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 ה לתעסוק הרשמהטופס  

 לשימוש משרדי בלבד

   קורסים  רכז  תאריך קליטה   מספר מועמד

 

 ת/מועמדהפרטי 

  :ספרות( 9) תעודת זהות :שם פרטי  :שם משפחה

  :  טלפון נייד ':פקס  :טלפון

  :מלא( נא לציין ת') לידהתאריך 
    ז / נ     :מין

 :מצב משפחתי

 ר / נ / ג / א 

  :( באותיות דפוס) וני דואר אלקטר

 :מיקוד      :  מס' בית  : רחוב  : ישוב מגורים

 בעל רכב:    כן / לא  :נהיגה ןרישיוסוג  : שנת עלייה : ארץ לידה

 האם מעשן: כן/ לא כן / לא      עדיין עובד:  : תאריך עבודה אחרון :מס' שנות לימוד

 

  ועיתוקורסי הכשרה מקצ על תיכונית/השכלה אקדמאית

 תעודה/תואר מוסד לימודים נלמד  ) נא לפרט (  מקצוע 

1    

2    

3    

4    

 

 ( מלאה/  חלקית  -ציין את רמת השליטה רשום כן /לא  ונא ) הכרת תוכנות מחשב

 (:יזו)אאחרת תוכנה  PowerPoint                           אקסל  וורד

 (:יזו)אאחרת תוכנה  ERP/MRP חשבשבת
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 מקומות( 3עד  - )נא להתייחס למקומות העבודה העיקריים היסטוריה תעסוקתית

 שם מקום עבודה 

התמחות או ענף 

של מקום 

 העבודה

 משנה 

 עד שנה
 / עיסוק מקצוע

  פירוט התפקיד

 אחריותהותחומי 

1      

2      

3      

 

  (  חלשה מלאה  /  בינונית  /   - שליטהאת רמת הציין נא ל) שפות  

 הקלדה כתיבה קריאה דיבור שפת אם 

      עברית

      אנגלית

      רוסית

      :איזו()  אחרת

      :(איזו)  אחרת

 

 

 ( המבוקשלתפקיד רשום את העדיפות נא ל)  מבוקשתפקיד / עיסוק 

 תפקיד / תחום עיסוק עדיפות  תפקיד / תחום עיסוק עדיפות

1   3  

2   4  

 

 

 (התשובה המתאימה ליד Xאו  √סמן נא ) העסקה מבוקשים תנאי

 המבוקש? יהשכר המינימאל נכונות למשמרות מבוקש סוג משרה מבוקש היקף משרה

 כן קבועה מלאה

 לא זמנית חלקית 
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 :(מתאימהבמשבצת ה Xאו  √סמן ) היכן שמעת עלינו

 כתבה בעיתון  דרך חברים   יזיהוותכנית בטל תכנית ברדיו 

  אחר )נא לפרט(  באינטרנט

 

 נספח לטופס ההרשמה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו:

 

      לי במציאת עבודה ואין תעוזר המכללה למיסים ולחשבונאותידוע, ברור ומובן לי כי  .1

 בעזרה זו משום התחייבות לספק לי עבודה.        

 ורכי תעסוקה תהיה ביני ובין המעסיק בלבד.ידוע וברור לי כי כל התקשרות לצ .2

 ידוע, ברור ומובן לי שלא מתקיימים כל קשרי עובד/מעביד על כל המשתמע מכך ביני  .3

 .המכללה למיסים ולחשבונאות לבין        

 הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בפרטים המופיעים בטופס זה. .4

 שלי יופנו אליו על פי בקשתי, הנני החיים  שקורותבאם אוזמן לראיון עבודה ע"י מעסיק  .5

 באם לא אוכל להגיע הנני מתחייב/ת להודיע למעסיק על כך. .מתחייב/ת להגיע לראיון        

 הפנייתך לאחת המשרות שאנו מציעים מותנית בהשתתפותך בשיחת הכרות/ראיון  .6

 המכללה למיסים ולחשבונאות.אישי באחד ממשרדי         

 מהמכללה למיסים ושיחות טלפון  S.M.Sבל הודעות דוא"ל, הודעות אני מסכים לק .7

        ולחשבונאות.        

____________________________________________________________________________________________________ 

השונים : בחתימתי על גבי טופס זה אני מאשר כי הבנתי את הנדרש בסעיפיו לתשומת לב

ומצהיר בזאת על נכונות כל הפרטים שמולאו על ידי. הנני מבין שלא תהיה לי כל עילה 

   .המכללה למיסים ולחשבונאות דמכל סוג שהוא נג להעלות תביעות

 

 
 

 
 
 

 
 

 ___תאריך   ___________ חתימה/שם המועמד  ________________

http://www.taxcollege.co.il/
mailto:Yaniv.gavriel@gmail.com

