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 8טופס מס' 

 

 מכרז מס' _____________

 בקשה למשרה פנויה/שאלון אישי
 

 חלק א:
 

 מכרז מס' ___________פרטי המכרז   

 המשרד ____________________: משרדינבי פומבי פנימי   

 

 היחידה ________________ תיאור  המשרה ____________________________________

 

 ____________________________ אחוזי משרהדרגה ___________ דירוג __________ 

 פרטים אישיים 

 הפרטי______________ת.ז. ________________  שם משפחה  _______________   השם 

 נקבה זכר  

 שם האב  ____________  ארץ לידה )*( ___________________

 

 שם האם ____________ ארץ לידה )*( ___________________

 

 שם קודם )אם שונה( ____________ תאריך לידה )*( ___________

 

 ישוב ____________________ארץ לידה )*( ___________ תאריך עליה )*( ____________ 

 

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

 

 טלפון בעבודה ______________ טלפון בבית _____________ טלפון נייד ______________

 

 _כתובת דואר אלקטרוני __________________________________________________

 

 אזרחות אחרת __________ .לא  / כן: רישיון לישיבת קבע בארץ לא /כן    אזרחות ישראלית 
 

 פטור כדין מיום ____________   עד יום __________  לא  /כן    שירות בצה"ל/לאומי )*(

 דרגה )*( ________________ הערות ________________________________________

  

 למלא הפרטים המסומנים בכוכבית )*(.אין חובה 

 חלק ב':

  השכלה )חובה למלא את כל הפרטים ולצרף תעודות(

 טופס מועמד
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 תואר תואר שלישי
 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

          

         

          

  
 מקצועירישיון מקצועי או רישום בפקס 

 בתנאי המכרז.זאת אם נדרש או צוין  )רפואה, רוקחות, הנדסה, עריכת דין, ראיית חשבון, חשמלאות, נהיגה וכדומה(.
 

 סוג הרישיון או הרישום 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 או שירות המדינה

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

 שם המעביד הכתובת סוג העבודה מיום עד יום סיבת הפסקת עבודה
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 והתפקיד

      

      

      
 

 פרטים על עבודה קודמת ונוכחית במסגרת השלטון המקומי
 לא עבדתי במסגרת השלטון המקומי   :עבדתי במסגרת השלטון המקומי כמפורט להלן 

ותנאים מיוחדים לסיום השירות אם היו )יש לפרט סיבות 
 כאלה(

 

במשרד או ברשות  בתפקיד המעמד הדרגה
 המקומית

תאריך התחלת 
 השירות

          

          

          

  

 קרובי משפחה המועסקים בעירייה או המכהנים כחברי מועצת העירייה:

 או הנוצרת עקב אימוץ הם: בתקשי"ר לרבות קרבת משפחה חורגת 13.312קרובים עפ"י פיסקה 

אח/אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, -אח/אחות, בת-בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן
 חתן, כלה, נכד, נכדה.

  אין לי קרובי משפחה  המועסקים
 בעירייה בו פנויה המשרה

 יש לי קרובי משפחה המועסקים במשרד בו 
 ט להלן:פנויה המשרה, כמפור

 

 שם פרטי ומשפחה הקרבה היחידה המקום תואר המשרה

          

          

 

 )למעט עבירות תעבורה, דוחות חניה וכד'( –הליכים משפטיים 

למלא פרק זה, אולם מועמדים שיזומנו לראיון יהיו חייבים בהשלמת נציין כי אין חובה בשלב הגשת המועמדות 
, יבוטל 5התשובות לשאלות המפורטות להלן כתנאי לקיום הריאיון. מועמד שיזומן לראיון ולא ישיב על שאלות פרק 

 זימונו לראיון ותחתיו יזומן המועמד שדורג במקום עוקב בדירוגו למועמד האחרון 

 לילים, לגביהן טרם חלפה תקופת ההתיישנות?האם יש לך הרשעות בפ -

 כן / לא 

 האם בעת מילוי שאלון זה תלויים ועומדים נגדך כתבי אישום ? )*(  -
 כן / לא

 האם נחקרת בידי משטרה או בידי רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה, במסגרת תיק חקירה שעדיין תלוי  -
 ועומד?

 כן / לא 

 האם מתקיימים נגדך הליכים משמעתיים או שהורשעת העבירות משמעת על ידי גוף משמעת? )*( -

 כן / לא

 האם מתקיימים נגדך הליכי פשיטת רגל בבית המשפט או שהוכרזת כפושט רגל?  -
 / לאכן  
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 ?1967 -האם הוכרזת חייב מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז   -

 כן / לא 

 בשל כהונה או תפקיד שמלאת? האם ניתןהאם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות מרשויות המדינה   -
  (משרת מנכ"ל בלבדבעניינך פסק דין שעניינו הפרת חובות נושאי משרה בתאגיד? )

 כן / לא

 

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

 

 השם המקצוע הכתובת טלפון

       

       

       
 

 )במידת הצורך צרף נספח( סוג התעודות והמסמכים המצורפים לבקשה בהתאם לנדרש במכרז
1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

 

 הצהרה

 

 :1959-לחוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט 45סעיף 

המשיג או המנסה להשיג משרה בעירייה, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת "
עובדה הנוגעת לעניין או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, ייענש על פי 

 החוק".
על המשרה הנ"ל בהתאם לתנאים ולהוראות שפורסמו במכרז, אני מציע בזאת את מועמדותי למכרז 

, המובא לעיל, הריני 1959-לחוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט 45לאחר שקראתי את סעיף 
מצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים. ידוע לי כי אם אבחר למילוי המשרה, תחולנה על 

ההוראות  –בין היתר  –ניתנות מזמן לזמן, וכן תנאי עבודתי ומקומה ההוראות המוסמכות ה
הכלולות בחוקי שירות המדינה, בתקנון שירות המדינה )תקשי"ר( ובהודעות נציבות שירות המדינה. 
כמו כן ידוע לי כי אם אבחר למילוי המשרה, אהיה חייב למלא את כל התנאים וההוראות הנדרשים 

 , והתקנות לפיו.1959-לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט
 

 ________________ ________________ ________________ 
 חתימת המועמד שם המועמד תאריך 


