מספר מכרז _______________:שם מכרז ________________ :

שאלון אישי – מועמדות למכרז
 .1פרטים אישיים (יש לצרף ת.ז .כולל ספח)
שם משפחה

שם פרטי

ת.ז.

שם האב

שם האם

שם משפחה קודם

תאריך לידה

ארץ לידה

תאריך עליה

דת

רחוב

מס' בית/דירה

מיקוד

יישוב

טלפון נייד

מגדר

מעמד אישי
זכר

נקבה

נ

ר

כתובת מייל אישי
א

ג

ייצוג הולם .1 :פרטים אישיים אלו נדרשים לעניין חובת ייצוג הולם
לפי סעיף  173ב .לפקודת העיריות (נוסח חדש) .נא צרף את האישורים
המעידים על זכאותך לייצוג הולם; יש לסמן √ במקום המתאים.
 .1פרטים אלה נדרשים לעניין חובת ייצוג הולם לפי:
• סעיף  173ב .לפקודת העיריות (נוסח חדש).
• סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח .1988 -נא
צרף אישורים המעידים על זכאותך לייצוג הולם.
תקנה  )8(4לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם 1979 -

אני נמנה על אחת או יותר מהקבוצות הבאות:
נולדתי באתיופיה ,או אחד מהורי נולד באתיופיה.
מצ"ב תעודת זהות שלי או של אחד מהורי;
אדם עם מוגבלות להתאמה בהליכי הקבלה
לעבודה.
*יש לצרף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין.

איני נמנה על אחת מהקבוצות הנ"ל.

 .2פרטי משפחה (ילדים עד גיל )18
שם בן/בת הזוג

שם הילד/ה

ת.ז.

.1

מקום העבודה

.2

.3

תאריך לידה
ת.ז.

אגף משאבי אנוש

.4

טלפון נייד

.5

.6

 .3השכלה (יש לצרף תעודות)
מס' שנות לימוד

שם המוסד

מקצוע/מגמה/תואר

תאריך גמר

תיכונית
על תיכונית
השכלה גבוהה
אחרת
 .4קורסים והשתלמויות
שם הקורס

משך הקורס בשעות

.5ידיעת שפות
שפה

דיבור קריאה כתיבה

מתאריך

 .6שירות בצה"ל  /שירות לאומי (יש לצרף אישורים)
פרטי שירות

עברית

סדיר  /שירות לאומי

אנגלית

קבע

אחר
(פרט)

עד תאריך

סוג תעודת גמר

אי שירות

מס' חודשי
שירות

דרגה

מס' אישי

סיבה:

 .7מקומות עבודה קודמים – פרט ניסיון במקומות עבודה קודמים  -חובה לצרף אישורי העסקה מפורטים !!!
סיבת הפסקת העבודה שם ממליץ ונייד /
תקופת העבודה
היקף משרה
תפקיד
שם החברה /
צרוף המלצה
מעסיק

אגף משאבי אנוש

 .8רישיון מקצועי או רישום (חובה לצרף אישורים)
(מח"ר/הוראה/הנדסאים/מהנדסים/רופאים/עו"ד וכד')

מספר הרישיון או
הרישום

המקצוע/העיסוק

סוג הרישיון או הרישום

תוקף הרישיון

 .9רישיונות נהיגה ובעלות על רכב
סוג הרישיון

רישיון נהיגה

תוקף

בעלות על רכב

.1

.2

 .10קרובי משפחה העובדים בעיריית ראש העין
"קרוב משפחה" – בן/בת זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח ,אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת ,חם,
חמות ,חתן ,כלה ,נכד ,נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,ידוע/ה בציבור ,הגדרות קרובי המשפחה (דוד ,דודה ,גיס וכד')
כוללת גם את בן הזוג של הקרוב ולפיכך גם את אשת אח האב או האם תחשב כדודה לעניין הגדרת "קרוב משפחה",
וכיו"ב.
אני הח"מ ,לאחר שקראתי את הגדרת קרבת משפחה מצהיר/ה בזאת כי:
 אין לי קרובי משפחה בין עובדי העירייה ונבחריה
 יש לי קרובי משפחה בין עובדי העירייה ונבחריה כמפורט להלן:

מס'

שם משפחה

שם פרטי

יחסי קרבה

מחלקה/אגף

תפקיד

1
2
אני מצהיר/ה בזה שהפרטים בסעיף זה הינם מלאים ונכונים .ידוע לי כי אני מחויב/ת להודיע למנהל המחלקה/אגף בה אהיה
מועמד/ת להעסקה על שינויים בנתוניי האישיים ,ובכלל זה עליי להודיע לו על שינוי שבעקבותיו נוצרה קרבת משפחה ביני לבין עובד
אחר בעירייה/עמותה.

תאריך:

חתימה:

אגף משאבי אנוש

 .11כשירות לתפקיד:
 11.1האם הנך חבר/ת מועצה או עובד/ת הרשות המקומית,
או שטרם חלפה שנה מיום סיום עבודתך? במידה וכן נא לציין מועד סיום עבודה
כן /לא
______________________________________________________________
 11.2האם יש לך זיקה אישית/פוליטית /כלכלית או זיקה כלשהי אחרת לראש הרשות המקומית
או לאחד מחברי המועצה? במידה וכן ,נא פרט :

כן  /לא

_________________________________________________________________
 11.3האם יש לך זיקה אישית /פוליטית/כלכלית או זיקה כלשהי אחרת לעובד שדרגתו
אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית? במידה וכן ,נא פרט :

כן  /לא

_________________________________________________________________
 11.4האם היית חבר ברשימה פוליטית או פעיל ברשימה פוליטית בשנה האחרונה?
במידה וכן ,נא פרט :

כן  /לא

_________________________________________________________________
 11.5האם תפקידך ברשות עלול להעמידך באופן תדיר ,במישרין או בעקיפין,
בניגוד עניינים בין מילוי תפקידך לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר שלך או של קרובך?
במידה וכן ,נא פרט :

כן  /לא

_______________________________________________________________

 .12הצהרה והסכמה
הנני מצהיר בזה שהפרטים שמסרתי לעיל הינם מלאים ונכונים ,ידוע לי כי מסירת פרטים אשר אינם
נכונים ומלאים על – ידי מהווה עבירה על – פי חוק.

תאריך ______________________ :

חתימה ______________________ :

אגף משאבי אנוש

