מכרז מספר
המשרה

אין חובה למלא את הסעיפים המסומ ים ב * -

טופס בקשה למשרה פ ויה

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר ,הכוו ה גם ללשון קבה וכן ההיפך.

 .1פרטים אישיים:
שם פרטי

שם משפחה

מען מגורים*

טל' ייד
.1

.2
.3
אי

טל' בבית

שם משפחה
קודם )אם שו ה(

תאריך לידה*

ישוב*

מיקוד*

טל' בעבודה*

מס' זהות

זכר /קבה

מצב
משפחתי

מס' ילדים

ר/ /ג/א
כתובת דואר אלקטרו י

ייצוג הולם :פרטים אישיים אלו דרשים לע יין חובת ייצוג הולם.
א .סעיף  173ב' לפקודת העיריות ) וסח חדש(
ב .סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,תש"ח.1988-
יש לסמן  Xבמקום המתאים בעמודה משמאל.
א לצרף אישורים המעידים על זכאותך לייצוג הולם.
מ ה על אחת או יותר מהקבוצות הבאות:
 אדם עם מוגבלות ,מצ"ב אישור בדבר מוגבלות
 ולדתי באתיופיה ,או אחד מהורי ולד באתיופיה )מצ"ב תעודת זהות שלי או של אחד מהורי(.
 האוכלוסייה הערבית /דרוזית  /צ'רקסית.
 האוכלוסייה החרדית.
 עולה חדש.

תיבחן עדיפות למועמד אשר יוכיח שהוא מ ה על אחת החלופות מבין מועמדים עם תו ים זהים ,והכל בהתאם לשיקול דעת ועדת הבחי ה.

 .2פרטי השכלה דרשת ו/או גבוהה יותר )חובה למלא את כל הפרטים ולצרף תעודות(:
רמת ההשכלה
תיכו ית
על תיכו ית
גבוהה

הערות

שם המוסד

מקום המוסד

מגמה

ש ות
לימוד

שת
סיום

תעודה/תואר
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 .3הכשרות מקצועיות ,כולל בצה"ל )חובה לצרף תעודות(:
המוסד המארגן

השתלמויות

שעות
משך
השתלמות לימוד

מקומה

מועדה
מ -ועד

תעודה
יש/אין

 .4פרטים על שרות צבאי /לאומי )חובה לצרף אישור(
סוג השרות

תאריך תחילת שרות

תפקיד

תאריך סיום שרות

צבאי  /לאומי
 .5מקומות עבודה קודמים – פרט יסיון במקומות עבודה קודמים )חובה לצרף אישורי העסקה ,האישור חייב
לכלול ,שם ושם משפחה ,מס' תעודת זהות ,תקופת עבודה מתאריך ועד תאריך ,תפקיד וחלקיות משרה –
אישור ללא הפרטים ה "ל לא יתקבל(:
שם המעביד

האם עבדת
במועצה בעבר?
כן  /לא

הכתובת

תפקיד אחרון במועצה.

סוג עבודה ותפקיד

מיום עד
יום

מתאריך:

סיבת הפסקת עבודה

סיבת סיום העבודה

עד תאריך:

 .6קרובי משפחה במועצה:
שם משפחה ופרטי

 .7ממליצים:
שם ושם משפחה

מועסק באגף/מחלקה

יחס הקרבה

תפקיד

חברה

תפקיד/תואר המשרה

מהות הקשר
מ הל/עמית וכד'

טלפון ייד

 .8רישיון מקצועי או רישום בפ קס/איגוד מקצועי:

)מח"ר/הןראה/ה דסאים/מה דסים/רופאים/עו"ד וכד'(

המקצוע/העיסוק

מספר הרישיון
או העיסוק

סוג הרישיון או הרישום )חובה לצרף צילום
הרישיון(
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 .9ידיעת שפות-+ :שליטה מלאה
 -Vשליטה חלקית
קריאה

השפה

כתיבה

דיבור

 .10פרט בקצרה מידע וסף שלא זכר קודם

)ציין תפקידים ארגו יים ציבוריים/הת דבותיים ,תחביבים ,כישרו ות מיוחדים ,הישגים יוצאי דופן וכיוצ"ב(

 .11האם הגשת בעבר מועמדותך למועצה?
לתפקיד________________________________________:
ש ה_______________________________________ :
 .12הצהרה והסכמה
א.
ב.
ג.

ד.

עפ"י אישור רופא משפחה/רופא תעסוקתי אין מ יעה לבצע את התפקיד אליו א י מציע את מועמדותי
)חובה לצרף אישור(.
ה י מסכים שמשטרת ישראל תמסור לגביי מידע מן המרשם הפלילי ,כאמור בסעיף  8לחוק המרשם
הפלילי ותק ת השבים ,תשמ"א 1981-למועצה המקומית פרדס-ח ה-כרכור.
ידוע לי כי במידה וקרוב משפחתי מכהן או מועסק במועצה כאמור בסעיף  6לעיל ,ויימצא חשש כי
העסקתי עלולה להביא ל יגוד ע יי ים ו/או ליחסי כפיפות ו/או לקשרי עבודה בי י לבין קרוב משפחתי
במועצה ,או שמדובר בקרוב משפחה של אחד מ בחרי הציבור במועצה ,העסקתי במועצה תופסק
במידה ולא יי תן אישור ועדת השירות למועצות במשרד הפ ים להעסקתי במועצה ,זאת בהתאם ל הלי
משרד הפ ים על פי סמכותם בחוק.
ידוע לי כי המועצה מבצעת פעולות יטור ומעקב אחר כל התכתבות שאבצע בתיבת הדואר האלקטרו י
שתוקצה לי ,ומתחייב להשתמש בה לצורי העבודה בלבד.

 .13הצהרה בדבר מידע פלילי ומשמעתי למועמד למשרה במועצה המקומית פרדס-ח ה-כרכור
א .הצהרה בדבר הרשעות קודמות
 .1הורשעתי בעבירה פלילית לרבות בית דין }למעט קצין שיפוט ,עבירות תעבורה )למעט עבירה לפי
64א לפקודת התעבורה( ועבירות לפי חוק תכ ון וב ייה ,התשכ"ה.{1965-
לע יין זה עבירה פלילית :פרטי הרישום ) (1המפורטים בסעיף  2לחוק המרשם הפלילי ותק ת
השבים ,התשמ"א) 1981-להלן" :חוק המרשם הפלילי"( והרשעה – היא זו שטרם עברה לגביה
תקופת המחיקה לפי סעיף  16לחוק המרשם הפלילי:
לא  /כן.
 .2הורשעתי בהליך משמעתי ):(2
לא  /כן.
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ב .הצהרה בדבר הליכים תלויים ועומדים
 .1מת הל גדי הליף פלילי)) (3לידיעתך ,מידע על תיקים סגורים לפי סעיפים 11א ו –  21לחוק
המרשם הפלילי לא יובאו בחשבון(.
לא  /כן.
 .2מת הל גדי הליך משמעתי:
לא  /כן.
 .3ואלה פרטי הרישום:
)א(
)ב(
)ג(
)ד(

הרשעות ועו שים של בית משפט או בית דין בפלילים )להלן" :בית משפט"( בשל פשעים
ועוו ות )להלן" :עבירות"(.
קביעת בית משפט באישום בעבירה כי ה אש אי ו מסוגל לעמוד בדין או אי ו בר עו שין
מחמת היותו חולה פש או לקוי בכושרו השכלי.
שי וי ש עשה בפרט רישום מכוח ח י ה או מכוח סמכות אחרת על-פי דין.
החלטת שיא המדי ה לפי סעיף  18לחוק המרשם הפלילי.

 .4החל בפתיחת חקירת משמעתית על פי דין או החל בהגשת כתב תובע ה על פי דין.
 .5החל בפתיחת חקירה על פי דין או בהגשת כתב אישום למעט בעבירות אלה:
)א( עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף  1לפקודת התעבורה )למעט עבירה לפי סעיף 64א לפקודת
התעבורה(.
)ב( עבירה ש קבעה כעבירת ק ס לפי כל חיקוק ,שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום.
)ג( עבירה ש קבעה כעבירה מ הלית פי כל חיקוק ,שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום.
)ד( עבירות על פי חוק התכ ון והב ייה ,התשכ"ה.1965-
 .14סעיף  45לחוק שרות המדי ה)מי ויים( תש"יט :1959
"המשיג או המ סה להשיג משרה בשרות המדי ה ,לעצמו או לאחר ,מסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה
ה וגעת לע יין או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים ייע ש על פי החוק".
א י המציע בזה את מועמדותי למשרה ה "ל בהתאם לת אים שפורסמו במכרז ,לאחר שקראתי את סעיף 45
לחוק שרות המדי ה ,הרי י מצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם כו ים ,אם אבחר למילוי המשרה ,אהיה
חייב למלא את כל הת אים וההוראות ה דרשים ע"פ כל דין.
תאריך _____________ :

שם מלא________________________:

חתימה____________ :

