
 
 

 ]הקלד טקסט[
 

 בס"ד

 דף פרטים אישיים כהכנה לראיון -"קצת על עצמי"

 

 פרטים אישיים: 

 שם: __________________   ת"ז:_________________   תאריך לידה:________________

 כתובת:________________________________________________________________

 טלפון:_______________   פלאפון:________________      

 שם ביה"ס בו את לומדת: ___________________________________________________           

 

 ממליצים: 

 אליך:______________ טלפון: _______________________________ הקשר שלו  .1

 _________________ הקשר שלו אליך:______________ טלפון: ______________ .2

 

 המשפחה: 

 שם האב:_________________ עיסוקו:_______________________

 עיסוקו:_______________________שם האם:_________________ 

 מס' ילדים במשפחה:___________

 הערות:________________________________________________________________

 

 תחומי עניין ופעילות: 

 בזמני החופשי אני... )חוגים, תחביבים...( ______________________________________ .א

______________________________________________________________________ 

 האם יש לך כישורים מיוחדים? )נגינה, מלאכת יד, דרמה ועוד( _______________________ .ב

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________השתתפות/הדרכה בתנועת נוער? פרטי: _ .ג

______________________________________________________________________ 

 האם מלאת תפקידים חברתיים בבי"ס? )מועצת תלמידים, עיתון, וועד כיתה וכדו'(   .ד

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 בחירת מסלול שרות: 

 מדוע הינך מעוניינת לשרת בתפקיד זה? _______________________________________ .א

______________________________________________________________________ 

 צייני שני מקומות נוספים שאת מתכננת לבדוק/בדקת:   .ב

1. _____________________ 

2. _____________________ 

 צייני קושי ספציפי ממנו את חוששת במהלך השירות: _____________________________ .ג

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 שנה ב': המועמדות לבנות 

 שם הרכזת הנוכחית:_____________________________

 פלאפון הרכזת:_________________________________

 _______________________שם העמותה בה את משרתת: 

 שם המוסד בו את עושה שרות:_______________________

 תפקידך כבת שרות במוסד:__________________________

 

 

 : המעוניינות בתקן גרעיןבנות 

 _______________________________________________גרעין בשבילי זה...  .א

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 למה הינך מעוניינת בגרעין: סיבות   3מני  .ב

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

 הכי חשוב לי במסגרת עבודתי בגרעין: __________________________________ .ג

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 בהצלחה רבה!!!
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