מדינת ישראל
משרד החינוך -מינהל עובדי הוראה
אל :עובד/ת מחלקת כא"ב _________________
p07c06

בקשה לאישור חופשה בשכר למטרת ייצוג לאומי בספורט
פרטי המורה
מספר ת.ז.
שם פרטי
שם משפחה
__________________
_______________________
_________________________
מס' טלפון
מיקוד
יישוב
מס' בית
רחוב
כתובת
______________
___________
___________
___________
___________
פרטית
סמינר
חט"ב
יסודי
ג"י
כתובת המוסד
שם המוסד בו עובד המורה
ממלכתי-דתי
ממלכתי
__________________________
______________________
תאריך תחילת העסקה במערכת החינוך
היקף משרה ______
וותק ______
דרגה
הרשמית ______
______

פרטי הבקשה
בחו"ל
בארץ
מחנה אימונים
תחרות ספורט
אבקש לאשר לי חופשה בתשלום לצורך
שופט בענף הספורט ______________ האירוע הוא______________
מאמן
ספורטאי
בתפקיד
ויתקיים במקום _________________ מתאריך _____________ עד תאריך ____________ סה"כ ______
ימים .
חתימה ___________________
תאריך ___________________

אישור ההתאחדות  /האיגוד
נבחרת ישראל קבוצה אלופה
אנו מאשרים כי _________________ נכלל ב:
ואמור לקחת חלק במפעל _________________ :
שופט
מאמן
בתפקיד ספורטאי
שיתקיים ב _________________ :מתאריך _____________ עד תאריך _____________ .
איננו ממליצים על אישור חופשה בשכר למורה הנ"ל .
אנו ממליצים
תאריך __________ שם יו"ר ההתאחדות __________ חתימה __________ חותמת ההתאחדות _____________
המלצת מנהל המכללה ( למורים בסמינרים )
המלצת מנהל המחוז ( כולל הכשרת מורים )
אני ממליץ לאשר
אינני ממליץ לאשר
פרט________________________________
_________
תאריך

____________
שם החותם

_________
חתימה

המלצת מנהל רשות הספורט
מבקש הבקשה נוטל חלק ב_____________ :
בתפקיד___________________ :
לא הוכר כ"ייצוג לאומי "
הוכר
אירוע זה
אני ממליץ לא ממליץ להיענות לבקשה .
_________
תאריך

____________
שם החותם

_________
חתימה

החלטת אגף כוח-אדם בהוראה
אנו מאשרים לנ"ל חופשה בשכר לתקופה מתאריך ____________ עד תאריך ____________ ,
הואילו נא להודיעו על-כך .
תאריך ____________

שם החותם ____________________________

חתימה ____________

 אנא שימו לב להערות שבדף השני 

מדינת ישראל
משרד החינוך -מינהל עובדי הוראה
נוהל הגשת הבקשה
נוהל זה מתייחס לבקשות לייצוג המדינה באירועים בינלאומיים באחד מענפי הספורט  ,בתחרות ספורט
רשמית בה מיוצגת ישראל ע"י נבחרת  ,קבוצה או ספורטאי בודד וכן ע"י מאמנים או שופטים  .כמו-כן
מתייחס לספורטאים ולמאמנים השוהים במחנה אימון או בתחרויות כהכנה לתחרות .
הטופס ימולא ב 3 -עותקים ויימסר למפקח .
עובד הוראה רשמי שהתבקש לייצג את ישראל באחד האירועים הנ"ל יפנה בבקשה לחופשה בשכר למנהל
המחוז בו הוא עובד מבעוד מועד .
 .Iעליו למלא את טופס הבקשה ב  3 -עותקים  ,לפחות  33יום לפני מועד האירוע .
 .IIעל העובד לדאוג לאישור ההתאחדות או האיגוד הנוגע לענף הספורט בו הוא פעיל  ,ולהגיש את הבקשה
ללשכה המחוזית במסגרתה הוא עובד .
 .IIIמנהל המחוז יחווה דעתו באשר לאפשרות שחרורו של העובד ויעביר את הטפסים לרשות הספורט .
 .IVמנהל רשות הספורט יבדוק את הבקשה ויחליט אם המפעל בו נוטל המבקש חלק הינו בבחינת " ייצוג
לאומי "  .החליט בחיוב  -יעביר את הטפסים לאגף כוח-אדם בהוראה וימליץ על אישור הבקשה  ,תוך ציון
התקופה בה מדובר  .החליט בשלילה  -יודיע על-כך ללשכה המחוזית במישרין .
 .Vאם אגף כוח-אדם בהוראה קיבל את הטפסים יודיע על אישור או דחיית הבקשה ללשכה המחוזית .
.VIהלשכה המחוזית תשיב לעובד ההוראה .
הערות כלליות
 .Iעובד הוראה במוסד חינוך לא רשמי אינו צריך להגיש בקשה ללשכה המחוזית  ,שכן אינו מוגדר כעובד
מדינה ומשרדנו לא מוסמך לאשר לו חופשה בשכר  .בקשה במקרים אלה תיעשה את הנהלת ביה"ס ו/או
הבעלות על המוסד החינוכי ואם אלה יפנו לקבל את המלצת המשרד ניתן יהיה להמליץ בפניהם על נוהל
זה .
 .IIיש להקפיד שבבקשות יצוינו תאריכים מדויקים של תקופת האירוע בלבד  .לא תאושר חופשה בשכר
לצורך שהייה פרטית בחו"ל .
 .IIIפרטים נוספים לגבי הזכות לחופשה בשכר ניתן לקבל ברשות הספורט .

