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_______________________________________________________________________________________

  _____________:תאריך
  

  לכבוד
____________  
____________  

  
  

   רישום  בפנקס העובדים הסוציאליים:  הנדון
  

בפנקס  בזה טופס בקשה לרישום  מצרפיםוהרינ, בהתאם לבקשתך
–  .1996 ו "לפי חוק העובדים הסוציאליים התשנ, העובדים הסוציאליים

  
  :ת/הינך מתבקש

  
  .ם הנדרשים ולשדכםלמלא את הטפסים על  כל פרטיה .1

  
לצרף צילום התעודה הנאמן , כאשר הלימודים התקיימו בארץ  .א

  .למקור או אישור  מקורי על סיום הלימודים
  

לצרף צילום תעודה הנאמן , ל"כאשר הלימודים התקיימו בחו  .ב
לתעודה זו יש לצרף  גם תוכנית לימודים בשפת המקור . למקור

  .ותרגום לעברית
  

  .תלצרף צילום תעודת הזהו .2
 

יש לצרף , כאשר השם אינו זהה בתעודת התואר לזה שבתעודת הזהות .3
  .אסמכתא על שינוי השם

 
עבור רישום   בהפקדה ישירה לבנק הדוארעל תשלום לצרף צילום קבלה .4

מספר חשבון , 001לחשבון גזברות משרד הרווחה סניף , ח" ש219על סך 
0032170.  

 
  :כל החומר המפורט לעיל יש לשלוח

  
  ,   רשם העובדים הסוציאליים        

  ,10יד חרוצים '            רח
  1260. ד.           ת

  91012           ירושלים  
   

  ,                                                                                               בכבוד רב
  

                                                                                              אהובה קרקובר
                                                                                            מנהלת תחום בכיר

  מ"                                           ארגון ומינהל ברשו                                             

  
  

6708298-02: פקסימיליה, 91012מיקוד , 1260. ד.ת, 6708336-02.  טל93420מיקוד , 10יד חרוצים ’ רח, ירושלים
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