
  

 

         משאבי אנושאגף                                                                                               בס"ד

   
 שאלון אישי למועמד

 
 מכרז מס' __________________    לתפקיד:______________________

                      מכרז פנימי מכרז חיצוני 

 רף קורות חיים/מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף שפורסמו במכרזיש לצ

 פרטים אישיים:  .1

 שם משפחה

 

 1מס' ת.ז/דרכון שם פרטי

 (EMAILדוא"ל ) מס' טלפון נוסף מס' טלפון נייד

 כתובת:

 

 
 0, לא שולט סמן -שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן שפות:  .2

 דיבור כתיבה קריאה שפה

    עברית

    אנגלית

    ערבית

    אחר

 
 2השכלה .3

שם המוסד  סוג השכלה

 ומקומו

סוג תואר/תעודה  מקצוע/התמחות
)אם אין, ציין 
במפורש אין 
 תואר/תעודה(

 שנת סיום

     

     

     

     

     

     
 

 

 

                                                           
 מחק את המיותר 1
  יש לצרף תעודות 2



  

 

 3במכרז בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקידקורסים והשתלמויות  .4

 מסגרת לימודים לימודיםתקופת ה שם הקורס/השתלמות

 -עד -מ

   

   

   

 
 ניסיון תעסוקתי רלוונטי .5

 תפקיד תקופת העבודה מקום העבודה

 -עד -מ

   

   

   

   

   

   

 
 4ניסיון ניהולי .6

 מספר העובדים תפקיד תקופת העבודה מקום העבודה

 -עד -מ

    

    

    

    

 
 עכו או בתאגיד עירוני של העירייה עירייתב שעובדים 5קרובי משפחה .7

 תפקיד יחידה יחס קרבה שם פרטי שם משפחה

     

     

     

     

 
 
 

                                                           
 תעודותיש לצרף  3
 למשרות בהן נדרש ניסיון ניהולי  4
 סה, דוד, דודה, ם, גיס, גילעניין זה קרוב משפחה הינו בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיה 5

 חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ  



  

 

 6מידע נוסף הנדרש לשם בדיקת חשש לניגוד עניינים .8

 להימצא לי העלולים לגרום עיסוקים, תפקידים או עניינים אישיים  7אין לי או למי מקרובי משפחתי
, לחבר מועצה עיריית עכוובכלל זה זיקה פוליטית, כלכלית או אישית לראש במצב של ניגוד עניינים, 

 בעיריית עכו.או לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר  עיריית עכוב

  להימצא לי העלולים לגרום לי או למי מקרובי משפחתי עיסוקים, תפקידים או עניינים אישיים יש
, לחבר מועצה עיריית עכוזיקה פוליטית, כלכלית או אישית לראש במצב של ניגוד עניינים, ובכלל זה 

 בעיריית עכו, כמפורט להלן:או לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר  עיריית עכוב
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 8שמות ממליצים .9

 מס' טלפון כתובת תפקיד/מקצוע שם פרטי שם משפחה

     

     

     

 
 כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או העדיפות למשרה, כגון: רשיונות מקצועיים: .10

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 שונות )כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה(: .11

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 9ייצוג הולם .12

 הזכאית לייצוג הולםאוכלוסייה  אינני מבקש לקבל עדיפות בשל השתייכות לקבוצת 

 :אני מבקש לקבל עדיפות בשל השתייכות לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח בהיותי 
  ו באתיופיה.נאני או אחד מהורי נולד 
 ב' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 9בסעיף כמשמעו משמעותית גבלות ואני אדם עם מ

 .1998-תשנ"ח

                                                           
 נא לסמן האפשרות המתאימה 6
 סה, דוד, דודה, ם, גיס, גיפחה הינו בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהלעניין זה קרוב מש 7

 חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ  
 סעיף זה הינו סעיף רשות ואין חובה למלאו 8
 נא לסמן האפשרות המתאימה 9



  

 

 
 אמות בהליכי הקבלה לעבודהצורך בהת .13

 בהליכי הקבלה לעבודה כמפורט להלן:התאמות נגישות  10לא נדרשות לי/נדרשות לי

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

מצורפים חוות דעת או מסמכים שיש בידי המפרטים את ההתאמות  -ככל שנדרשות התאמות 

 הנדרשות לי בהליכי הקבלה לעבודה.

 
 אני מצרף לפנייתי זו קורות חיים ואת כל האסמכתאות הנדרשות לשם הוכחת האמור בשאלון זה. .14

 אודות אמיתות כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל. הנני מצהיר .15

 ידוע לי כי העירייה לא תזמן ולא תמיין מועמד שאינו עומד בתנאים שנקבעו כתנאי סף במכרז זה. .16

 

 

 תאריך: _______________ חתימה: ____________ שם מלא: _______________________
 
 
 

                                                           
 מחק את המיותר 10


