
 "ד כסלו, תשע"טכ
 2018   דצמבר,ב 2

 לכבוד

 סטודנטים תושבי המועצה

 שלום רב,

 בקשה לקבלת אישור העסקה ממשטרת ישראל הנדון:
מלגות "מעורבות בקהילה" סטודנטים לשנת התשע"ט 

ותיקוניו: בהתאם לחוק זה  2001 -על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א
המועסק על  18חויב כל מוסד כהגדרתו בחוק זה, בקבלת אישור העסקה ממשטרת ישראל, עבור כל גבר מעל גיל מ

 .ידו

אין מניעה  ור ממשטרת ישראל לפיוהחוק קובע איסור על מעסיק לקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל איש
  להעסקתו לפי החוק

יש לציין כי איסור ההעסקה החל על המעסיק וכן האיסור לעסוק החל על בגיר מועמד להעסקה חלים גם על אדם 
 המתנדב במוסד, גם במתן שירותים (לפי סעיף 2 ו- 3 ד' לחוק).

 המוסדות עליהם חל האיסור,
ן: בית ספר בו לומדים קטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט וכו'.מדובר במגוון של מוסדות, כגו  

 החוק אף חל על מקומות שבהם נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע.

 הליך קבלת אישור משטרת ישראל:

כמפורט להלן:לצורך קבלת אישור להעסקה ממשטרת ישראל יש להגיש בקשה באמצעות הבגיר או המעסיק,   

 הגשת בקשה על ידי בגיר

"בקשת בגיר לקבל אישור מהמשטרה" תוגש לשוטר המוסמך בתחנת המשטרה במחלקת המרכז לשירות  א) 
.1האזרח על ידי הבגיר, ערוכה לפי טופס   

"תעודת מוסד" (התעודה מעידה על זהות המוסד). 2ב) על הבגיר, להגיש את טופס   

לאחר קבלת אישור העסקה מהמשטרה יש לצרפו למערכת במסגרת הליך הבקשה למלגה לא יאוחר מ- 
31/1/2019 

 ב ב ר כ ה,    

 כרמל              טל      
 המועצהית מנכ"ל      

 העתק:
 ראשת המועצה - ידליןרותם 

 חברי ועדת מלגות
 רכזת מלגות - מזרחישירי בנית 



 

 

 
 

 1טופס 
 )) 2(ב) (-) ו1(א) (2תקנה (

 

 
 בקשת בגיר לקבל אישור משטרה

 

 

 החוק) -(להלן -2001לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 

 

 

 ___________________________אני הח"מ   ________________   _________________                      .1
 שם פרטי                        שם משפחה                                         מספר תעודת זהות                                         

 

 

                              _________________________                    __________________  ________________ 

 תאריך לידה                      מען/ כתובת                                                  טלפון נייד                                      

 

 המצורף 2קש כי יינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס מב

 אני מייפה את כוחו של:

 

2.      ______________________   ___________________________         ________________________ 

 דת זהות  שם פרטי                                                      שם משפחה                                                 מס' תעו          

 

 להגיש בקשה זו בשמי      

 

 2טופס  -מצורף בזאת: א. תעודת מוסד   .3

 הות של הבגירצילום תעודת ז ב.                              

 

 

           _________________________                                                               __________________________                
 חתימה               תאריך                                                                                               

          

 

  



 2טופס 
)) 1(א) (2תקנה (

 תעודת מוסד

 החוק) -(להלן -2001לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 

  רשות מקומיתסוג המוסד         מ.א. גזר   שם המוסד

     בית חשמונאימען המוסד                      מספר רישום  _________

  9274040-08  טלפון                      9978900  מיקוד

 036897494                                             בנית מזרחי                                                 שירי                       הח"מאני 

 תעודת זהות   שם משפחה     שם פרטי    

/  מנהל התאגיד  __________________________ /   מ.א. גזר -רכזת מלגותמנהל המוסד  

 מ.א. גזר         ____________________/ אחראי על קבלת אדם לעבודה ב  ______

 שם המשרד הממשלתי      שם רשות מקומית        

מאשר כי תעודה זו ניתנת על ידי בעניין העסקתו במוסד של 

_______________________________  __________________    _____________________ 

 מספר תעודת זהות  שם פרטי                                שם משפחה                            

 אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

 רכזת מלגות – שירי בנית מזרחי 2.12.2018

 חתימה תאריך     
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