תאריך______________ :
שאלון לבדיקת תלוש שכר עבור סייעות
כללי:
 .1פרטים אישיים:
שם משפחה:
שם פרטי
זכר /נקבה

מס' ת.ז:
עיר מגורים:
רחוב ומס'
טלפון נייד:
פקס:
דוא"ל:
מס' ילדים עד גיל שנה (כולל):

שנתיים עד ( 5כולל):

גיל  6עד ( 8כולל):

גיל  9עד :11

 .1מקום העבודה:
הרשות המקומית___________________:

בנוסף לעבודתי זו ,אני עובדת במקום עבודה אחר :כן  /לא
 .3הגדרת התפקיד( :נא להקיף את ההגדרה המתאימה)
.3.1

סייעת לגננת בגן חובה  /טרום חובה

.3.1

סייעת יחידה לגננת בגן לחינוך מיוחד

.3.3

סייעת תגבור

.3.3

חונכת לתלמיד בודד

.3.5

סייעת חינוכית

.3.6

סייעת רפואית

.3.3

סייעת פדגוגית כיתתית בחינוך המיוחד –קל  /קשה

.3.8

סייעת סבב (מחליפה)

.3.9

סייעת ממלאת מקום (על פי קריאות)
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 .3.13מדריכה טיפולית מוסמכת  /בלתי מוסמכת
 .3.11סייעת בית ספר חינוך רגיל
 .3.11אחר __________________
 .3אני מועסקת :בבית ספר  /גן ילדים  /צהרון  /אחר _______.

 .5בגן מתקיימת פעילות יוח"א  /יול"א  /צהרון  /אחר_______ כן  /לא
.5.1
.5.1

אני עובדת במסגרת יוח"א פחות משנה :כן  /לא
ימי עבודתי הקבועים הם  :א ב ג ד ה ו ש (הקיפי בעיגול)

.5.3

אני עורכת קניות לגן :כן  /לא

.5.3

הילדים נמצאים בגן עד השעה ________.

.5.5

אני נמצאת בגן עד השעה ______.

סייעת פדגוגית בחינוך המיוחד מחויבת במתן  5שעות הכנה שבועיות (חצי שעה בבוקר ועוד
חצי שעה בסיום הלימודים) –

אני מבצעת את שעות ההכנה כנדרש :כן  /לא

(הקיפי

בעיגול)
נא פרטי בטבלה את מספר שעות עבודתך בכל יום:
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת

סה"כ שעות
עבודה בשבוע

 .6ותק:
 .6.1תאריך תחילת העבודה ברשות המקומית הנוכחית .___/___/_____:
 .6.1תאריך תחילת העבודה בתפקיד הנוכחי.___/___/_____:
 .6.3ותק בשרות סדיר /קבע  /כוחות ביטחון/ישיבת הסדר/שירות לאומי ___:
שנים ___חדשים.
 .6.3ותק ממקומות עבודה קודמים :נא לפרט מקום עבודה ושנות עבודה
________________________________________________________________
_________________________________________________.
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 .3השכלה תארים ותעודות ( :הקיפי בעיגול)
.3.1

אני סייעת לגננת בעלת _____ שנות לימוד

.3.1
.3.3

אני סייעת לגננת ואני בעלת תעודת מורה/גננת מוסמכת
אני סייעת לגננת ואני בעלת תואר מורה/גננת בכירה או בעלת תואר אקדמי
(בחינוך או בחינוך מיוחד) או בעלת תעודת הוראה.

 .8דרגה:
מועד קבלת דרגה אחרונה ______________
 .9נסיעות:
אני גרה במרחק של שתי תחנות ויותר או מעל  533מ"ר (קו אווירי) ממקום העבודה

כן  /לא

 .13מצ"ב תלוש שכר לחודש ________ (תלוש השכר חייב להיות סרוק)
מצ"ב מסמכים נוספים שצרפתי לבקשתי זו :
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
 .11הערות_____________________________________________________:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ידוע לי ,כי התייחסות המוקד לבדיקת תלושי השכר הנו על בסיס הנתונים והמידע אשר
רשמתי בטפסים אלו.
לתשומת ליבכם :יש לשלוח למוקד בדיקות תלושי השכר את מלוא המסמכים שברשותכם
ובכלל זה את כל עמודי תלושי השכר .בקשה אשר יחסרו בה מסמכים תיבדק בצורה
חלקית בלבד!
תאריך

חתימת העובד
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