מדינת ישראל
משרד החינוך
חשבות מחוז _________

שאלון לעובד/ת הוראה ממלא/ת מקום  /גננת ממלא/ת מקום
שם בית הספר/גן+סמל מוסד________________:
טלר שכר________________:
פרטים אישיים:
זכר
שם משפחה

תאריך לידה

שם פרטי

תאריך עליה

נקבה
מין

ארץ לידה

מס' תעודת זהות

מצב משפחתי

מצב משפחתי
מתאריך

שם האב

כתובת:
יישוב

מס' בית

רחוב/שכונה

מיקוד

פלאפון

טלפון

פרטי חשבון בנק:
כתובת הבנק
שם הבנק
לידיעתך  -ללא פרטי בנק לא ישולם שכרך.

מספר סניף

מספר חשבון

*חובה להמציא צילום המחאה או אישור מהבנק על אמיתות הפרטים.

פרטי ילדים )מתחת לגיל :(19
שם
1
2
3
4

תעודת זהות

תאריך לידה

קצובת נסיעה :
שם המוסד

סמל מוסד

מס' קו

מתחנה

לתחנה

מחיר
לכיוון אחד

חתימת
מנהל/ת
ביה"ס  /הגן

מועסק/ת כמורה  /גננת ממלא/ת מקום החל מ. _______ / ______ / ______ -
הצהרה על עבודה חלקית:
-

אינני מועסק/ת בשום מקום עבודה נוסף ואינני מקבל/ת כל משכורת או קצבה ,זולת זו
שהנני מקבל/ת בעד עבודתי החלקית במשרד החינוך ואין לי הכנסה חייבת אחרת.

-

אני מועסק/ת במקום עבודה נוסף  /יש לי הכנסה חייבת אחרת ) לרבות פנסיה(.

במידה והנך מועסק/ת במקום עבודה נוסף יש לגשת לפקיד שומה ע"מ להמציא תאום מס.
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הסכמה למסירת מידע פלילי/בטחוני:
א.

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

ב.

ידוע לי כי לצורך המשך העסקתי בעבודה עליי לעבור בדיקות ביטחוניות.

ג.

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

ד.

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

תאריך ______________

חתימה _________________

הריני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים לעיל מלאים ונכונים.
הריני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול באחד מהפרטים לעיל.

תאריך ______________

חתימה _________________

* יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות  +צילום הספח.
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