עיריית עראבה מחלקת משאבי אנוש
שאלון מועמד למשרה פנויה בעיריית עראבה

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

 .1פרטי המכרז \ המשרה אליה אתה ניגש
סוג המכרז
פנימי
תואר המשרה *

היחידה

האגף

פומבי
דרגה

מקום העבודה

דירוג

 .2נתונים אישיים
פרטים אישיים
שם פרטי*

מספר ת"ז*

שם משפחה*

תאריך לידה

מין

שנה

זכר

ס"ב

חודש

ארץ לידה*

יום

נקבה

כתובת מגורים בישראל  -חובה למלא רחוב ומספר בית או ת"ד
מספר בית*

רחוב*

מספר דירה

ת"ד

ישוב

מיקוד

פרטי התקשרות*
טלפון בבית

טלפון נייד*

טלפון בעבודה

טלפון אחר

דואר אלקטרוני

*לתשומת ליבך עליך לשמור כתובת מייל
זו ,אשר תשמש להתקשרות מולך.

 .3השכלה

* חובה לצרף מסמכים המעידים על השכלתך.
*סוג בית ספר/מוסד
ישיבה תיכונית
אולפנה
השלמת השכלה תיכונית
בי"ס על תיכוני מכינה
ישיבה גבוהה

בי"ס יסודי
השלמת השכלה יסודית
חטיבת ביניים
בי"ס תיכון/חטיבה עליונה
בי"ס טכנולוגי

מכללה אקדמית לחינוך
אוניברסיטה
מכללות ומקביליהן
קורסים:
השתלמויות ישנות:

פרטים נוספים
תאריך התחלה
שנה

חודש

יום

תאריך סיום
שנה

חודש

יום

*תואר/
תעודה

שם בית
ספר/מוסד

1

פרטים
נוספים

 .4ניסיון מחוץ לעיריית עראבה
כן

לא

האם את/ה מועסק /הועסקת (בהווה או בעבר) מחוץ לעיריית עראבה
במידה וציינת כן  ,עליך למלא את הפרטים המופיעים בטבלה.
חובה לצרף את אישורי העסקה.
תחום עבודה
תאריך סיום*
תאריך התחלה*
מעסיק *
יום
חודש
שנה
יום
חודש
שנה

תיאור המשרה

סיבת הפסקת העבודה

 .6קרובי משפחה
כן
האם יש לך קרובי משפחה המועסקים בעיריית עראבה ?
במידה וציינת כן  ,עליך למלא את הפרטים המופיעים בטבלה.
שם פרטי*

שם משפחה*

לא
אגף עבודה*

קרבה*

תיאור משרה

פרטים נוספים

 .7ממליצים
במידה וישנם ממליצים ,עליך למלא את הפרטים המופיעים בטבלה.
שם פרטי*

שם משפחה*

תפקיד

מקום עבודה*

טלפון*

משרד ממשלתי

 .8שפות ורישיונות
יש לדרג את מידת שליטתך בשפות הרשומות מטה ולסמן  xבהתאם למידת שליטתך בשפה.
 .1ערבית
חוסר שליטה
שליטה חלקית
שליטה מלאה

 .3אנגלית

 .2עברית

חוסר שליטה
שליטה חלקית
שליטה מלאה

חוסר שליטה
שליטה חלקית
שליטה מלאה

 .4שפות אחרות
___________
חוסר שליטה
שליטה חלקית
שליטה מלאה

חוסר שליטה -אי ידיעת השפה .שליטה חלקית -מיומנות בינונית בשפה .שליטה מלאה  -בקיאות מלאה בשפה.

 .9הצהרה*
יש למלא את ההצהרה הבאה .יש לצרף העתק של פסקי הדין/כתב האישום/כתב תובענה.

הצהרה בדבר מידע פלילי ומשמעתי למועמד למשרה בעיריית עראבה.

2

א .הצהרה בדבר הרשעות קודמות.

 . 1הורשעתי בעבירה פלילית לרבות בית דין צבאי [למעט קצין שיפוט ,עבירות תעבורה (למעט עבירה לפי 44א לפקודת
התעבורה) ועבירות לפי חוק תכנון ובנייה ,התשכ"ה.])1641-
לעניין זה עבירה פלילית :פרטי הרישום ( )1המפורטים בסעיף  2לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א1691-
(להלן " -חוק המרשם הפלילי") והרשעה  -היא זו שטרם עברה לגביה תקופת המחיקה לפי סעיף  14לחוק המרשם
הפלילי (למעט שמדובר במינוי ממשלה או מינוי לתפקיד המסווג סודי ביותר):
כן במידה ובחרת כן ,עליך לצרף פסק דין( ,הכרעת דין  +גזר דין)
לא
כן במידה ובחרת כן ,עליך לצרף פסק דין( ,הכרעת דין  +גזר דין)
לא
 .2הורשעתי בהליך משמעתי (.)2

 .10נספחים מצורפים
יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים המעידים על המידע שמסרת.
קורות חיים
צילום ת"ז במסגרת ייצוג הולם
אישור מוסמך לבעלי מוגבלות
תעודות השכלה  /קורסים  /השתלמויות
אשור מיחידת משאבי אנוש על זכאות להגשת מועמדות למכרז פנימי  /בין משרדי
מכתבי המלצה
העתק רישיון מקצועי  /נהיגה
פסקי דין /כתב אישום  /כתב תובענה
אחר____________________
אחר____________________
אחר____________________

לתשומת לבך!
הנתונים שמילאת ישמשו אותנו לבחינת התאמתך עבור מכרז זה .אנו מציעים לך לעבור בעיון על הנתונים כדי
לבדוק שהם מדויקים ומתארים את פרטייך.

חתימת ממלא הבקשה  ________________________________ :תאריך ____________________________________ :

מאחלת לך הצלחה
נעאמנה שורוק  -מנהלת המשאבי אנוש
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