
פרטים אישיים:

קורות חיים: (עד 5 שורות) נא להמנע מציון פרטים מסווגים

שם הסניףשם הסניף

שם פרטי דרגהשם משפחה           

ישוב            מיקוד רחוב   מס' בית   

מספר אישי

טלפון בבית

אני מסכים/ה*

* נא לסמן x במשבצת הרצויה

חתימהמחוזתאריך

טלפון בעבודהטלפון נייד

דואר אלקטרוני (אי-מייל)

פקס

גיל

שכתובתי, מספר הטלפון בבית והנייד, מס' הפקס והאי מייל יפורסמו בחוברת המועמדיםאיני מסכים/ה*

לחוברת המועמדים יוכנסו
קורות חיים במסגרת המקום

המוקצב לעיל.
קורות החיים יועתקו ככתבם

וכלשונם, ללא כל עריכה.
כל הפרטים בטופס זה באחריות

המועמד בלבד.

לשימוש מזכירות "צוות"

( לסמן) הגיש/ה מועמדות גם למחוז

בחירות למוסדות "צוות" 2016
הגשת מועמדות

טופס זה מיועד למי שמגיש/ה מועמדות לתפקיד
חבר/ה הנהלת הסניף ו/או יו"ר הסניף

על הטופס להגיע לוועדת הבחירות לא יאוחר מ-17.11.2015

אני הח"מ מגיש/ה בזאת את מועמדותי לתפקיד (נא לסמן X במשבצת בתפקיד הרצוי)

     חבר/ת הנהלת סניף                יו"ר סניף

ניתן להגיש מועמדות לתפקיד אחד או לשניהם יחד

לכבוד
ארגון "צוות"

ועדת הבחירות הארצית

מחוזסניףמס' תמונה

אישור למועמד/ת

תאריך        שם

חותמת "הוזן במחשב"

נא לצרף

תמונת דרכון

עדכנית וצבעונית

יש לרשום בגב התמונה שם ומשפחה
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שכתובתי, מספר הטלפון בבית והנייד, מס' הפקס והאי מייל יפורסמו בחוברת המועמדיםאיני מסכים/ה*

לחוברת המועמדים יוכנסו
קורות חיים במסגרת המקום

המוקצב לעיל.
קורות החיים יועתקו ככתבם

וכלשונם, ללא כל עריכה.
כל הפרטים בטופס זה באחריות

המועמד בלבד.

לשימוש מזכירות "צוות"

( לסמן) הגיש/ה מועמדות גם למחוז

( לסמן) הגיש/ה מועמדות גם ליו"ר הסניף

בחירות למוסדות "צוות" 2016
הגשת מועמדות

טופס זה מיועד למי שמגיש/ה מועמדות לתפקידים:
חבר/ת מועצת המחוז, חבר/ת ועדת הביקורת המחוזית,

חבר/ת ועדת הביקורת הארצית, חבר השופטים למשפט חברים

חבר/ה רשאי/ת להגיש מועמדות לכל תפקיד
*מועמד/ת לוועדת הביקורת המחוזית או הארצית, או לחבר השופטים למשפט חברים

אינו/ה יכול/ה להגיש מועמדות לתפקיד אחר
על הטופס להגיע לוועדת הבחירות לא יאוחר מ 17.11.2015

אני הח"מ מגיש/ה בזאת את מועמדותי לתפקיד (נא לסמן X במשבצת בתפקיד הרצוי)

     חבר/ת מועצת המחוז             חבר/ת ועדת הביקורת הארצית*

     חבר/ת ועדת הבקורת המחוזית*         חבר השופטים למשפט חברים*

לכבוד
ארגון "צוות"

ועדת הבחירות הארצית

מחוזמס' תמונה

אישור למועמד/ת

תאריך        שם

חותמת "הוזן במחשב"

נא לצרף

תמונת דרכון

עדכנית וצבעונית

יש לרשום בגב התמונה שם ומשפחה


