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 עבודתם תוכר להוראה הפונים ישראל ילדי להכשרת המפעל של הילדים בבתי חינוכיים
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ישראל מדינת
 והתרבות חח<גיד משרד

שירות לתנאי המחלקה
תשנ״ב אי באדר ישי ירושלים, * ־׳־-0^-/ ר,

1992 בפברואר 23

לכבוד
 כראשי א. מר

 להכשרת המפעל מנהל
ישראל ילדי

רב, שלום

 ילדי-ישראל להכשר!! ילדי״ם .כבתי כיםו נ חי ריםלעוב ראה m2 ותה : הנדון
תשנ״ב יא באדר יא' מיום מכתבך סימוכין:

 להכניס שידות לתנאי המחלקה מנהל ש.שטמפפר למר הורתי הסוגיה בדיקת לאחר
: הבאה הפסיקה את השירות כתקנן

 להוראה הבונים ישראל ילדי להכשרת המפעל של הילדים בבתי הינובים עובדים
1/3 שיעבדו בתנאי בהוראה כוותק ישראל ילדי להכשרת במפעל עבודתם תוכר
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ישראל ילדי להכשרת המפעל
ז״ל) פריאר רחה של (מיסודה

והתרבות החינוך משרד בפיקוח

02 - 617051 פקס 02 - 663151-2 טל׳ ,93108 מיקוד ירושלים גרמנית מושבה ,3 וודג׳ווד רח׳
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ו992 בפברואר, ו4

 כרמיאל חילדיס נפר
 10100 כרמיאל
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04- 917401

5- 6)04-9079
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והתרבות החנוך משרד מנכ״ל

 עפזלח חילדיס כפר
 116(1 עילית עפולת

 שדח יצחק רוד 100( ת.ד.
06־194(90 06־59(970 סל

 עדת גבעת חילדים כית
 17101 עדח נעת1

 ((7 יזספטל עסירר
04(-19(17 טל

 *תודת• *מת חילדיס כית
 70400 צימח 0<

 מרגולין רח׳ 17 ת.ד.
00-404454 טל

 נליסי "מת הילדיס נית
 77100 אשדוד

 וחחסתררוח רח׳
 דמב״ס ני־ס במן
00-56(776 סל

המפעל במסגרת עבודה בגין בותק הכרח הנדון:

 ילדי להכשרת המפעל של ילדים בבתי חינוכיים עובדים
 במפעל עבודתם סיום עם קרובות לעיתים פונים ישראל
החנוך. במערכת שונים הוראה תפקידי למלוי

 וותק אשורי להציג נדרשים הם הרלבנטיות התעודות עם
 השונים המחוזות תמיד לא כי עולה העבר ומנסיון שונים,
בותק. כמזכה במפעל בעבודה הכירו

 עבודה כי עולה הוראה לעובדי שרות בתקנון עיון מתוך
 החנוך משרד בפיקוח הנמצא חנוך במוסד ובחנוך בהוראה

מלא. בותק מזכה
 מזכה חנוער עליית במסגרת וחנוך בהוראה עבודה כן כמו

מלא. בותק
 חראחי ימת חילדיט בית

 71564 אשקלון
 6 *זאב שביל רזד 9009 ת.ד.
051-264(1 טל

 חגתי ימת חילדיס מת
 m 01000 קרית
 גליקסון שכי 111 וכד.
051-001019 טל

 «זער 0ילד* כפר •כרמית*
כרס עין

 (456 ח.ד, 910(4 ירושלים
01-41(171 01-41709( ל0

הרלבנטי. העמי תצלום בזה מצרף אני

 את לכלול לנושא האחראים את תנחה כי בזה מבקשך אני
 הילדים, בבתי ילדינו בחנוך העוסקים המפעל עובדי

 מישרה /ו3 ב- ועבדו במידה מלא בותק להכרה כזכאים
לפחות.

כזה. כותק להחשב ראויה עבודתם כי משוכנעים אנו

 הסיור כדי תוך בנידון שיחתנו בעקבות באה זו פניתי
ציונה. בנס הילדים בבית המשפחתיות בקבוצות והבקור

 בקבוצמז אוממץ משפחות .3
הארץ רחבי בל3

משפחתיים מעומת ג.

 בערים אומנח משפחות ד.
חארץ ברחבי

 ,, ילדים לקלישת חמחלקח ח.
 52544 גן רמת

71 דבוטינסקי
 נר, י גרי יוסי מר העתק: 03-7520870 טל׳

/פב943אב------------------------

בברכה

ו*ז^ י
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נהל למי סמנכ״ל

לתרומות: בנק חשבונות
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 הפרסום תאריך

1.9.80
תש״ם באלול כי

כללי :1 פרק

וותק דרגה קביעת :1.29

־ זכאים מוסמך בלתי מקצועי מדריך לדרגת יח.

 מזו פחותה השכלתם אך מקצועיים מדריכים שהם הוראה עובדי
בפועל. מוסמך מקצועי מדריך של שכר דרגת קבלת לשם הנדרשת

ותק לקביעת הוראות .3

מלא בוותק המזבה עבודה א.

לצורך במלואן בחשבוך מובאות להלן המפורטות העבודה תקופות
- בהוראה המקצועי הוותק חישוב

 חינוך במוסד לימודים שגת במשך ובחינוך בהוראה עבודה )1(
 החינוך משרד בפיקוח הנמצא חינוך במוסד או רשמי

לפחות. המשרה והתרבות,בשליש

 לפני בישראל, עברי חינוך במוסד ובחינוך בהוראה עבודה )2(
 מחלקת של בפיקוחה היה הנ״ל המוסד אם המדינה, קום

 שקדם מוסד של בפיקוחו או הלאומי הוועד של החינוך

 רשויות של וגני-ילדים בתי-ספר כגון הלאומי, לוועד

 של לשעבר, הזרמים של המקום, ועדי של מקומיות, חינוך

לפחות. המשרה בשליש - נשים ארגוני ושל ציבוריים מוסדות

 המשרה בשליש הנוער עליית במסגרת וחינוך הוראה עבודת )3(

.לפחות

אחרים. ממשלתי׳ם משרדים של בבתי-ספר וחינוך הוראה עבודת )4(

לפחות. המשרה בשליש

 המחלקה בפיקוח למבוגרים העברית הלשון בהוראת עבודה )5(
 של במשרה יסוד, להשכלת כיתות לרבות הלשון, להנחלת

לפחות. בשבוע עבודה שעות 8


