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 למכרז חיצוני     למכרז פנימי     למשרה פנויה     פרטי מועמד
 הנוגעים לתפקיד השכלהקורות חיים וכל תעודות בצירוף יוגש     -
-     

     * -אין חובה למלא את הסעיפים המסומנים ב אישיים של המועמד. פרטים 1

 חהשם משפ

      
 שם פרטי

      

 שם משפחה בלועזית

      

 מספר זהות

      

 
 

 
 

   
 

 שם משפחה קודם *

      
 * מצב משפחתי

      
 מספר
 * ילדים

      

 מין
 כרז -1 
 נקבה -2 

 אזרחות

      
 לאום *

      
 מספר המכרז

      

 תאריך לידה *

      

 כתובת

      

 מיקוד

      

 תואר המשרה

      

 בעבודה/מספר טלפון בבית

      
 מספר טלפון נייד

      
 דוא"ל

      
 שם היחידה

      
 
 ידיעת שפות. 4              פרטי השכלה. 3

   גבוהה גבוהה מקצועית יסודית/תיכונית פרטים
 שפה

 
 שליטה מלאה סמן +
 -שליטה חלקית סמן 

                         המוסדשם 

שם היישוב של 
 המוסד

 דיבור כתיבה קריאה                        

                   עברית

מס' שנות 
 הלימוד

 שנת סיום      

      
 שנת סיום      

      
 שנת סיום      

      
 שנת סיום      

      
                   אנגלית

המקצוע 
 העיקרי

                   ערבית                        

התואר או 
 התעודה

                                                

                        

 
 בתחום המקצועית קורסים והשתלמויו. 5

 תעודת גמר מסגרת לימודים -עד -תקופה מ משך הקורס השתלמותשם הקורס/

                              

                              

 
 כולל בעירייה( –הנוכחית  –)התחל מהתעסוקה האחרונה  ניסיון תעסוקתי. 6

השכר שהתקבל  תפקיד תקופת העבודה שם וכתובת מקום העבודה
 לאחרונה/דרגה

סיבת הפסקת 
 -עד -מ העבודה

                                    

                                    

                                    

 
 בן/בת זוג, ידוע/ה בציבור, הורה, אח/ות, דוד/ה, גיס/ה, חמ/ות, אחיין/ית, חתן, כלה, סבא/סבתא, נכד/ה, חותן/ת( – )יחס קרבה . קרובי משפחה בעירייה7

 קרובי משפחה יש להשלים בדף נפרד( 3 -)לפירוט של יותר מ      
 התפקיד חידההי יחס קרבה מספר זהות שם פרטי שם משפחה

                                    

                                    

                                    
 

 שמות ממליצים. 8
 טלפון הכתובת התפקיד/המקצוע שם פרטי שם משפחה

                              

                              

 
 ציון לשבח, פרסי עידוד, מבצעים מיוחדים וכד'()כגון: . הערות 9

      

אם הנך נמנה על אחת הקבוצות  .לכך עפ"י דין תעסוקה ובכלל זה שואפת לייצוג הולם ומקנה העדפה לזכאיםמקדמת את עקרון השוויון ב מועצה מקומית תל מונד
אני אדם עם מגבלה חמורה    אני בן האוכלוסייה הערבית, דרוזית, או הצ'רקסית.   אני או אחד מהוריי נולדו באתיופיה.  :במקום המתאים xהבאות נא סמן 
   אני מציע בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנ"ל ומצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים. בתקשי"ר. 35.25כמפורט בסעיף 
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לא יובא לדיון בועדת מכרזים טופס 
  מועמדות אשר לא ימולא במלואו

 *( -ב )למעט הפרטים שסומנו



 

 
 
 

 
 

 וקורות חיים  ורים, נכונות איש ,הצהרת מועמד בדבר נכונות פרטים. 10

 

אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי הפרטים האמורים לעיל ופירוט הניסיון וההשכלה המופיעים בקורות החיים שמטעמי 
 ונכונים. אמיתיים המצורפים לטופס הבקשה הנם מדוייקים 

תונים ו/או הטפסים ו/או הנ על  , הנםלמשרה כן אף קבלתיתזה והטיפול בפנייתי ויהאיתור ו/או ידוע לי כי כניסתי להליך 
לנקיטת כל או /אישורי ההשכלה ו/או על בסיס קורות החיים שצרפתי, וכי כל אי דיוק בהם עלול להביא לביטול מועמדותי ו
לעורך הליך צעד הנתון על פי דין. כן אני מצהיר כי ידוע לי כי אי הצגת הפרטים הנכונים והמלאים עלול להסב נזק ניכר 

בחתימתי על טופס זה הנני מאשר את נכונותם המלאה של כלל מלוא הפרטים, הטפסים וקורות  האיתור / הקבלה. 
       החיים המוצגים על ידי.  

 
מקדמת את עקרון השוויון בתעסוקה ובכלל זה שואפת לייצוג הולם ומקנה העדפה לזכאים לכך עפ"י דין. אם הנך נמנה על אחת הקבוצות  מועצה מקומית תל מונד

אני אדם עם מגבלה חמורה    אני בן האוכלוסייה הערבית, דרוזית, או הצ'רקסית. אני או אחד מהוריי נולדו באתיופיה.   במקום המתאים:  xת נא סמן הבאו
   "ל ומצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים.אני מציע בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנבתקשי"ר.  35.25כמפורט בסעיף 
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