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אובהוראה או בכל עבודה אחרת בארץ או בחו"ל המחוז  על-ידי  מאומתים  בעבודה  קודם  ניסיון  על  אישורים  (צרף 
משפט) בית  נוטריון,  ע"וד,  המעסיק, 

(והמדינה אם בחו"ל)

אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמלאתי בשאלון זה הם נכונים, מלאים ומדוייקים. ברור לי כי כל אי דיוק במסירתם, עלול להביא  א. 
להפסקת עבודתי ללא כל טענות ותביעות מצדי וללא פיצויי פיטורין או הטבה אחרת כל שהיא.

ידוע לי כי לצורך קבלתי לעבודה וכן לצורך המשך העסקתי בעבודה עלי לעבור בדיקות ביטחוניות. ב. 

הנני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת מידע מן המרשם הפלילי על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981. ג. 

כמו כן, ולמען הסר ספק, הנני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור בסעיף ג' לעיל. ד. 

הריני מצהיר שהפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים, שלמים, נכונים ומדויקים. ה. 
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א. פרטים אישיים של המועמד

 שאלון לעובד הוראה / מועמד להוראה 

תאריך תחולה ______rרווק         rנשוי         rאלמן         rגרוש

ב. פרטים ההשכלה של המועמד )צרף מסמכים מקוריים או צילומים מאומתים על-ידי מנהל בית ספר בו הינך מועסק או 
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ג. שירות בצה"ל )נא לצרף צילום של תעודת שחרור(

ד. פרטים על בני משפחה
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______________________________________________________________________________________________

חוות דעת המפקח והמראיין

מצאתי את המועמד הנ"ל מתאים להורות במוסך חינוך: rממלכתי    rממלכתי דתי

כמורה למקצועות _________________________________ בכיתות ___________ במוסד _________________________

חתימה______________ שם המפקח ומחוזו______________    תאריך ______________  

______________________________________________________________________________________________

לשימוש מינהל החינוך הדתי

הערכת המראיין בחמ"ד______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

חתימה______________ תאריך ______________        שם המראיין ______________       

ה. עבודה בעבר בהוראה או בכל עבודה אחרת בארץ או בחו"ל )צרף אישורים על ניסיון קודם בעבודה מאומתים על-ידי המחוז או 
המעסיק, עו"ד, נוטריון, בית משפט(  )ימולא על-ידי עובד הוראה(

עבודה נוכחית במוסדות חינוך

ו. העדפות לגבי עבודה בהוראה

ז. הערכת המכללה את המועמד סולם מ- 1 )נמוך( עד- 5 )גבוה(
112345. יכולת למידה
212345. תכנון הוראה
312345. ביצוע הוראה

412345. הערכת לומדים
512345. רפלקציה על ההוראה

___________________________________________________ המועמד:  על  מילולית  הערכה 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


