פרטי מועמד/ת למשרה
 .1פרטים אישיים של המועמד/ת
שם משפחה

שם פרטי

שם מלא בלועזית

מספר זהות

שם משפחה קודם

תאריך השינוי

אזרחות

תאריך לידה

מין
 .1זכר
 .2נקבה
תאריך עליה

מצב משפחתי
 .1רווק/ה  .3גרוש/ה
 .2נשוי/אה  .4אלמן/ה
כתובת מלאה

מספר טלפון בבית

מספר טלפון נוסף

כתובת מייל

ס"ב

לא
כן ,צרף פירוט

מיקוד

 .2פרטי המשרה

רישום פלילי/משטרתי

נפתח תיק בבימ"ש פלילי/בי"ד צבאי/בי"ד
משמעתי

מספר ילדים

תמונה
לא חייב

הרשעה בימ"ש פלילי/בי"ד צבאי/בי"ד
משמעתי

לא

לא

כן ,צרף פירוט

כן ,צרף פירוט

תואר המשרה
שם היחידה

 .3פרטים על השכלה (נא לצרף תעודות נאמנות למקור)
תיכונית

פרטים

גבוהה-
(תואר ראשון)

מקצועית

גבוהה-
(תואר שני/שלישי)

שם ביה"ס (אוניברסיטה)
שם יישוב ביה"ס (אוניברסיטה)
מס' שנות הלימוד ושנת סיום
מקצוע עיקרי בלימודים
מקצוע משני בלימודים

דיבור

קריאה

כתיבה

 .4ידיעת שפות

 .5פרטי שרות סדיר
בצה"ל  /שירות
לאומי
לא ,פרט סיבה

עברית

כן

אנגלית

תפקיד_____________________

אחר (פרט)

 .5פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת
שם וכתובת של מקום העבודה

תקופת העבודה

התפקיד

השכר שהתקבל
לאחרונה/דרגה

סיבת הפסקת העבודה
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 .6קרובי משפחה המועסקים בעירייה או המכהנים כחברי בעירייה
״קרוב משפחה״  -בן זוג ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,חתן ,דוד ,דודה ,בן-אח ,בת-אח ,בן-אחות ,בת-אחות ,חותן,
חותנת ,חם ,חמות ,חמתן ,כלה ,נכד ,נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם ,צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
:

שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

יחס קרבה

התפקיד

היחידה

 .7אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי
שם משפחה

שם פרטי

התפקיד/המקצוע

מס' הטלפון

הכתובת

 .8הערות (כולל פירוט -ציונים לשבח ,פרסי עידוד ,מבצעים מיוחדים)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 .9מועמדויות לרשויות מקומיות  /חברות עירוניות  /משרדי ממשלה  /חברות ממשלתיות
תפקיד אליו הגשתי מועמדות

מועד ההגשה

סיבת הדחייה

 .10בחינות -במסגרת מועמדויות שהגשתי בעבר
נבחנתי בעבר (פרט/י היכן ומתי) _________________________לתפקיד_______________ בארגון______________
אני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה המצוינת לעיל ומצהיר/ה כי הפרטים ,שמסרתי בטופס זה,מלאים ונכונים.
אני מצ"ב קורות חיים ואת המסמכים הבאים:

---------------------------------------------------------------

תאריך _______________________ חתימה ________________________
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