בס"ד
טופס הרשמה לתעסוקת נוער
נער\ה יקר\ה
להלן טופס הרשמה לתעסוקת הנוער לשנת תשע"ח.
נא מלאו את הטופס והעבירו אותו לידי המתנ"ס בשעות  8-16או בתום הערב.
נבקש שתרשמו את הפרטים בצורה ברורה וקריאה!
הטופס רשום בלשון זכר אך כוונתנו לשני המינים
בברכה,
מועצה מקומית קדומים.

פרטים אישיים:
שם פרטי ____________ :שם משפחה ___________:גיל  ____:תאריך לידה________:
פלאפון של איש קשר (זמין לווצאפ)_______________:
ברשותי כרטיס עובד מועצה :כן\לא
עברתי הכשרה בנושא תעסוקת נוער בתאריך  : 13.6כן\לא
במידה ולא האם אחד מהורך\מבוגר אחר היה נוכח בהכשרה? כן\לא .מלא את שמו _________
האם עברת סמינריון הדרכה\גרעין\מדצ"ים\הכשרה אחרת .פרט תחום ההכשרה:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
נא ציין במס' מילים מדוע שווה למועצה להעסיק אותך:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
האם הנך סובל ממגבלה שיכולה להקשות עליך את העבודה (נא ציין זאת למרות שיש ברשותך
אישור רופא )
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

רישום לתחומי תעסוקה:
נא רשום בעדיפויות את שתי העבודות המועדפות עליך ע"פ הדירוג .
-

המועצה אינה מתחייבת לשבץ אותך ע"פ העדיפות שרשמת ושומרת לעצמה את הזכות
לשבץ במקום המתאים לה ,אך בוודאי עדיפותך תילקח בחשבון

לתשומת לבך-
 .1במידה והנך לא יכל לעבוד מפאת גיל או מגבלה אחרת שציינת בסעיף הקודם
אוטומטית רישומך יהיה בקבוצת אירועי מתנ"ס ,לכן שים לב בבחירת העבודה.
 .2במידה והינך לא יכל להתחייב לתאריכי העבודה אל תבקש את תחום עבודה זה כדי לא
להקשות על המעסיק ועלינו ,במידה ותירשם ולא תוכל לעבוד מקומך יינתן לעובד אחר
ואנו לא נתחייב לשבץ אותך באופציות עבודה אחרות.
 .3נא בחר מתוך הרשימה – שם העבודה מוגש:
עדיפות ________________ :1
עדיפות ________________ :2
שיפוץ בתי ספר -גיל  15ומעלה מ 22.7-למהלך שבועיים בערך.
גינון -גיל  15ומעלה -לאורך כל החופש.
בריכה -גיל  15ומעלה -עבודה לאורך כל החופש
אירועי מתנ"ס -גיל  14ומעלה -לאורך כל החופש (תלוי פעילות).
*קייטנות (במידה ויהיה) -גיל  16ומעלה -העבודה במהלך הקייטנה.

אישור נהלי עבודה:
-

התחייבות לעמוד בדרישות המעסיק ,זמני העבודה ודיווח אמין של שעות העבודה.

-

במידה ולא אעמוד ברשות המעסיק להפסיק את עבודתי ולהעביר לביטול אישור
העבודה שברשותי.

הרני מאשר שקראתי ולמדתי את נהלי תעסוקת הנוער במועצה ויודע אני שבמידה ולא אעמוד
בהם רשאים המעסיקים להוציא אותי ממעגל העובדים.
על החתום
שם מלא
__________

תאריך
__________

חתימה
__________

