הנדון :הגשת מועמדות למשרה _____________
אני הח"מ,
שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

כתובת

מיקוד

טלפון בעבודה

טלפון בבית

טלפון נייד

כתובת דוא"ל

מגיש בזאת מועמדות ל______________:

חובה לצרף אישורים המעידים על השכלה והעסקה במקומות עבודה קודמים:





שאלון אישי למגיש מועמדות למשרה
קורות חיים
תעודות המעידות על השכלה והכשרה מקצועית על פי הכישורים הנדרשים בדף המכרז
אישורים המפרטים העסקה ,תפקיד וניסיון במקומות עבודה קודמים

בכבוד רב,
חתימה________________:

תאריך_______________:

לשימוש המשרד
אישור התקבלות הצעת המועמד
התקבל ביום ____________ בשעה_____________
שם ותפקיד המקבל ______________ :חתימת המקבל_________________:
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שאלון אישי למועמד לעבודה
 .1פרטים אישיים
מספר
זהות

שם משפחה

שם פרטי

זכר/נקבה

תאריך לידה

ארץ לידה

כתובת

טלפון בעבודה

טלפון בבית

טלפון נייד

כתובת דוא"ל

רישיון נהיגה
יש/אין

 .2השכלה (חובה למלא את כל הפרטים ולצרף תעודות)
תיכונית

פרטים

השכלה גבוהה

על-תיכונית
תואר ראשון

תואר שני

תואר שלישי

לימודי תעודה
במוסד להשכלה
גבוהה

שם המוסד
המקצוע/מגמה
מספר
לימוד

שנות

תאריך
לימודים

סיום

 .3קורסים והשתלמויות מקצועיות ,כולל בצה"ל (נא צרף אישורים)
המוסד
שם
הקורס/השתלמות המארגן

מקום

מספר
משך
הלימודים שעות
הלימוד

מועדים

תעודה

סוג מקצועי

(יש/אין)
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 .4רישיון מקצועי או רישום בפנקס/איגוד מקצועי
המקצוע/עיסוק

סוג הרישיון/רישום

מספר הרישיון/רישום

 .5ידיעת שפות (נא סמן  =1שליטה מלאה;  = 2שליטה חלקית;)
השפה

אנגלית

עברית

אחר

ערבית

קריאה
כתיבה
דיבור
הקלדה

 .6מקומות עבודה קודמים – פרט ניסיון במקומות עבודה קודמים (נא צרף אישורי העסקה)

מקומות עבודה
שם המעביד

כתובת

סוג העבודה
והתפקיד

משנה

עד שנה

צירוף
המלצה
כן

סיבת
העזיבה

לא
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 .7קרובי משפחה המכהנים/מועסקים בתאגיד (ו/או בעיריית רמלה או בחברות העירוניות
המצויות בשליטתה ,לרבות חברי מועצה)
קרוב משפחה ,לרבות קירבת משפחה חורגת הנוצרת עקב אימוץ ,הוא :בן/בת זוג ,הורה ,בן ,בת ,אח,
אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,בן-אח/אחות ,בת-אח/אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד,
נכדה.
שם משפחה

שם פרטי

יחס הקירבה

מועסק
במנהל/אגף/יחידה

תפקיד/תואר
המשרה

 .8הצהרה והסכמה
א .הנני מצהיר בזאת שהפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים .ידוע לי כי מסירת פרטים אשר אינם נכונים
על ידי מהווה עבירה על פי חוק.
ב .על – פי אישור רופא משפחה/רופא תעסוקתי אין מניעה לבצע את התפקיד אליו אני מציע את
מועמדותי.
ג .ידוע לי כי במידה וקרוב משפחתי מכהן או מועסק בתאגיד או בעיריית רמלה או בחברות העירוניות
המצויות בשליטתה ,ויימצא חשש כי העסקתי עלולה להביא לניגוד עניינים ו/או ליחסי כפיפות ו/או
לקשרי עבודה ביני לבין קרוב משפחתי ,תהא העסקתי כפופה לאישורים הנדרשים בהתאם להוראות
הדין.

 .9הצהרה בדבר מידע פלילי ומשמעתי למועמד למשרה בתזמורת
א .הצהרה בדבר הרשעות קודמות
 .1הורשעתי בעבירה פלילית לרבות בית דין צבאי [למעט קצין שיפוט ,עבירות תעבורה (למעט עבירה
לפי סעיף 64א לפקודת התעבורה) ועבירות לפי חוק תכנון ובניה ,התשכ"ה –  .])1965לעניין זה עבירה
פלילית :פרטי הרישום המפורטים בסעיף  2לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א – 1981
(להלן" :חוק המרשם הפלילי") והרשעה – היא זו שטרם עברה לגביה תקופת המחיקה לפי סעיף 16
לחוק המרשם הפלילי.
סמן את התשובה הרלוונטית עבורך:
 לא
 כן
במידה וסימנת כן ,עליך לצרף פסק דין (הכרעת דין+גזר דין)
 .2הורשעתי בהליך משמעתי.
סמן את התשובה הרלוונטית עבורך:
 לא
 כן
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במידה וסימנת כן ,עליך לצרף פסק דין (הכרעת דין+גזר דין)
ב .הצהרה בדבר הליכים תלויים ועומדים
 . 1מתנהל נגדי הליך פלילי (לידיעתך ,מידע על תיקים סגורים לפי סעיפים 11א ו 21-לחוק המרשם
הפלילי לא יובאו בחשבון).
סמן את התשובה הרלוונטית עבורך:





לא
כן
נפתחה חקירה
הוגש כתב אישום (עליך לצרפו)

 .2מתנהל נגדי הליך משמעתי.
סמן את התשובה הרלוונטית עבורך:





לא
כן
נפתחה חקירה
הוגש כתב תובענה (עליך לצרפו)

אם יחול שינוי בתוכן הצהרתך עד לגמר איוש המשרה ,יש לדווח על השינוי באופן מיידי לתאגיד ,תוך
אזכור פרטי המשרה אליה הגשת מועמדות.

תאריך __________:שם המועמד _____________:חתימת המועמד_____________:
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