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   חוק שירות התעסוקה -העסקת עובדים  )73(
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    לאקדמאים תעסוקה לשכות .2 2

   תוכן הטיפול -כרטיס אקדמאים  )1(
  )1/0/409; 1/0/403' טופס א(
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   שנים5  )1/0/406טופס (הפניית אקדמאים למוסדות  )2(
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  אישור קבלת בקשה מפונה אקדמאי  )5(
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ידי - מבחנים ודפי תשובות הנערכים והמתקיימים על )1(
  ההנהלה והסניפים
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