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של החופש הגדולבית הספר 

.'המשך'הגזבר הרשותי ונלחץ על את פרטי נזין : לשונית פרטי רשות 1

:  לשונית רשימת גנים לרשות
.משתתף בתוכניתכל גן ברשות אם עבור נסמן משתתףבעמודת •
כל גן  המוצגת עבור הילדים כמות כי נוודא –המוסדות המשתתפים עבור •

.'עדכון'הילדים בלחיצה על את כמות נעדכן , במידת הצורך. נכונההיא 
נסמן  , הצורךבמידת . כי כתובת המוסד נכונהנוודא מקום פעילותבעמודה •

.את הכתובת הנכונהונזין עדכון 

2

: לשונית רשימת בתי הספר3
.להצגה ועדכון פרטי בית הספר-נלחץ על סימן ה •
.מקום הפעילותונבחר את , משתתףס "נסמן בתיבת הסימון אם ביה•
עבור כל סוג חינוך וכיתההתלמידים כמות כי נוודא –עבור המוסדות המשתתפים •

.השדה למילויאת כמות הילדים בלחיצה על נעדכן , במידת הצורך. נכונההיא 
.המשך לסיום תהליךלאחר סיום תהליך הטיפול במוסדות נלחץ על •

.'אישור'על גזבר הרשות לחתום על אישור הטופס על ידי הזנת שמו המלא ולחיצה על  4

'שמירה'ניתן לשמור את הבקשה כטיוטה על ידי לחיצה על , עד לביצוע ההצהרה-

.הטופס עובר לאישור וחתימה סופי  לראש הרשות, לאחר חתימה ואישור הגזבר 5
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!שימו לב

.לאחר ההצהרה הבקשה עוברת למטה המשרד•
.גזבר הרשות והרכז הרשותי יקבלו עדכון במייל על סטטוס הבקשה

.  יהיה ניתן לערוך את הבקשה ולהגיש אותה שוב–אם הבקשה נדחתה •
.  ליווי פדגוגי-2שלב לאחר אישור הבקשה יתקבל מייל אישור וקישור ל•


