שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה
*יש לצרף צילום ת.ז .כולל הספח ,קורות חיים ותעודות על השכלה
*נא למלא בכתב קריא וברור
מכרז לתפקיד ___________________________
 .1פרטים אישיים
שם המשפחה

שם האב

השם הפרטי

מספר הזהות

השם באותיות לטיניות
השם הקודם )אם שונה(

מס' טלפון נייד

תאריך השינוי

מס' הטלפון

הכתובת )רחוב ,מס' בית ,ת"ד ,ישוב(
תאריך הלידה

ארץ הלידה

שנת עליה

נתינות נוכחית
ישראלית
מצב משפחתי – ר  /נ  /א  /ג

נתינות לפני העליה

המין
נקבה
|
זכר
מס' ילדים בחזקתך

 .2ידיעת שפות :שליטה מלאה = +
שליטה חלקית = v
שפות
עברית
ערבית

קריאה

כתיבה

דיבור

אנגלית

 .3השכלה
פרטי השכלה
מס' שנות הלימוד
תאריך הגמר
שם בית הספר
מקום בית הספר
מקצוע עיקרי
התואר או התעודה
הערות

יסודית

תיכונית

מקצועית

גבוהה

 .4השתלמויות
שם הקורס

משך הקורס

מועדו

המקום

 .5פרטי שירות במסגרת השלטון המקומי או בשירות המדינה
בתפקיד
במשרד או ברשות
תאריך התחלת
המקומית
השירות

תעודת גמר

הדרגה

המעמד*

* ציין :קבוע/זמני/ארעי/חוזה מיוחד
 .6בחינות
נבחנתי בעבר ע"י הרשות המקומית
בכתב
בעל פה
למשרה

בתאריך

לא נבחנתי

 .7תעסוקה מחוץ למסגרת השלטון המקומי או שירות המדינה
סיבת הפסקת
סוג העבודה
הכתובת
פרטי תעסוקה
עבודה

מיום

 .8קרובי משפחה המועסקים ברשות המקומית או המכהנים כחברי מועצת הרשות
המקום
היחידה
הקרבה
שם משפחה ופרטי

עד יום

התפקיד

"קרוב משפחה" בן זוג ,הורה ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דוד ,בן-אח ,בת-אח ,בן-אחות ,בת-אחות ,חותן,
חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד ,נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ולרבות בן זוג שלהם או צאצא .
 . 9שירות בצה"ל
לא
כן
דרגה סופית

מס' אישי
עד
מיום
הסיבה לאי שירות )ציין אסמכתא ותאריך(

המקום

 .12האנשים הבאים מכירים אותי ויכולים להמליץ עלי
תפקיד
השם

טלפון

 .13האנשים הבאים שימשו כממונים עלי בעבר ,מכירים אותי ויכולים להמליץ עלי
תפקיד
השם

טלפון

 .1הנני מציע בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנ"ל.
 .2הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים
חתימה ______________________

תאריך_______________

 .16למילוי ברשות המקומית שבה פורסם המכרז
לפי החלטת הועדה מיום……………….
לפי החלטת המועצה מיום……………..
אני מצהיר בזה כי בדקתי את הפרטים הנזכרים בפרקים:
 . 1תאריך לידה ונתינות לפי פרק ת"ז או דרכון..……..............................מס'………........
 . 2פרטי המשפחה ………...............................שם בן הזוג..........................................
 . 3פרטי הילדים לפי…….…………………………………….................................
 . 4השכלה לפי………………………………….…………….................................
 . 5תעסוקה מחוץ למסגרת השלטון המקומי……...…….………....................................
 .6שירות בצבא לפי………………………..…………………................................
ונמצאו נכונים.
………………
התאריך

……………………………………………….….
האחראי על ענייני העובדים ברשות המקומית.

