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 ד,חהמיו וך נחיה חי מפק ות ריחאב
 וךנחיה ות דוסזה למ ץ מסמך להפי
 לי הנן למכחם ושבפיקו ד חהמיו

 ות שוירך בנוחילקות החמ
 .ותמימקוה

 דחיומחינוך הב (תל"ן) ת ם נוספידמויית לתכנ
 טשע"ת ים ודמילשנת הל יתרשו כיתתי ןור תל"אישל נוהל

 תשון הר במימו תיתכי ןל"ת
 תו שע תפתוסלאל וההעשר יודלימלתדיועמה,תפוס נםדימולי תיתכנ הינהןל"ת
 םהלי עששי ,יםשאנו ו אהליב איש נו נםיאתניהתכ ישאנו .ליםיג הר דלימוהתמקצועוב

 .רדשהמ של דיםלימוהתוניבתוכ ודלימ תחוב
 , תתיתכי תנבמתכו תעלפומו ,תועלבהת/מיהמקו תשוהר דייל עהאבמלו תנמומ מתיתכנה
 ד משר של ה הורא תשעו כתכרו מו ןינ שא תו בשע רדובמה.התהכי דילמיתל כתופתתשהב

 קפ סם עתוהתקשרוםתיירושתירשכ של ךליהםייתקמתיתכנהתלהפע ךצור ול ,ךינוהח
 :מאלדוג .ס ביה" ןתק לעאשל םדי עוב לשהסקהעברדובמכי שודגי.ניצו חי תשירו
 . וכו' ורילג'מב הסניכתועל ,היישח ךדרימ והייחשתכ בר יתשירו

 ן וכ פקחהמ ,יחינוכה סדוהמ מנהל ,תוהשיר יתנו נ עם תוהתקשרה ךליהתב
 תיתכנהתאלעיפתשההחברת/ירושה נית נו תירוש כת אקבדו ל יםר אמו ,תועלבהת/שוהר

 .םדימיתלה עבור
 תשעוהתכער במ יטובי יידלאתבו א הי ן כלע ותתיתי כםדיולימ תיתכנ כתבע נק זו תיתכנ
 ךצור לןל"תתשעו בשהשתמ לןאי .התכיהיידתלמ לכ,פותתשיתניבתכ .התכיה של

 לכ תו א ל תית כי תישו ר ןל"ת הילהמפע תמי מקו תושר .היד למ תוצלקבו תותכי פיצול
 .וריםהתתועמ תצעו באמ א לם, ג זו תניכתן בגי ההורים ן מףוס נ שלוםתתגבול

 ישותרייתתכ"ן תל רושילא ינא כת יוכהחינ וסדבמ יםימיהמתק יםיונרטירק .1

 ,ןהתק תושעמ 70% ל ש קףיהב דחויהמ ךוניחה לש תבייחהמ הבילה תינכת ת א ליפעמ רפסה תיב 1.1
 תינכת .תיתתיכה תושעה תכר מע יפ"ע םידוימלה תינכתב יםרויעשהו יםנושאה ת א תוראל ןתינו

 .הבילה ירויעשב ת פוגע הניל"ן אתה
 תשרומ ,היגולונכטו דע מ בוש תק ,ינפו ג ךוניח ,יטמת מ ךוניח ,ינושל ךוניח :לתכול בהי הל יתתכנ

 םייחל הנכה)21 ב"ל תינכת/יםיח ירושיכ ,ד(ח א גוסמ תוחפל) תונאמו הריצי ,תוחרזא ,תרוסומ
 תויארב ,הליהקב תודסומב דותפק ,יאנפהו תוברתה הדובהע לםוע ,הליהבק יםרוומג יםיח ים:מוחתב
 .ים(כרדב תוריהז ,ינימ-יתרבח ךוניח ,הניייגהו

 םייעוצקמ יםרויעש דוימלל ונפוי ךוניחה דרש מ יע" תובצוקתהמ ןהתק תושע תרתימ 1.230%
 .דסוהמ להנ מ לש ותדע לוקישל אםתהב ,הבילה תינכת מ לקח נםישא

 יםלופיטה תא ,דסוהמ ןקתב תויעפוהמ ,תויואפר-ארפה תושעהמ ליפעמ יםדליה ן/גרפסה תיב 1.3

 . הייסולכוהא וגסל יםשרדנה

 דומילה תושע תרחזהב ,ן תל" תינכת תיינב ינפל ,יםביוח מ ישיש וםיב יםדומיל יםמיימק לאש תודסומ 1.4
 .ה ז וםילש

 התיכ לכלו ,ןהלש ןהתקו תותיכה הנב מ ת א ןהתק תלקח מ הרשיא רםטב ן תל" רשלא ןיא 1.5
 ךוניחה ל ע חקפהמ ידי ל ע הרשו שא ,תנכדועמ תושע תכרמע ,רפסה תיב להנ מ יע" ,האמתוה

 ןוישר לש וומיקב ןהתל" רושי א ת א תונתהל שי ,ימשר וני שא רכו מ דעמבמ תודסובמ .דחויהמ
 .תיטנוולרה יםדוימלה תנשל קףות רב הלפעה
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 לראיש נת מדי
 ך חינושרד המ
 ידגוגהל הפינהמ

 יניותי חוק ומדישומלי אגף וה ד מיוח וךינ ח אגף

 . וזחמה ת/להנ של מ ןהו דחויהמ ךוניחה ת/ח מפק לש ןה יםרושיא תלבקב בייח ,יתתיכ יתושר ןתל" 1.6

 תויהל הכירצ יאהו תיתתיכה תושעה תכרממע דרפנ יתלב קלח יאה ,תפסונה םידומילה תינכת 1.7
 מצע בא בתכב תםכרהעו יקתםדבךות,יםדיעותורטמ עם ((תיתתיכ יםדוימלתינכת )כתל" בתצגוימ

 תייב ג תרגסבמ . חוקיפהו יכוניחה תווצה י"ע ת(מסכמ הכרהע ב ) הפוסבו ת( בצ מע הכרהעב ) הנשה
 תינכתב ליפע לקח חלק לאש דימלת ןיבג תחלושה תושרה מ וםלשת תובגל ןתינ לא ,ץוח ימולשת

 .תיתתיכה ןהתל"

 ת.וצו ב לק תה י כ של יצול כפ (ךר או או בוחר)"ן תל ילפעה ל ניתן אל 1.8

 תינכתב תח א תינכת רי המ ל תורשפ א ןתנית לאו ,יםדוימלה תנש לכ ךרו לא לפע ות ןל" תה תינכת 1.9
 רז הח שרו לד הייה ניתן אל ,ץוח ידימלת ןי בג תונבשחתה תרסגבמ .יםדוימלה תנש ךלה במ תרחא
 מודים.י הל שנת כל ךר ולאו בועשי מד שמת יו מ נהי שא פת,ס נו יםימוד ל יתכנ תרבוום עשלת

 .תורישה יפק ס לש כשרתםה ת א וודאי תיכוניחה תרסגהמ להנמ 1.10

 ןיגב תושערה רדהע ל ע לארשי תרטשממ רושי א תורישה יקפס מ שורדי תיכוניחה תרגסמה להנמ 1.11
 ת א צע בי תיכוניחה תרסגמה להנמ .רפסה תיב ידימלת עם דוביעש ךירד מ לכ רובע ןימ תוריבע
 ןימ יניירב ע לש הסקהע ה ת יענמל וקחה וםשייל תויחנה " לכ" נ מ רזוח תויחנהל וףפכב שרדנה

 . )א( 10/ שע"את ך"וניחהדסו במ
 תילילפ הריב ע יאה שרדנה רושיהא לאל הפיה/עקרישי הרוצב ינ זמ ןפובא אדם תסקהע יכ ש דג וי
 .תישי א תוירח בא יישא היל ע רבוהע רשא

 ךר או "ןתל

 "ן תל ורק ך ארש לא ניתן , 14:00 עה ש ה עד יםדמוי הל וםי את מותייס המ יוחד מךו חינ יתותבכ 1.12

 צה שהק שעות ה קן לת רבע מ, יםימוד הל וםי רכת בהא י יטו ביליד ואבת שעותה פתסתו . ךראו

 "ן תל שעות ת אבשל ל ניתן ד,וחי המ ךינו הח פקח מרשויבא ו יםיוחד מ יםרמקב ך.ינו הח שרדמ

 שכל ינאבת וםיימוד הל וםי את כויר יא אלו שעות שינאבת ודים, ימ הל וםיךלבמה ךרהאו

 בתכנית. שתתפוי יתההכ י מידתל

 םע נפרדת רות שתקבה ויעדים, רותט מ עם רהש ההע וםמתח ית תכנ יםיתתק אלו שעותב
 רתגס המ וות מצ י מ או ייעתס ת/ ננג רה/ ו מ רתשלמ שעות של ספת תו כאול רות,יש ה ספק

 .ית וכ החינ

 חה" ש מ דוסבסב יםנורהצ תינכת ) יםנצינ תינכת תלפע ומ הם ב יםדלי ינבג ךרוא ן תל" רש לא ןיא 1.13
 . ים(דוימלה וםיתה א כירמאש

 םוי תכרהאל תושע תפסות דסוהמ ןבתק התצוקה הםל רפס תיב תותיכל ךרו א ן"לת רשלא ןיא 1.14
 .ךורא ךוניח וםי וקח קףות ים מדומילה

 אל .תוחלושה תויומ מקה תויושרה עם תוסעהה ךר מע לש וםיאת תשרוד ךרו א תינכת תלפע ה 1.15
 םילבק מ נםישא יםדימלתלו ,ן תל" ים לב מקש יםדילמת רוב ע תחלוש תושרל תודרפנ תועסה ורשויא

 .תונוש תועשב יםדוימלה םוי תים א ימ יס ך מ כיפלו ןתל"
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 לראיש נת מדי
 ך חינושרד המ
 ידגוגהל הפינהמ

 יניותי חוק ומדישומלי אגף וה ד מיוח וךינ ח אגף

 בחרו "ןתל

 תו בשע יםימוד הל וםיךל במה ימת יתקשמ (בדבל רהש )הע פתס נו ימוד ל יתכנ ת היא בוחרן תל" 1.16
 ייד על בקצתו שמ ריעוש ולטיברב הד תו שמע מ ך.ינו הח שרד מידי על בותצוק המת ימוד הל
 דרשבמ וראה היומכתח יםרוכ שמ יםימוד י ל ים תכנ ן, לכ ן.ל" הת ל את יפעה לי בגד ךינו הח שרדמ

 . "ן כתל ים בש ם נח אינ ךו החינ שרד מ של קןהת ות בשע ללמדם וניתן ךינוהח

 רושיאב יםיקל ןתינ תרחומא ה שעל ד ע יםדוימלה יםמיי מתק ןהב ,תוש ק תויו לקל נ"מח תותיכב 1.17
 ,םידומילה וםי לש תרחוא מ וםיס ת שע ןוגכ תונוש לו פעת תויובכרו מ לשב ) בחור ן"לת חויקפה
 ףסונב ,ת יעיסהו התיכה תרו מ לש תוחכונ תשרדנ תוליעפב .ת(ורחוא החוור תינכת ,יםנצינ תינכת

 הלבטל אםתהב רשפתתא תושע ה תסכ ומ תוליפעה יפוא ,תינכתה תלפעה .ןהתל" ךירד למ
 1.19 יףסעב תוינכתה טרפמלו 1.18 יףעסבש תטרופהמ

 ןל"ת תועש רושיאל ר עז תלבט 1.18

ה יתהכ לקות ןיואפ ת שעו ה סתמכ  קלות יותלקו

ךרו ל"ן אתכ ה ת יכל שש" – 5 יותר מ לא
 .דבלב

 לל"
 ת וישג ר/ תוהג נתה ת ורעפ ה ילבע
 הפש/ ת וחתפתה יב כומע
 ילוב ג ילכשלי מ בע

 רפס יתבב
 ינבג ו א נ"מחל
 "מ נחל יםדליה

בחור ןכתל" התיכל שש" – 5 יותר מ לא  יות לקו םיטסיטו וא תויש פ נ תורעפה

 ת שו ק
 ד ע ןכ ות יומ ה תיכל שש" – 5 3 יותר מ לא
 בחור ןכתל" ש ש"

יםש וח ייו לק

 . בחור ןכתל" התיכל ש ש" – 5 יותר מ לא

 ד ע ןכ ות יומ ,ה תיכל שש"- 5מ רתוי לא
 . בחור ןכתל" ש ש" 3

 תויז יפ תויוכנ CP/ ס" יב תותיכ
 ת ושק
 ת וייזפ תוי וכ נל / CP ן ג תותיכ
 ת ושק

 . בחור ןכתל" ה ת יכל שש" – 5 יותר מ לא
 החוורם העטמ תינוועדמ ימת יקלא מת ש ותרג במס *
 את ליעלהפ ץלמומ ם,יודמילה םוי םוי ס רחאל

 .רךוא כונתתמת בינכהת

 ל ק רויגפ
 ב ר" ינוניב רויגפ
 בכ רומ ינו ני ב רויגפ
 ידוע יס/ וק/עמהש ק רויגפ

 תיתו כ
 פיגור

 בדוק ל ח פק מה ו סדומהלהנמ יותחרבא)בוחר "ןל ת נת כובמת יםי לק שניתן יותכנ הת טור פ להלן 1.19

 שירות(.ה י פקס ל ם שהכשרת

 אל הםב תודסובמ רק) ך סמו מ הייחש ךירדמ תכרדהב בצעתת תוליפעה – יהישח רכתב-
 . ת(ירפס תיב הייחש תכרב ת ימ יק

 תילופיט הביכרל ךמסומ ךירד  מ תכרדהב בצעתת תוליפע ה יתיפולט בהירכ-
 תוליפע ל ךסמו מ ךירד מ לש הכרדהב בצעתת תוליפע ה – ים(ל תייזפ הבר ק בייח)מ יםי צופ-

 . יםפוצהתנועתתרסגמבתיימ
 ךירד מ לש הכרדהב בצע תת תוליפעה .הלומע 'ז תותיכל תאמתושמ תוליפע – רשכו רחד-

 .ךסמושר מוכ
 יםרגורט את ספ יתתכנ-

 לפעותתו דסו המ ימוחתל ץוחמ יםיתק ת יאהו ידוסי ס"יב תותיכל דיועמ תוליפעה- יר בוג'מ-
 (. ירוב'מג ינקת בו מ שיש דסומב רשאל ןיא ) תינוציח הרבח ידי לע

 .ךסמו ים מ בלכ לףא  מ לש הכרדהב בצעתת תוליפעה – יםב כל ףו יל/אבנותכל-
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 לראיש נת מדי
 ךחינושרד המ
 ידגוגהל הפינהמ

 יניותי חוק ומדישומלי אגף וה ד מיוח וךינ ח אגף

. יםיח ילע בב לופיטל ךסמו  מ - ךיר ד ת מ כרדהב בצעתת תוליפע ה – יות ח גחו
 ל ש ה כרדהה תוו צ יע" ןו יאוזמ ה יומח ת ב תימיקתהמ תינכת (: דע ת/מומנו )א זיאוןמו יימוד ל

 . ן ויא וזהמ
-

 . וגחה ום ח ת ל ךסמוך מירד מ יע" בצעת ת תוליפעה – סיט /פילא (ך ר מוד יון )דמ יהטציוגה/מדי
 ן ור טא ית ךסמומ ו א ה רמד וכ יספ ך סמו מ ךירד מ תכרד ה ב בצעתת ת וליפעה – בותו ב רוןטתיא

-
-

 . יכוניח- ילופיט תובו ב
ך סמו מך ירד מיע"בצעתת ו', גהתיכד ען גיא לילגת דועי מ תוליפעה – יקה יתמר
ך( ונמ ד ותפק ב יזםטואו בכ רוני מונ יב .פ ,ינוניב .פ ת ותיכל לי ג תלב הג ןיא ) .היקסוריתמל
ם וח ת ל ך סמו מ ךיר ד מ לש הכרדהב צע בתת ת וליפעה ה טרק/יצ יא ט/ ודו'ג : –ימה לח יותומנוא
 . וגח ה

-

-

 .וגחה ום ח ת ל ךסמו מ ךירד של מ ה כ רד הב בצעתת ת וליפע ה – גגלינג'רה/קפוא
 ה רש כ ה לע ב טרו פס ךירד ה/מ רו מ תכרדהב בצעתת ת ול יפעה – יות ילגגלים/יפנ או ל ע בהי רכ

 .ת ויליג ל/ג יםינ פ וא וםחתל
דע למים ר ומ/יםכירד מתכרדה בצע בת ת תוליפעה – ימא י ק ר ב וחיתופמותיי ק דנתס
 . היג ולונכטו

-
-

-

- –יהימדטמול יותתכנ  ה כ רד ה ב בצעתת תו ליפע ה דנוא ס תכיר ע ,ים טר ס תכיר ע ,ם ולצ תונ אמ : 
 .וגחה וםחתל ךסמו ך מ יר דשל מ

-

- . וגחה וםחתל ךסמ ומ ךירד ל ידי מע בצעתת תוליפע ה – רוצ המ ביצוע
 ןיוא 21 בת ל"ינ כ ות ב יםיח יר וש יכ ירו יעש מ לקח נםיא ש ינא ת בו) יהריטו נדוקו שוליבה אמנות

 היר וט י ד נוו ק ו/א לושיבל הכסמה ת ד ותע לבע ידי- ל ע בצעתת תוליפע ה . ( נושאב תרשומא ה מגמ
 . ילו פ יט ןוני ג סרוים קיסש ךסמומ ך ירד ת מ כרדהב בצעתת תו ליפע ה – ייפולט גינון

-

-
 –ה רטיגף/ו יפשיפה/ת נ י/כל יותגנ ר או על גינה נ ג חו ה ר ו מ ת כרדהב ע צבת ת ת וליפעה

 . הניג נ ילכ תראוהל ךסמ ומ
-

- ת יואפר תונצ יל ל ךסמוך מירדמ ת כ רדהב בצעתת תוליפע ה – יתרפוא ליצנות

 קתהיבדל להפנות ניתן יםגיר ח יםר מק ב.וחר "ןל כת רש תאו לא זה טרמפב עהי מופ שאינה יתתכנ

 ד.וחי מךינו לח ףג מהא הראל יה ח ב'ג של

 שהבק ה והלנ .2

 להנמ שיגי ,הנש לוכב 30.7 ךיר מהתא רוחיא ולא יםדוימלה תנש תחיתפ תראקל ץיהק תשפוחב 2.1
 תלבט ת א לאמיו הלפעהל תושוקבהמ תוינכתה טרפ מ תא סה"יב ת/חפקמל יכוניחה דסוהמ
 ןה דציכו ,הלעפהל תושוקבהמ תוינכתה יבלג רבסה לולכת השבקה .ה ז להונב היעפוהמ תוינכתה
 תכרע מ ת א רףצל שי השבקל .יםיצועמקה יםרועישהו הבילה תושעל רב מע יםדימלתל תומרות
 לש ורושי א ת א השבקל רףצי דסומה להמנ .ןהתל" שבקת מ ןהל תותיכה לכ רובע ,תיתתיכה תושעה
 י " ע הואלבמ ןמו תמ תינכתה יכ רשמאה ,דסוהמ ל פוע הב תיוממקה תושרב ךוניחה תלקח מ להנמ

 .תינכתה ןיבג תופתתשה יםרהו ה מן ותבג ל שלא תושרה לש ותהבייהתח ןכו ,תיוממקה תושרה

 ים:אבה יםנותנה תח אהמפק וודאי ,תוצעהמ תינכתה רושיא ךרוצל .2.2

 .דחוימה ךוניחה לש הבילה תינכת תדלמנ התיכב-
 םולשת תורשהתקו יםתוריש תריכש תומצעבא ינוציח ספק י" ע תרבמוע ן"לתה תינכת-

 .תינוציח
 .1.18 יףעסב טרופ כמ ,תינכתה וםחתל הכסמה לבע תוריש קפס ידי לע תרבעות מינכתה-
 .םידומילה תנש לכ ךרואלו ועבש ידימ תימי מתק תינכתה-
 ה ז רוזחב יםמסרופהמ יםנוירטירהק ל ע הנו ע בחור וא ךרו א תושעכ תינכתה תלפעה תנוכתמ-

 .1.18-1.17 יםפיעסב
 .יםרוההה מייבג לאל תולבעה/תושרה י ע הואלמב תנומת ממינכתה-
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 לראיש נת מדי
 ך חינושרד המ
 ידגוגהל הפינהמ

 יניותי חוק ומדישומלי אגף וה ד מיוח וךינ ח אגף

 ,דסוהמ ידי ל ע וש וגהש ,םיכסמהמ וףריצב ןהתל" תינכת ום יקל ורושי א ת א בתכב ריביע ת/ח המפק 2.3
 .השבקה תלב ק וםימ יםמי יםיעובש ךותב תאוז ,זוחהמ להנמ לש ורושיאל

 םייעובש ךותב תוזא (ב" מצ ה סח בנו) ,יתתיכ יתושר ן"לתל בותכ רושי א דסולמ יקפני וז ח המ להנמ 2.4
 רושיהא .ה ז להונל רףוצ המ חסונל אםתהב היהי רושיהא חסונ . ת/חקפהמ רושיא תלבק מ יםימ

 המפקח י יד על הן וםוחת שים,רנד ה יםטר הפ כל את יל מכ מודפס, הוא רש כא רק קףותל סנכיי
 ךוניחה ת/חפק למ חלשי ן"לתה רושימא קתהע .זחו המ מנהל י יד על והן יוחד המ ךינו הח על
 .תימומקה תושרב ךוניחה תלקחלמו דחויהמ

 םירק במ ו ,םידומילה תנש תליחת יפנל יכוניחה דסו המ להנמ ידיב תויהל ב ייח ןיותק ום תח רושיא 2.5
 ,זה עדמו ראחל. רבמטפס שדוח וף ס מ רחואי לא ךא יםדוימלה תנש תחיתפ רח לא דבלב יםגירח

 ן.ל" ת פעלת לה רשו י בד אעיבד יקנפ לה יהיה ניתן לא

 ךינו הח רות גס מי למנהל רשאפנ ד,בלבט" התשע יםימוד הל לשנת גיר חפןובא ה:בשו ח רההע
 ל ומנה מפקח יר שוי א . 5.9.2018 וםי מ רוחאי לא "ן לתל שהבק ה את למפקח שיג לה זמן רכתא

 א יווד יוחד המ ךינוח ה מפקח . 2018.15.10 וםי מ רוח יא לא ךינו הח רותגס מ י למנהל יונפקו זחו המ
 ם.יימוד הל שנת ילת מתח החל ימת יתק מ ית אכןשהתכנ

 ן" התל ית כנ בת וץ ח מיד תל שתתפות הרבוע ולחת ש ה שותר מה וםשל ת יתיבג .3

 (.ץ"וחידילמתרוב ע וםלשת ",בעקהתוראוה ל כ"נמרוזחךות )מ יללכ דע ימ

 תול בעו תחלוש תיומקמ תושרים מ דילמת ה ומחתבש ךוניחה תודסו במ תטלוהק תימוק ת מ ושר 3.1
 רוב ע ום לשת " תחלושה תימומקה תושרהמ תובלג תויאכ ז דחויהמ ךוניחה ים מ דימלת תטלוהק
 ייד-ל ות עסכו מ נןי שא דילמתל תויסיסבה ךוניחה תואצוה לש יסחיה לקחה דבע ץ" וח ידילמת

 רים.ה אחשלממ ישרד מי יד על /או וךינוהח שרד מביצתק

 יםדילמת ל ע תוחלושה תוימומקה תויושרה תוירחקף א ות מ ביוחמ ץוח ידילמת רוב ע וםלשתה

 ביוחלום משתה דחויהמ ךוניחבו (, טש"תה) הבוח דוימל וקחע מ שתמ המ יפ-לע ,ןמוחתב יםרהג
 .)ג'(4 יףעס ',ב רקפ, 1988-ח שמ"תהדחוימהךוניחה וקח גם מ

 ת א תנמממה ,יכוניח דסומ לע תולעב/תטלוק תיומק מ תושר :יתתיכ יתושר ן תל" ןיגב תפסות 3.2
 תושרה מ ןהתל" תינכת תלפע ה ןי בג וםלשתה ת א שורדל לכות ,הנובשח ל ע ן"לתה תול ע וא למ
 תופיפכב השעית הייבהג .וזח המ להנומ חוקיפה רושי א ת א הלבי ק תינכתהש יאנתבו ,תחלושה
 רוזחוא 3.3.9 יףסע ץ"וחידילמתרוב ע וםלשת",)א(7/עג בעהק תוראוהרוזחב יםאבוהמ יםללכל
 .ה זרוזחןכדיעשידית עלכ" נמ

 ,תובגל לכות אל ץוח ימולשת תרסגמב ן"לת רובע יםמולשת הבוהג תולעב/תימוקמ תושר 3.3
 לש ה לקח ןיגב ןתל" תובגל ןתינ לא ,ןכ ו כמ .םירוהה מ ןתל" רוב ע ים ומ לשת ,סףונב
 .ש"י"ר הטקס " ןרקו רב"ק " ןרק ןוכג ,יםפסונ יםפו ג עם החתמש יםכמ סהב תולבעה/תושרה

 ךוניחל רפסה יתבב דחוי מ ךוניח תותיכב םיד ומל רשא יםדילמת ןיבג יתושר ן"לת תובגל ןתינ לא 3.4
 רויגפו הש ק תייזפ תוכנ/ןיחו מ וקתיש ,תוישפנ תורעפה ,ם יזטו א תוגירח ןויפבא תותיכ טע למ לי רג
 .ב"ר ינוניב
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נוסח אישור לשעות תלן

 לראיש נת מדי
 ך חינושרד המ
 ידגוגהל הפינהמ

 יניותי חוק ומדישומלי אגף וה ד מיוח וךינ ח אגף

 תשירדל רףצל תביוח מ ן"לת ןיבג יפסכ רחזה תחלושה תושרה מ תשרודה תטלו ק תולעב/תושר .3.5
 . וזחהמ להנמ לש ורושיא תום אלשתה

 יות להנח ים בי חו מ יוחד המ ךינו הח יקח ומפ יוחד המ ךינו הח סדותמו מית,המקו שותרה

 לעיל. מותסרהמפו

 י מישוי לף מהאג עמני, זה בנוהל תבאו מו שהן י כפ תיונחהה על פדה הק ר חוס

 ת רסגמב ל"ןתרועב וזיזק /או וםותשל רלאש י, הפדגוג מנהל בתויינמד ו חוק

 .ץדי חוימתל בגין תבנותחש ה

 : לפון טב יוחד מ ךו לחינ ףגאב ראל ה יה ח ב'ג ה אל לפנות ניתן יםוספים נ ררו יבו שאלותב
 קו חיומשיילףג מהא י לו ר הד ב'ג ה אל או chayaha@education.gov/il : יליבמ או 03-6896102

 hadarle@education.gov.il יליבמ או 02-5604023 טלפוןב יותומדינ
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 לראיש נת מדי
 ך חינושרד המ
 ידגוגהל הפינהמ

 יניותי חוק ומדישומלי אגף וה ד מיוח וךינ ח אגף

 א וגמ ד- טשע" ים תודימ לשנת הל ור תל"ן ש איבקשה ל

 __________________ חוזמ _______ ________ וחד ____יהמ וך חינ אל: מפקח ה

 ______________ וסד __סמל מ __ ___ _______ __ _ יםילד פר/גני ת סיב ת מא

 _______________________ תובעלת/יומקמ ת ורש

 כה כשרה/הסמה
 תוד וע ת ף לצר ובהח*

 תיתכנה ק ספ פ ת.ז/ח.
 ( יךברה/מדרם הח)ש

 ת י תכנשם ה

ה דרותרפיהי  תלי פו ייה טיחת ש כרב םוענ יה פרותרדהי כז רמ 000000000

.תינתכים היתק ת שבה תה יכל כת ליתתי כ תושע תמערכ ף יש לצר * 
ו.לא יות נ תכ ן יים בגרוההה מ מקביל יה יב גתימיתקלא מש ית מוק המ ות שפר/הר סה ית ת בהצהר ף יש לצר * 
תורישהי פקס של כה סמה ות ודתע ף יש לצר * 
 תו שרקתזה הוח ף יש לצר * 

 וגמאד- ותכית י פל ת תל"ן פעל בקשה לה יכום ס

 שעת סיום
 יםודמלי ם ה יו
 ( ללא תל"ן)

 מתכונת
 לה פעה
 ך רחב/אורו

 ר ש"שפמס
 ש ק מבו

 קות ל ן פיוא כניתם התש
 כיתהה

 ה כית דרגת 

 ש "ש 2 בחרו 15.30
 ש "ש 1
 ש "ש 1

 ייה חשב/רפיהידרותה *  . 
תיטיפול

יבורמ'ג * 

 תיוח ג חו * 

קשה ית זינכות פ  א
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 לראיש נת מדי
 ך חינושרד המ
 ידגוגהל הפינהמ

 יניותי חוק ומדישומלי אגף וה ד מיוח וךינ ח אגף

 ךסמ-ל ע יתן נ םא רק תקף הז רו איש
 ,ותחיהנה רזו בח ו רסמ ו שפ םיוניריטרהק

 םטירהפ כל תאל מכי ,ספמוד רו אישהרוכאש
 .םייוונטרלהםרמיוגה די י ם עלווחת ,םרשידהנ

 ..........................ך:.ריאת
 כבודל

 ____________ סדהל המונמ
 סד(של המו אה ל מ בתתו)כ

 ב,ם רלו ש

 טם התשע"ידת הלימושנ ת תל"ן עוש ר וש אי : דוןנה

 ףג האו דחוי מ ךוניחל ף האג לש "  טע"שת לה" נשל יתתיכ יתושר ן"לת רושיא להונ" רזוחל אםתהב
 תיב רוב ע תולבעה/תימומק ה תושרה ןוימבמ יתתיכ ן"לת תלפעה רש לא ונירה ,תוינידומ וקח ימושייל
 ___________. ןג/דסומ לסמ יםדלי ינג לוכש/ אים דלי ן ג / רפס

 ן אתמסל יש ) ךרוא / בחור ןכתל" הלפעהלו תיתתיכ דוימל תינכתכ תרשומא ןהתל" תינכת

 (. יטלוונ הר

 .התיכל ש"ש ___- ________ תוגירח ןויפ בא תותיכ ת( ו כמ ןייצל ) ___ רובע ןתינ הלפעהה רושיא
 יתות הכ פר סמ ד את פרנב ן ייצל ם וי בנתונ לצויפ עצבל יש ם י שונ ם ייונפבא סד מוב יתות פר כסמ יש דה וימב)

 ה(.גות הכיתיחר ן יופושרות ואמאה השעות פר סמ ב, חלשעות אורך/רו שור יא

 .ל ידיכם ע הש וגהש תינכתל אםתהבו דחויהמ ךוניחה ת/ח מפק תצלהמ ךסמ ל ע ןתינ רושיהא

 __________ ______________, ________________, ____________, __________, :ורשו שא ךרו הא דומיל תוינכת

 __________ ______________, ________________, ____________, __________, רו:שו שא בחורה דומיל תוינכת

 ושרו( שא יותהתכנ ל פרט את כל ובה ח)

 ים.ימודלנת ה  שםסיו עד ו 1.9.2018 ם וי מ לחף הקשור זה תיא

 ,בבוד רכב

 מנ"ח ח/תפקמ תוחתימ שם המחוז ל/תהנמ ימתשם וחת

 ומית קות המשבר ך ונחיקת הלחהעתק: מ
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