8 להקפיד למלא את כל     משפחה            אב                    פרטי                      

     

 : רווק/ה   |____|  נשוי/ה   |____|  אלמן/ה  |____|  גרוש/ה   |____|מצב משפחתי _____/______/תאריך לידה: ____   

 

    

      )____(          -______ _____ טלפון:מספר     _____________________________כתובת: ___________________   

 מיקוד        ישוב                         ת8ד8         רחוב         מספר בית                

 

 צבאי / שירות לאומי : |__| כן    |__| לא       דרגה סופית:_____________ שירות 

   

 __________ בשנת _____________סיימתי לימודי בסמינר/אוניברסיטה: _____________________

 )לציין שם מוסד(                                                             

     

 מקצוע ההוראה ___________ל:  |__|  גנ"י   |__|   בי"ס יסודי  |__|  חט"ב בעל/ת תעודת הוראה מתאריך: ________

 

 תואר _____________

 

 תעודות על  השכלתם( )מגישי בקשות שיבוץ בפעם  הראשונה יצרפו

 

 במשבצת המתאימה ויצרף אישורים על כך Xמי שסיים לימודיו לתואר אקדמי בהצטיינות כמפורט מטה יציין 

 

 99 - 199|__|  ג8 תואר אקדמי בממוצע                                           8. – 99|__|  א8 תואר אקדמי בממוצע 

 

 ים במסלול מצוייניםילימודחובות |__|  ד8 אישור סיום                                           91 – 98|__|  ב8 תואר אקדמי בממוצע 

 

 כולל מקום עבודה נוכחי: –תעסוקה בהוראה : |___|       שנות וותק בהוראה במשרד החינוך

 

 מקצועות ההוראה                שנת  עד שנת         מ              שם ביה"ס      שם הישוב                       

 

 _____________________________________________________________________18 קודם:

 

 ____________________________________________________________________8 1נוכחי: 

 

         

 8 _________________3                8 ________________                1אים: אבקש לעבוד בישובים הב

 

                                         2                 ________________ 8                4_________________ 8 

 

 ויות שונות לרבות משרד החינוך, חייבים לצמצם בעלהמועסקים בנבהיר בזאת כי על רקע מצוקת תעסוקה, מועמדים לשיבוץ 

 משרתם בהיקף שעות שלא יעלה על משרה אחת בסה"כ בכל הבעלויות8 לא נהסס להפסיק עבודתו של עו"ה שאינו ממלא תנאי זה8

 

ת ההחלטה במקרה של טעות או שינוי בתקן או כל החלטה שגויה מכל סיבה שהיא, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לשנות א

 18198138שהתקבלה עד לתאריך 

 

 יום מקבלת ההחלטה8 18רשאי המשרד לתקן או לבטל החלטה שגויה של שיבוץ תוך 1819813לגבי שיבוצים שיתקבלו לאחר 

 

 אני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמילאתי לעיל נכונים, וכי אין לי קרובי משפחה בבתי הספר אליהם ביקשתי שיבוץ8

 תוזמן לבחינה בערבית . המועמדותבהמשך להגשת 

 

        תאריך ________________                                                                                חתימה _________________
 

 דרוזי -בקשת שיבוץ 


