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 לכבוד

 האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 *.טקסט להזנת כאן לחץ מחוז

 בקשה למתן הכרה ולהטלת פיקוח על קורסים למבוגרים במוסדות הכשרה 

 

 אנו החתומים מטה:

 ת.ז ושם משפחה םש

            

 לעיל שהנני הבעלים של מוסד ההכשרה שפרטי 

 ז.ת ושם משפחה םש

            

רה והטלת פיקוח לפי הפרטים מגישים בזאת בקשה למתן הכ שהנני מנהל מוסד ההכשרה,
 עיל.של

 

 

 פרטי התאגיד .1

 סוג הרישום מספר התאגיד שם התאגיד
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 פרטי מוסד ההכשרה .2

 

 שם מוסד ההכשרה
מספר הסניפים של 

מוסד ההכשרה 
 )ככל שיש(

         

 כתובת מוסד ההכשרה

      

 פרטי הסניף בגינו מוגשת הבקשה

       כתובת 

       טלפון

       פקס

       דואר אלקטרוני

       שם איש קשר

 ביה"ס  מתנ"ס   קניון,    מוסד ההכשרה פועל בתוך

       :  אחר, פרט

 תחום ובעל כניסה נפרדת? הינו ההכשרה מוסד פועל בו האם השטח

 לא  כן 

      שנת יסוד
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 )ככל שהבעלים איננו המנהלים( פרטי מנהל מוסד ההכשרה .3

 שם משפחה שם

            

       טלפון

       פקס

       דואר אלקטרוני

 מספר שנות 
 ניסיון בניהול

 פרט היכן :

1.           

2.           

3.           

4.           

 

 פרטי המגמה המבוקשת  .4

1.        2.        

3.        4.        

5.        6.        
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      :  במגמה המבוקשתפרטי הרכז המקצועי  .5

 שם משפחה  שם

            

       טלפון

       פקס

       דואר אלקטרוני

       התמחות הרכז

 מספר שנות 
 ניסיון בהוראה

 פרט היכן :

1.           

2.           

3.           

4.           

 מתקני מוסד ההכשרה .6

 חדרים וסדנאות

 מספר סדנאות מספר חדרי לימוד )ללימודים עיוניים( כיתות פרמס

         

 שירותים

מספר תאי 
 השירותים

 לתלמידים לגברים לנשים למורים

               

 שילוט מתקנים אחרים

 מקלט/חדר ממ"ד
 ?במוסד הכשרה

 במוסד ספריה
 ?הכשרה

מתקן שתייה או  
קפטריה במוסד 

 ?ההכשרה

שילוט קיים 
במוסד ההכשרה 

 העבריתה בשפ

 קיים שילוט
מוסד ההכשרה ב

 אחרת בשפה

 לא  כן   לא  כן   לא  כן   לא  כן   לא  כן  
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 הנספחים כשהם מאושרים וחתומים כדין:צירפנו לבקשה את כל  .7

 ..עוסק מורשהמוסד ההכשרה או תעודת התאגדות של  

 סקר בטיחות מבנה.  

 כתב התחייבות 

 כולל תצהיר אישור קיום ביטוחים 

 ותעודות המעידות על השכלה וניסיון מנהל מוסד ההכשרה של חיים קורות 

 https://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=CompanyExtract נסח עדכני בדבר היעדר חובות 

 שאלון למועמד הוראה 

 קורות חיים של הרכז המקצועי ותעודות המעידות על השכלה וניסיון 

 

 אנו מתחייבים כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים.. 8

 תאריך

      

  מוסד ההכשרה מנהלשם  מוסד ההכשרה בעל שם

            

 

  חתימה חתימה

  

 

 חותמת מוסד ההכשרה

 

 

https://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=CompanyExtract

