תמונה

פרטי מועמד למשרה פנויה
[ ] מכרז חיצוני/מכרז פנימי
ימולא במלואו ויוגש בצירוף קורות
חיים ,כולל תעודות השכלה
 .2פרטי המשרה

 .1פרטים אישיים של המועמד

שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה בלועזית

מספר המכרז

תעודת זהות

שם משפחה קודם

תאריך השינוי

מין ( * )
 - 1זכר
 - 2נקבה

מצב משפחתי ( * )
 - 1רווק/ה  – 3גרוש/ה
 - 2נשוי/אה  – 4אלמן/נה

מספר
ילדים ( * )

אזרחות

תאריך לידה ( *)

שנת
עלייה

כתובת

מיקוד

מספר טלפון בבית

מספר טלפון
סלולארי

הרשעה בבית משפט
אזרחי/צבאי
[ ] לא [ ] כן ,צרף פירוט

נפתח תיק בבימ"ש
אזרחי/צבאי
[ ] לא [ ] כן ,צרף פירוט

 .3פרטים על השכלה

פרטים

יסודית

תיכונית

גבוהה

השפה

שם בית הספר

שם היישוב
של בית הספר

אנגלית

מס' שנות
הלימוד

דרגה

דירוג

שם היחידה

 .4ידיעת שפות

עברית

שנת סיום

תואר המשרה

שנת סיום

שנת סיום

שליטה מלאה סמן +
שליטה חלקית סמן -
כתיבה דיבור
קריאה

ערבית

המקצוע
העיקרי
התואר או
התעודה

 . 5פרטי שירות סדיר בצה"ל ( * )
[ ] לא ,סיבת אי שירות ____________

 .6פרטי קורסים והשתלמויות

שם הקורס/השתלמות

משך הקורס

מועדו

נערך מטעם

תעודת
גמר

[ ] כן________________________ ,
מתאריך _______ עד תאריך ________
מס' אישי ______________________
דרגת שחרור ____________________
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 . 7פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית ,כולל בעירייה)

שם וכתובת מקום העבודה

תקופת העבודה
מ-

תפקיד

השכר שהתקבל
לאחרונה/דרגה

סיבת הפסקת העבודה

עד -

 . 8אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי

השם

התפקיד/המקצוע

מס' הטלפון

הכתובת

 .9קרובי משפחה בעירייה  /בחב' הכלכלית **

שם פרטי ומשפחה
יחס קרבה
היחידה
התפקיד
אני מציע בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנ"ל ומצהיר כי הפרטים ,שמסרתי בטופס זה ,נכונים.
(*) במקומות המסומנים בכוכבית אחת לא חובה למילוי.
** "קרוב משפחה" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה,
נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ.

תאריך ________________ חתימה _________________
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