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 תאריך:________________

 לכבוד
 להוראה  סהאגף התמחות וכני

 2רח' דבורה הנביאה 
 91911משרד החינוך, ירושלים, 

 בקשת ערר על החלטת ועדת ההערכה המסכמת המחוזית/הבית ספרית בשנת ההתמחותהנדון: 
 

 פרטי המתמחה בהוראה

    -          

  מס' תעודת הזהות  שם המתמחה בהוראה 

         

  מיקוד  כתובת 

                       

 מס' טלפון 
 

שם בית הספר/גן שבו בוצעה ההתמחות 
 וכתובתו

 
 : מחוז

 צפון 

 חיפה 

 מרכז 

 תל אביב 

   מנח"י 

 מס' טלפון נוסף 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 
 

 ירושלים 

  דרום 

 התיישבותי 

 מוכר ואינו רשמי 

 

 

 
 _______________________________ חלטת ועדת ההערכה המסכמת על שנת התמחותי הייתה:ה

_______________________________ 

 מסמכים הנדרשים לוועדת הערר:הברצוני לערור על החלטה זו.

 (. טופס שיבוץ של המתמחה. 3(. הערכה מעצבת של המתמחה; )2( מכתב הערר של המתמחה; )1)

 __________________________________________________________________הערות:___  

_________________________________________________________________________ 
 

 
 בברכה, ___________________

 חתימת המתמחה 
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 תאריך:________________

 ______על הערכת המתמחה בשנת ההתמחות __ החלטת וועדת ערר
 פרטי המתמחה בהוראה

    -          

  מס' תעודת הזהות  שם המתמחה בהוראה 

         

  מיקוד  כתובת 

                       

 מס' טלפון 
 

שם בית הספר/גן שבו בוצעה ההתמחות 
 וכתובתו

 : מחוז
 צפון 

 חיפה 

 מרכז 

 תל אביב 

   מנח"י 

 מס' טלפון נוסף 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
 

 ירושלים 

  דרום 

 התיישבותי 

 מימוכר ואינו רש 

 

 

 החלטת ועדת הערר:
 
 

 המסמכים שעמדו בפני הועדה:
 מכתב הערר של המתמחה   

 הערכה מעצבת של המתמחה   

 טופס שיבוץ של המתמחה   

 _______________________  אחרים 

 ________________________________________הערות:_________________________
 זה באנו על החתום:ועל 

_______________    ________________     _______________              ____________            
 יו"ר הועדה                       חבר ועדה נציג מחוז      חבר הועדה נציג האגף        מרכזת הועדה

______________________                                                   ________ 
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 מפקח רפרנט לועדת הערר באגף                                 תאריך
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