
                    
 נספח ב' לתקנון

 רשת המרכזים הקהילתיים יקנעםהצהרת הגשת מועמדות לבחירות להנהלה הציבורית של 
 
 

 טופס למועמד לכהונת נציג ציבור בהנהלת רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם
נא למלא את השאלון בכתב קריא, ולצרף  לו פירוט קורות חיים ותמונת פספורט. את השאלון יש להעביר 

 יקנעם. 45אלונים  -למזכירות רשת המרכזים הקהילתיים 
 
 

 -ת  לכהן כנציג ציבור בהנהלת רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם  \אני מבקש
 __________________________________תחום פעילות שלי/בני/ביתי במתנ"ס: 

 מוזיקה,תרבות, חוגים, הגיל השלישי, ספורט,   :(מחק את המיותר)לייצג את אגף 
 מחול /גיל הרך, קהילה 

 __________________חתימה  __________________________________שם 

 
    
 . פרטים אישיים:1

 

 שם משפחה: ______________ שם פרטי: ______________ 

 ת.ז: ________________ אזרחות: _________________

 שנת לידה: ________________

 

 עיר: _________________ רחוב: ______________ מספר:__________כתובת מגורים: 

 מס' טלפון: _______________  מס' טלפון נייד: _______________

 מס' פקס: ___________________  דוא"ל:______________________________

 

 מקום עבודה: 

 שם מקום העבודה: _____________________________________ 

 כתובת מקום העבודה: ___________________________________

 תפקיד: _____________________________________________

 

 

 פרט את הסיבות לרצונך להתמנות כנציג בהנהלת רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם  . 2



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 השכלה: . 3

 מסיום התיכון ואילך:פרט את בתי הספר ומוסדות ההשכלה שלמדת בהם בארץ ובחו"ל,     
שם ביה"ס/ מוסד 

 השכלה
 תאריך סוג תעודה עד שנה משנה נושא הלימוד ארץ/עיר

 סיום

       

       

       

       

       

       
 בהתאם –הלימוד יש לצרף העתק תעודות ממוסדות  •

 

 השתלמויות מקצועיות:    
 מועד סיום מועד התחלה שם ביה"ס / המוסד המארגן נושא ההשתלמות

    

    

    
 בהתאם –יש לצרף העתק תעודות ממוסדות הלימוד  •

 

 

 שירות בצה"ל/ שירות לאומי 4
 תפקיד  תאריך שחרור תאריך גיוס

   
 
 

 (בעבר ובהווה):פעילות ציבורית התנדבותית . 5
 עד תאריך מתאריך באיזו מסגרת סוג פעילות

    

    

    

    



    

    

 

 

 

 

 

 כן / לא, –האם כיהנת או הנך מכהן בכהונה או בתפקיד ציבורי? . 6
 אם כן, פרט:    

 תקופת הכהונה (לציין שנים) תואר ותיאור –התפקיד  מקום כהונה
   

   

   

   

 

 

 מיוחדים:כישורים . 7

 כישורים מיוחדים הקשורים לתפקיד נציג ציבור בתחום בו בחרת :     

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

 

 

 :שמות ממליצים. 8
 ממליצים  4רשום שמות  

 מס' שם כתובת סוג ההכרות שנים כתובת דואר אלקטרוני
     1. 

     2. 

     3. 

     4. 

 

 

 (מחק את המיותר) : ניגוד עניינים. 9

 כן / לא האם הנך קרוב משפחה של עובד ברשת המרכזים הקהילתיים     

 



האם הנך חבר בגוף אחר שלדעתך עשוי להיות ניגוד עניינים בין חברותך בו לבין כהונתך כנציג 

 ציבור בבתי הדין לעבודה ?

 ____________________________________________________________ פרט:

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

 

 (מחק את המיותר)  מידע בתחום הפלילי: 10

נהלת נגדך חקירה בקשר לביצוע עבירה פלילית, לרבות עבירות פיסקאליות האם התנהלה / מת

 כן / לא.        (ולמעט עבירות קנס  וברירת משפט) ?

  
 

 פעילות מפלגתית כלשהי. 11

 פרט: ____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 
 

 פרטים נוספים:. 12
אם ישנו מידע נוסף אשר ברצונך להביא בפני הועדה, תוכל לעשות זאת במקום המוקצה כאן, או 

 לצרף מסמכים נלווים לטופס זה:

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

______________   ______________________ 
 חתימת המצהיר                                                                   תאריך                                

 



 

 


	כתובת מקום העבודה: ___________________________________
	כתובת

