
 שאלון למועמד קליטה 
          

 _____________: תאריך
 

  פרטים אישיים .א
 

 :יש להוסיף      
      
 תמונת פספורט*      
     י "הצהרת בריאות ע*      

 רופא       
 תעודת נישואין*                 

 מילואים / חוגר. ת*                
 תעודת יושר*               

   
 

    
 אשה          בעל                                           

 
 (נעוריםשם ) __________________  __________________ שם משפחה

 _ _________________  __________________ שם פרטי
 __________________  __________________ שם האב
 __________________  __________________ שם האם

 __________________  __________________ הליד ארץ
  __________________  __________________ תאריך עליה* 

 __________________  __________________ כתובת הורים
 __________________  _________________      עיסוק ההורים

 __________________  __________________ תאריך לידה
 __________________  __________________ .ז.ת' מס

 (מאורס – מ) ג/   א   /   נ   /   מ   /   ר     ג/   א   /   נ   /   מ   /   ר       :מצב משפחתי
 __________________       __________________       כתובת
 __________________  __________________  טלפון

 __________________  __________________  נייד
  __________________               __________________מקום שירות      

 __________________  _________ _________    תקופת שירות
 ___________: יש/ אין   ___________: יש/ אין  רישום פלילי

 _______________________________________ תאריך נישואין
 

 (נא לציין  מתי" כן"אם התשובה )  מצב בריאותי.  ב
 

 אישה בעל היה /  האם יש  סמן   

 לא/   כן    לא/   כן    מחלה כרונית
 לא/   כן    לא/   כן    מחלת נפש

 לא/   כן    לא/   כן    נכות

 לא/   כן    לא/   כן    ?קשר עם בריאות נפש

 
   סוציאלימצב   .ג
 

 אישה בעל היה /  האם יש    סמן

 לא/   כן    לא/   כן    קשר עם מחלקת רווחה

             רחלבשבות ת למחלקה לשירותים חברתיים לתת כל מידע הקשור ומשפיע על בקשתי למגורים /אני מאשר  – ויתור סודיות
 ____________  : חתימה              ____________   : חתימה

 

 .לא היה לך קשר עם שירותי הרווחה/סודיות גם אם איןוויתור  נא לחתום על 
 
 לימודים/  עבודה. ד

 אישה בעל 

   מקצוע

   השכלה מקצועית

 ד"בס



    מקום עבודה

   טלפון בעבודה

     תפקיד

     ותק

    שם ממונה

   מקומות עבודה קודמים 

   

  שיכולים להמליץ על הבעלמכרים . ה

 טלפון מקום מגורים או שייכות  קרבה שם

    

    

    

    

 
   שיכולים להמליץ על האישה מכרים . ה

 טלפון מקום מגורים שייכות  -קרבה שם

    

    
    

    

 

 ____________________________________________ ?אחר?   אופי דתי?    חינוך?   תעסוקה?בשבות רחל מדוע ברצונכם לגור .  ו

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________ ?בישובקבע האם הנכם מעוניינים לקנות בית .  ז
 
 ילדים. ח

 שם המחנך מקום לימוד נוכחי  כיתה  תאריך לידה  שם 

              ____________ __________  _____  _____________ ________ 

              ____________ __________  _____  _____________ ________ 

               ____________ __________  _____  _____________ ________ 

               ____________ __________  _____  _____________ ________ 

                ____________ __________  _____  _____________ ________ 

               ____________ __________  _____  _____________ ________ 

 ('וכדו מסגרת מיוחדת, כיתה טיפולית, תגבור)האם הילדים לומדים במסגרת מיוחדת *

 (בכתב יד הבעל והאשה)קורות חיים . ט

 (מגורים בעבר ובהווה, {גבוה, תיכון, יסודי}  למוסדות הלימוד בהם למדתם יש להתייחס)

 
 בעל

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 אשה

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 


