
  

 

  

  ומנהל אגף הנדסה נצרת הרי תאגידמהנדס  לתפקיד למועמד ושאלון מועמדות הגשת טופס

  

  למועמדים והנחיות הסבר: ראשון חלק

  

  המידע חופש חוק לפי מידע מסירת  .1

  , זה לשאלון התשובה במסגרת שנמסר מידע למסירת הסכמה מביע המועמד -  המועמדות בהגשת  .1.1

  .  המידע חופש שבחוק לסייגים בכפוף

  . הפונים סודיות על תשמור החברה, האמור בהינתן  .1.2

  

  .השאלון מילוי לאחר שינוי בהם חל אם, ידך על שנמסרו פרטים לעדכן החובה עליך מוטלת, ליבך לתשומת  .2

  

  . נקבה ללשון גם הכוונה זכר בלשון זה בשאלון האמור כל  .3

  

 או, שלילית התשובה כאשר. החיים לקורות להפנות ולא, לכך המיועדים במקומות השאלות כל על לענות להקפיד נא  .4

 ניתן, במלואה התשובה על להשיב כדי די אין לתשובתך המיועד במקום אם. במפורש זאת לציין יש, לפרט מה שאין

 במפורש צוין עצמו ובמסמך, נוסף מסמך קיים כי השאלה ליד שצוין ובלבד, התשובה יתרת נכללת בו מסמך לצרף

  . מתייחס הוא שאלה לאיזו

  

  . המועמד ידי על שנמסר זה על נוסף מידע בכל, דעתה שיקול לפי, להיעזר ורשאית עשויה הוועדה  .5

  

. כנדרש תעודות אליו צורפו שלא או חלקי באופן שמולא שאלון שהגיש מי של במועמדותו לדון שלא רשאית הוועדה  .6
 לוקחים, מלאה בצורה השיבו שלא מועמדים. מידע להשלמת או/ו להבהרות למועמדים לפנות מחויבת איננה הוועדה

 המענה על בהתבסס החלטה קבלת או/ו בתשובה בהירות אי של סיכון כל לרבות, בכך הכרוך הסיכון את עצמם על

  . שניתן החלקי

  

  . בלבד בדפוס, בעברית השאלון את למלא נא  .7

  

   – לשאלון לצרף יש  .8

 בעברית מעודכנים חיים קורות.  

 קיימות והסמכות שקילות תעודות לרבות, השכלה על המעידות תעודות.  

 כממליצים ניתן להעביר שמות של מנהל/ת שלך היום או בעבר. יש לציין: שם –לפחות  ממליצים שני שמות) ,

  ).מקום עבודה וטלפון ליצירת קשר, תפקיד

 בשאלון המתבקש אחר מסמך כל . 

  

  



  

 

  

  להגיש כמפורט במודעה.  יש לו הנלווים המסמכים וכל המלא השאלון את  .9

  

  .וראש אגף הנדסה נצרת הרי תאגיד מהנדס למשרת מועמדותי את בזאת ה/מציג אני

  .דלעיל וההנחיות ההסברים את שקראתי ת/מאשר אני

  

חתימה:_______________      _____שם מלא:____________    תאריך:_________



  

 

 

  שאלון: שני חלק

 רטים אישייםפ .1

  

  ________________  שם משפחה בלועזית:      ________________  שם משפחה:

   שם פרטי בלועזית:      ________________      ________________  :שם פרטי

  

      _____________________________: מין      _______________   :זהות תעודת

         ________________  :לידה תאריך

  

  ___________________________: מספר      _____________________:רחוב

  ____________________________ .:ד.ת      __________________ :יישוב/עיר

           _____________________ :מיקוד

  

        ________________________  :נייד טלפון      _________________  :בבית טלפון

  _____________________ :אלקטרוני דואר      ______________________ :פקס

  

  
  ___ לא/  ___ כן?  ישראל אזרח הינך האם

  ___ לא/  ___ כן?  ישראל תושב הינך האם

  
  

  ___ לא/  ___ כן?  כעת עובד הינך האם

  _______________חופשהב אתה ממתי או/ו לאחרונה עבודתך סיימת מתי ציין נא – עובד שאינך ככל

  
     _____________________________________ :נוכחי עבודה מקום

       ______________________): ושנה חודש( תפקיד קבלת תחילת מועד

           : _______________________________________בעבודה תפקיד

  

  ___ לא/  ___ כן האם הינך בעל רישיון נהיגה בתוקף? 

  

  



  

 

 

 והסמכה השכלה .2

  

  השכלה אקדמית  2.1

  . הרלוונטיות התעודות כל את וצרף לגבי השכלתך האקדמית הנדרש המידע כל את השלם נא  

   יש, ל"מחו גבוהה להשכלה מוסדות של בארץ שלוחות מטעם או ל"מחו אקדמי תואר של במקרה  

  .בארץ החינוך במשרד תארים להערכת האגף מטעם שקילות תעודת לצרף  

 המוסד שם ההשכלה סוג

 ומקומו

חוג התואר/ 

 ההסמכה

  /התואר סוג

  התעודה

 נא – קיבלת לא אם(

 ללא במפורש לציין

 )תעודה/תואר

 שנות מספר

 לימודים

קבלת  שנת

התואר/ 

 ההסמכה

            

            

            

            

            

  

  

  רישום בפנקס  2.2

  ?1958 ח"תשי והאדריכלים מהנדסים חוק לפי והאדריכלים המהנדסים בפנקס תקף האם אתה בעל רישום  

  

  ).אסמכתא(אם כן, יש לצרף     לא ___/  כן ___  

  



  

 

 

 

 ניסיון מקצועי .3

  
  ניסיון תעסוקתי  3.1

  נא פרט את הניסיון המקצועי כנדרש בטבלה שלהלן   וצרף אישורים המעידים על הניסיון המקצועי. 

תחום העיסוק  שם הארגון

  של הארגון

התפקיד בו 

  סיוןינצבר הנ

 

התחלה תאריך 

וסיום 

 (חודש/שנה)

מחזור הכנסות 

   שנתי

  )₪(במיליוני 

מספר 

העובדים 

 בארגון

מספר 

העובדים 

  ךבניהול

        

 ___/___/___  

  עד

 ___/___/___  

      

        

 ___/___/___  

  עד

 ___/___/___  

      

        

 ___/___/___  

  עד

 ___/___/___  

      

        

 ___/___/___  

  עד

 ___/___/___  

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
 

  

  ?GIS ,CADהאם הינך בעל ניסיון בעבודה עם מערכות מידע גיאוגרפיות הנדסיות ממוחשבות   3.2
  

  ם כן, אנא פרט/יא  כן ___ / לא ___

___________________________________________________________________  

  
  

  אתה שולט בתוכנות אופיס?האם   3.3
  

  ם כן, אנא פרט/יא  כן ___ / לא ___

___________________________________________________________________  

  



  

 

 

 ניסיון בהובלת פרויקטים .4

  
  

  חמש השנים האחרונות.מהלך נא פרט בטבלה הבאה את הפרויקטים שביצעת ב
  

התפקיד   שם הארגון הפרויקטשם 

במסגרתו 

הובלת את 

  הפרויקט

תאריך התחלה 

  הפרויקטוסיום 

 (חודש/שנה)

הכנסות  מחזור

   שנתי

  )₪(במיליוני 

פרט נסיונך בהובלת 

הפרויקט, לרבות: ניהול, 

תכנון, ביצוע ופיקוח על 

  קבלנים

        

 ___/___/___  

  עד

 ___/___/___  

    

        

 ___/___/___  

  עד

 ___/___/___  

    

        

 ___/___/___  

  עד

 ___/___/___  

    

        

 ___/___/___  

  עד

 ___/___/___  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 ממליצים .5

  אנא פרט/י שמות של לפחות שני ממליצים שהיו או הינם מנהלים שלך: 
  

  טלפון  מקום העבודה  תפקיד  שם פרטי  שם משפחה

          

          

          

  

  

  (מעבר לפנייה לממליצים ברשימה)? אם ברצונך לשמור את מועמדותך בדיסקרטיותה .6

  

  כן ___ / לא ___
  

 זיקה לחברה .7

  בקשר אליך, בקשר לבן משפחה ובקשר לגוף שיש לך קשר אליו.נבקשך להשיב על השאלות בסעיף זה 

  לעניין זה:

  בן זוג, הורה, אח, צאצא, צאצא של בן זוג או בן זוג של כל אחד מאלה. -  בן משפחה

תאגיד או גוף שאתה הוא בעל המניות, דירקטור או עובד בו או שאתה נותן לו  -  גוף שיש לך קשר אליו

  שירותי ייעוץ או ייצוג.

האם יש לך קשר אישי (לרבות קשר משפחתי) או עסקי או אחר לחבר דירקטוריון בחברה  7.1

 ו/או לעובד בכיר בחברה? 

  אם כן, אנא פרט/י  כן ___ / לא ___

___________________________________________________________________  

 

האם מתקיימים בינך לבין חבר דירקטוריון/עובד בחברה יחסי כפיפות במסגרות אחרות?  7.2

האם אתה מכהן כהונה משותפת בארגונים אחרים עם חבר דירקטוריון/ עובד בחברה? האם 

 מתקיימים ביניכם קשרים עסקיים או זיקות אחרות? 

  אם כן, אנא פרט/י  כן ___ / לא ___

___________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
 



  

 

 האם אתה עוסק בתחום עיסוקה של החברה?  7.3

  ם כן, אנא פרט/יא  כן ___ / לא ___

___________________________________________________________________  

 

החברה ואיזה האם קיים קשר אחר אשר עלול לגרום לחשש לניגוד עניינים או משוא פנים בין  7.4

 מתחומי פעילותה לבינך או למי שקשור אליך?

  ם כן, אנא פרט/יא  כן ___ / לא ___

___________________________________________________________________  

 הליכים משפטיים .8

אם יש תיק פלילי תלוי ועומד נגדך, או הרשעות קודמות שטרם נמחקו (למעט עבירות תעבורה ה 8.1

  דו"חות חניה וכד')?קלות, 

  ם כן, אנא פרט/יא  כן ___ / לא ___

___________________________________________________________________  

 

 האם מתקיימים נגדך הליכים משמעתיים או שהורשעת בעבירות משמעת על ידי גוף משמעת?  8.2

  ם כן, אנא פרט/יא  כן ___ / לא ___

___________________________________________________________________  

             

 הצהרות .9

מצהיר/ה ומאשר/ת כי כל המידע שמסרתי לוועדת האיתור לרבות האמור בקורות חיי, השכלתי, נני ה 9.1

 הניסיון הנדרש וכל מידע אחר שמסרתי הינו אמת, נכון ומדויק.

כי מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, עלולה להביא לפסילת מועמדותי למשרה, ידוע לי  9.2

  .  בתאגיד, עלולה להביא להפסקה מיידית של עבודתי בתאגיד הרי נצרתובמקרה בו אתחיל לעבוד 

 אני מאשר/ת כי ידוע לי: 9.3

 כלשהו והחברה אינה מחויבת לבחור מועמדכי ועדת האיתור אינה מחויבת להמליץ על  9.3.1

  במועמד כלשהו.

 אכהן בו במשרה מלאה, ולא אוכל לעבוד בכל מקום עבודה אחר. -כי אם אבחר לתפקיד  9.3.2

שכרי ותנאי עבודתי יהיו כפופים למקובל בחברה ממשלתית  - כי אם אבחר לתפקיד  9.3.3

 עפ"י הוראות רשות החברות ובאישור הדירקטוריון.

 (מחק את המיותר)הנני מצהיר/ה כי:  9.4

מנהל/ת אגף מקרקעין בין ענייני האישיים ועיסוקי האחרים לבין תפקיד  אין ניגוד עניינים 9.4.1

 חברה.ב



  

 

  

כיום קיים חשש למצב של ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקי האחרים לבין תפקיד  9.4.2

, ואולם אם אבחר לתפקיד  אדאג להסיר חשש לניגוד  ענייניים זה מנהל/ת אגף מקרקעין

  באופן כדלקמן: 

____________________________________________________________

__________________________________________________________  

אדאג להודיע על כך מיד לחברה, ולפעול לפי הנחיות היועץ  - אם ייווצר ניגוד עניינים כאמור בעתיד  9.5

  המשפטי של החברה.

בחברה או לכהן  מנהל/ת אגףאיני יודע/ת על כל מניעה בדין שבגינה לא אוכל להיבחר לתפקיד  9.6

 בתפקיד זה.

אני מאשר/ת, מודע/ת ומסכים/מה לכך שוועדת האיתור איננה מחויבת לשמירת סודיות אל מול  9.7

 ממליצים שפרטיהם נמסרו על ידי בטופס זה. 

לעיל,  5צוינו על ידי בסעיף  שלאאני מבקש/ת כי אם תחליט הועדה לפנות לאנשי קשר ולממליצים  9.8

תינתן לי הודעה על כוונה כזו מראש ותינתן לי אפשרות להציע ממליצים אחרים או להסיר את 

 .מועמדותי

 ). במידה והינך מוותר/ת על בקשה זו, הינך מתבקש/ת למחוק סעיף זה  - (לבחירת המועמד/ת 

לעיל  8ו  7אני מודע/ת לכך כי בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות אשר הפירוט שלהן נדרש בסעיפים  9.9

בטופס השאלון תהיה הוועדה רשאית לפסול את מועמדותי, על פי שיקול דעתה ולאחר שניתנה לי 

 זכות הטיעון. 

ר היא נדרשת אני מודע/ת לכך שבכפוף לתנאים הקבועים בחוק, חובה על חברה ממשלתית, כאש 9.10

לעשות כן, לשקול למסור מידע שנמסר על ידי בשאלון זה, כולו או מקצתו, וזאת בשל אינטרסים 

ציבוריים. בחתימתי על השאלון, אני נותן/נת את הסכמתי כי אם אבחר לתפקיד, עשוי להימסר, אם 

 יתבקש, המידע המצוי בטופס המועמדות.

בות טופס שאלון זה כשהוא מלא על ידי בדקתי אני מאשר כי בטרם הגשת מסמכי המועמדות לר 9.11

 את כלל העדכונים, וההבהרות להליך זה באתר החברה. 

     

 חתימה  שם  תאריך

  

 


