
 

           

  
 

 _______מכרז מס' 

 בקשה למשרה פנויה/שאלון אישי
 

 

 חלק א:
 

 פומבי          פנימי                 מכרז מס' ___________               פרטי המכרז

 ________________ תיאור  המשרה ____________________________________ המחלקה

 

 ______________מקום העבודה ______________

  
 

 פרטים אישיים 

 

  נקבה          זכר    
  

 ת.ז. ________________  שם משפחה  _______________   השם הפרטי______________  

 

 שם האב  ____________  ארץ לידה )*( ___________________

 

 שם האם ____________ ארץ לידה )*( ___________________

 

 )אם שונה( ____________ תאריך לידה )*( ___________שם קודם 

 

 ארץ לידה )*( ___________ תאריך עליה )*( ____________ ישוב ____________________

 

 רח' _________________  מס' בניין _________ מס' דירה ________ מיקוד __________

 

 ______ טלפון נייד ______________טלפון בעבודה ______________ טלפון בבית _______

 

 כתובת דואר אלקטרוני ___________________________________________________

 

 אזרחות אחרת ________      אזרחות ישראלית     כן         לא 

 _כן        פטור כדין מיום ____________ עד יום _____________ /לאומי )*(    שירות בצה"ל

 דרגה )*( ________________ הערות ________________________________________

  

 אין חובה למלא הפרטים המסומנים בכוכבית )*(.

 

 

 

 

 טופס מועמד

 

 

   



 

 

 חלק ב':

 השכלה )חובה למלא את כל הפרטים ולצרף תעודות(
  

תואר 
 שלישי

 תואר

 שני 

 תואר 

 ראשון

 פרטי השכלה יסודית תיכונית על תיכונית

 שם בית הספר/מוסד           

 מקום בית הספר/ מוסד           

 המקצוע העיקרי / המגמה           

 מספר שנות לימוד           

 תאריך סיום לימודים           

 התואר או התעודה           

  
 )יש לצרף אישורים( קורסים והשתלמויות מקצועיות

 
 תעודת גמר

 )יש לצרף( 
שם  משך הקורס מועדו המקום

 הקורס/השתלמות
          

         

          

  

 רשיון מקצועי או רישום בפקס מקצועי
)רפואה, רוקחות, הנדסה, עריכת דין, ראיית חשבון, חשמלאות, נהיגה וכדומה(. זאת אם נדרש או צוין 

 בתנאי המכרז.
 

 הרישוםסוג הרישיון או  מספר הרישיון או הרישום המקצוע / העיסוק

   

   

   

 



 

 

  = שליטה חלקית )במידת הצורך צרף נספח( 2= שליטה מלאה    1מקראה:   שליטה בשפות
 

   קריאה כתיבה דיבור

 עברית      

 אנגלית      

 ערבית      

 אחר      

 אחר      

  
 

 תעסוקה מחוץ למסגרת השלטון המקומי 
 המקומי             עבדתי מחוץ למסגרת השלטון המקומי כמפורט    לא עבדתי מחוץ למסגרת השלטון      
 להלן:     

סיבת הפסקת 
 עבודה

 סוג העבודה מיום עד יום
 והתפקיד

 שם המעביד הכתובת

      

      

      
 

 פרטים על עבודה קודמת ונוכחית במסגרת השלטון המקומי
      

 לא עבדתי במסגרת השלטון המקומי       עבדתי במסגרת השלטון המקומי כמפורט להלן:           
 )יש לפרט סיבות ותנאים מיוחדים לסיום השירות אם היו כאלה(

במשרד או ברשות  בתפקיד המעמד הדרגה
 המקומית

תאריך התחלת 
 השירות

          

          

          

  

 :מותת סחלביםירייה או בעעועסקים בנים כחברי מועצה או מכהקרובי משפחה המ

בהתאם לפקודת העיריות והוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים לעניין העסקת קרובי משפחה וקרובים של 
נבחרי ציבור, לא יועסקו בעירייה ו/או בתאגיד עירוני בבעלות העירייה קרובי משפחה אשר קיימים 

 .ו עקיפים, או שקרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד ענייניםביניהם יחסי כפיפות ישירים א

בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח,  :ואקרבת משפחה חורגת הנוצרת עקב אימוץ הלרבות   - קרוב משפחה
 אח/אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה.-אח/אחות, בת-אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן

 קרובי משפחה המועסקים                         יש לי קרובי משפחה המועסקים אין לי      
 בה פנויה המשרה סחלביםבעירייה ו/או בפנויה המשרה             הב סחלביםירייה ו/או בעב     
 או קרוב/ה המשמש כחבר מועצה                         או קרוב/ה המשמש כחבר מועצה     

 
 שם פרטי ומשפחה הקרבה היחידה המקום תואר המשרה

          

          



 

  

 ממליצים
האנשים הבאים מכירים אותי היכרות קרובה והם יכולים למסור פרטים על כישורי, תכונותיי ועל 

 התאמתי לעבודה
 

 השם המקצוע הכתובת טלפון

       

       

       

 

 )במידת הצורך צרף נספח( אם לנדרש במכרזסוג התעודות והמסמכים המצורפים לבקשה בהת

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

 
 

 הצהרה

 אני מציע בזאת את מועמדותי למכרז על המשרה נ"ל בהתאם לתנאים ולהוראות שפורסמו במכרז. .1

, כוניםלא נידוע לי כי מסירת פרטים  .הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכוניםכי כל הנני מצהיר בזה  .2
ם, מהווה עבירה על פי החוק, תביא לפסילת מועמדותי לתפקיד, ובמקרה בו אתחיל לרבות חלקיי

 מידית של עבודתי בעמותה.לעבוד בסחלבים, להפסקה 

עירייה, ויימצא חשש כי העסקתי סחלבים ו/או בידוע לי כי במידה וקרוב משפחתי מכהן או מועסק ב .3
קשרי עבודה ביני לבין קרוב משפחתי עלולה להביא לניגוד עניינים ו/או ליחסי כפיפות ו/או ל

תופסק סחלבים בעירייה, או שמדובר בקרוב משפחה של אחד מנבחרי הציבור בעירייה, העסקתי ב
במידה ולא יינתן אישור ועדת השירות לעיריות במשרד הפנים להעסקתי, זאת בהתאם לנהלי משרד 

  חדש[.  א)ה( לפקודת העיריות ]נוסח174מכוח סעיף  ההפנים על פי סמכות

, סחלביםידוע לי כי אם אבחר למילוי המשרה, תחולנה כל ההוראות החלות לעניין העסקת עובדים ב .4
 כפי שיתעדכנו מעת לעת. -על פי דין ו/או נוהל 

 

_____________       _______________ 
 חתימה                 תאריך       

 

 


