
 

 

 

 אגף הדרכה ופיתוח

 2012יולי            
 
 

 2012בספטמבר  27 –להכשרה המקצועית בתזונה  מילוי טופס ההגרלההנחיות ל

 יש לקרוא הוראות אלו בעיון לפני מילוי טפסי ההגרלה.
 

 , במוסד אקדמי מוכר.2012האקדמיים בקיץ  המסיים את חובותיו תלמידלהגרלה יכול לגשת רק  .1

 באולם ההרצאות של בית סוראסקי )ליד מרכז ההדרכה הארצי של משרד  -בתל השומר  ההגרלה תתקיים

 27-בההגרלה תתקיים הבריאות(, ההגרלה פומבית, כולם מוזמנים להיות נוכחים אך הנוכחות אינה חובה.  

 .12:00בשעה  בספטמבר

 

על מנת לדעת מהו השיבוץ אליו  תוצאות ההגרלה יפורסמו בשנה זו רק לאחר סוכות, מאד מומלץ להגיע להגרלה
 הוגרלתם. לא ינתנו תשובות פרטניות בטלפון או במייל.

 
 .עם החותמת "רשאי להתחיל הכשרה מקצועית"לכל טופס הגרלה, יש לצרף אישור סיום חובות התואר  .2

 .ללא אישור, לא יטופל טופס

 
 :את טפסי ההגרלה האגף להדרכה ופיתוח יש להוריד מאתר .3

 .)הדירוג האישי שלכם( וטופס למילוי העדפות )מהם המקומות אותם יש לדרג( הבחירה טופס אפשרויות

 . תוך שמירה על מבנה הטופסואת הדירוג האישי בטופס המיועד לכך  האישיים יש למלא את כל הפרטים 

במידה ונשמר ניתן להדגיש ע"י עיבוי או הגדלת האותיות )רק  .אין להדגיש במילוי צבעוני או לשנות צבע לכיתוב 

יש להקפיד על כתב יד ברור, בעיקר של אותיות  –מבנה הטופס(. למעוניינים למלא את הטופס בכתב יד 

 לועזיות.

  בטופס אפשרויות הבחירה. םיש למלא את ההעדפות בציון שם בית החולים עם התאריך הרשו      

 לוותר על הדירוג של בית חולים לניאדו בלבד  ניתןהאפשרויות המצוינות בטופס האפשרויות.  כליש לדרג את       

 הלבוש הנדרש בבית חולים זה. וזאת לאור קוד      

  יש לציין על גבי הטופס את  – בבי"ח סורוקההמעוניינים לבצע את ההכשרה בלבד, תושבי דרום הארץ

 הנתון הזה ולמלא את הטופס כמו כולם. אתם משתתפים בהגרלה כרגיל.

 .כל אחד יכול לשלוח רק טופס אחד –טב את הטפסים לפני שליחתם אנא בדקו הי      

 אופן מילוי הטופס: .4

 –העמוד הראשון כולל פרטים אישיים. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים ללא שינוי מבנה הטופס. כלומר 

 העמוד הראשון לא יחרוג מטווח העמוד גם לאחר מילוי כל הפרטים.

דפות שלכם על פי הסדר. יש לציין את שם בי"ח ואת מועד המחזור יש למלא את ההע –בעמודים הבאים 

 המבוקש כפי שמופיע בדף "אפשרויות הבחירה לדירוג בתי חולים".

זה התאריך בו כרגע ידוע  –אין בו מקום במחזור זה. כאשר כתוב תאריך  –" ----בטופס זה, ריבוע שמסומן "

 שתתחיל ההכשרה.

עות בטבלה. יוצא מן הכלל הוא בית החולים לניאדו אותו ניתן לא לדרג ואז יש למלא את כל האפשרויות המופי

 נשארים בסוף הטבלה מקומות ריקים.
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 אגף הדרכה ופיתוח

 
 
 

 
  .מרכז ההדרכה הארצי של משרד הבריאותלמזכירות  לחשיי, יחד עם אישור סיום התואר, המלא הרשמהטופס ה .5

 2012באוג'  6ולא לפני  0061: בשעה 2012בספטמבר  31פס להגיע למרכז ההדרכה עד לתאריך על הטו

עבור כל טופס שיגיע, תשלח תוך מספר או בפקס.   בדואר אלקטרוני ,ניתן לשלוח את הטופס בדואר ישראל

במייל /  ימים מיום שליחה 3-4מי שלא מקבל מייל אישור תוך  ימים הודעת מייל על אישור קבלת הטופס.

 יש להתקשר לוודא שהטופס התקבל. –בפקס 

ההשתתפות בהגרלה בשנת , נראה זאת כויתור על או יוגש באיחור למועד הנ"לעד  גשבמידה והטופס לא יו 

 .בתשע"

 

 .13:00בשעה  2011בספטמבר  13המהוה מקדמה לשכר הלימוד יש לשלם עד לתאריך ₪,  120תשלום בסך  .6

ע"י מילוי טופס "שובר לחיוב כרטיס אשראי" )אה בדואר או בכרטיס אשראי ניתן לשלם ע"י משלוח המח

  .(בפקס / סרוק במיילושליחתו  שמופיע באתר עם כל הטפסים

דמי ההרשמה הם חלק משכר הלימוד ואינם מוחזרים, גם במקרה של ביטול היציאה להכשרה. תשלום דמי ההרשמה 

 מהווה תנאי להשתתפות בהגרלה.

 
קהילה )מרפאות קופות השיבוץ להכשרה ב; בלבד ערך שיבוץ להכשרה בבתי החוליםייביום ההגרלה  .7

 .עשה בנפרד ע"י אחראית ההכשרה המקצועיתיי (מוסדות גריאטריההחולים/בריאות הציבור/

 : ותהער

  ,רובכם תהיו בהמתנה למקום ההכשרההקצאת מקומות ההכשרה בבתי החולים הינה מוגבלת; לכן. 

תכנו שינויים במועד ו/או יילממתינים עם פינוי/פתיחת מקומות נוספים להכשרה;  מרכז ההדרכה יפנה

כל שינוי ילווה בהודעה בכתב. מרכז ; ההכשרה תבמהלך שנ בתי החולים ובקהילהמקום ההכשרה ב

, באישור הועדה זכות לשנות שיבוץ זה או אחר עקב שינויים מערכתייםשומר לעצמו את ה דרכההה

 המקצועית.

  ההכשרה אינם בהכרח עוקבים. חודשי 

 
תכנה השלמות של מחלקות מסוימות בבית חולים אחר )זאת כאשר לא ניתן  יתבמסגרת ההכשרה בבית החולים  .8

 להכשרה(. שובץ התלמידלקיים הכשרה באותה מחלקה בבית החולים בו 

 

 :ערעורים על תוצאות ההגרלה

 אתר.נמצא ב –. טופס הערעור 2012באוק'  17ניתן להגיש עד 

 ".2012הגרלה בהכשרה מקצועית יולי  ראו הנחיות מפורטות בנושא במסמך "הנחיות לפני

 

 ב ה צ ל ח ה  ,

 

 

 יוסף-אורנה עצמון                                                                              תמר שני          
 הדרכה ופיתוח אגףמנהלת                                            רכזת הכשרה ארצית                            
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