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  שאלון אישי

  :פרטים אישיים. 1

           _____________: שם משפחה קודם   ________________: שם פרטי______________________     : שם משפחה
  )עברית  (           )עברית(

     ________________:שם פרטי______________________     : שם משפחה
  )אנגלית  (           )אנגלית(

      נקבה� זכר  �: מין  ___  /___ / __ ___: תאריך לידה    ____ ______ ____________:זהות פרמס
  )כולל ספרת בקורת(

  

    ____________: אזרחות___ / ___ / __ ___:תאריך עליה____________  :   ארץ עליה_____________: ארץ לידה
  

____                                                                                       ____________________________________________________________________________: כתובת
        מיקוד                                                     עיר   בית פר                 מס                                          רחוב

     

  __________________________________________: ל"דוא כתובת  ____-__________ :ניידטלפון  _____  -___________ :טלפון
  

  _______________ אחרת � מאוחדת  � מכבי  �לאומית   �כללית  � :)י/בחר ( אני חבר בקופת חולים:קופת חולים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  :משפחה. 2

  הורה יחיד �ה      / גרוש�ה      / אלמן�      ה/ נשוי �ה    / רווק� ):   י/בחר (מצב משפחתי

  ____/____/______: תאריך לידה   ____________ :זהות פרמס    נקבה�זכר �: מין __  __________: שם   :בת הזוג/פרטי בן

  _________________: פוןטל___ ______ ___:תפקיד  _______  ______: מקום העבודה  לא  /   כן :ת/ובדע                                

  )לא נדרש לפרט( ___________ 18 לגיל מעל ילדים פרמס   )   י מטה/אנא פרט(  ___________ 18גיל  למתחת ילדים פרמס  :ילדים
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   ___________________________: מהטעמים הבאיםפטור/  לאומי/ שרות צבאי . 3

      ____________  __: תפקיד _________  חיל   ____________: בשחרורדרגה ___    /___/_____עד ___  /___/____ _-מ      

 :השכלה 4

  גבוהההשכלה 
  על תיכונית  תיכונית  

 Post Doctorat  תואר שלישי  תואר שני  תואר ראשון
              שם מוסד לימודים

              מקום מוסד הלימודים

מגמת /מקצוע עיקרי
  הלימוד

            

              שנות הלימוד' מס

              תאריך סיום הלימודים

              תואר או תעודה

  

  תעודה/ תואר   המקום  תאריכי הקורס  ם הקורסש: השתלמויות
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 ________________________?  מהיכן,אם כן. פנסיה/ת כיום קצבה/מקבל����פנסיה  / כיום קצבהת/לא מקבל ���� )י/בחרנא א( אני. 8

  ________________ __י /אם כן אנא פרט.  ממקום עבודה קודם בקרן פנסיהת/מבוטח אני ���� ):י/בחרנא א(  בזאת כיה/הנני מצהיר. 9

  בקרן פנסיה כלשהי ממקום עבודה קודםת /מבוטח לא אני ����                                                                  

  ידוע לי כי באחריותי להעביר למדור שכר אסמכתא מתאימה ואני מאשר בזאת כי  , במידה ויש לי תוכניות ביטוח פנסיה קודמות    

   .ככל שאהיה זכאי על פי הוראות הדין,  באופן אוטומטי לברירת המחדל של המכללהאצורף,     אם לא אעביר אסמכתא כאמור

  _____________: חתימה______________    : שם

  :הצהרה רפואית. 10

  _________________:   פרטלא/כן ) י/אנא בחר (ה כי מצב בריאותי תקין ולפי מיטב ידיעתי אין לי כל הגבלות רפואיות/הנני מצהיר      

      ________________________________________________________________________________________________________   

  ______ __________:פרט  כן/ לא ) י/אנא בחר(? חולים למעלה משבועיים-מחלה אשר בגללה אושפזת בבית/  לך תאונה ההייתהאם       

      ________________________________________________________________________________________________________  

  _____________: נוסף טלפון___________: ניידטלפון  __________: קרבה____ _ _________:במקרה של אסון נא להודיע ל. 11

  _________________________: את משכורתי לחשבון בנק מספריר ת להעב/הריני מבקש: )לצורך העברת שכר(פרטי חשבון בנק . 12

  _____________________________:כתובתב________ : מספר סניף_____________ : שם סניף_______________  :בבנק       

  וקצה לי על ידי המכללהתל ש"כתובת הדוא�     1בסעיף ל הפרטי שציינתי "כתובת הדוא     �:כתובת מייל לקבלת תלוש שכר. 13

  .וקצה על ידי המכללהתל ש"דואתיבת היישלח להשכר תלוש אם לא אציין אחרת       

  :לומדים במוסד / המועסקים* קרובי משפחה. 14
  )י/אנא בחר (מעמד קרוב המשפחה  רבהיק                      שם מלא                         

   לומד����    עובד����
  .אחות ובני זוגם של אלה, אח, בת, בן, אישה/בעל, אם, אב - קרובי משפחה*                 

 עבודה נהלי בנושא מידע קבלת על אישור. 15

 לזכויות הקשור המידע כל כי ,לידיעתי הועבר וכן במכללה העבודה נהלי לי הוסברו במכללה קליטתי שבעת בזה ת/מאשר הנני

  .המכללה של נט-האינטרא באתר,  בהתאמההאקדמי/ המנהלי  לסגל במדריך אנמצ האקדמי/ המנהלי  העובד וחובות

  הצהרה כללית. 16

ואני  )מסירת מידע כוזב ביודעין תהווה סיבה לפיטורין מידיים(ת בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים /הנני מאשר

  .נוית להודיע למעבידי על כל שינוי שיחול בהם תוך שבוע ימים מתאריך השי/מתחייב

  
____________________             _______________________    ______________________  

       חתימה              שם            תאריך   
     

  :שפות .5

  חלש. 5בינוני    . 4טוב    . 3טוב מאוד    . 2שפת אם   . 1

  כתיבה  קריאה  דיבור  השפה

        עברית

        אנגלית

        -אחרת 

        -אחרת 

 

  : כיוםלימודים/ תעסוקה . 6

  ______________________________:מקום עבודה

  __________________________________: תפקיד

   ____________________חלקי/ מלא : היקף העסקה

  :תעסוקה קודמת) א. 7
  הסיבת הפסק  )ברוטו(  אחרונהמשכורת  תפקיד  שם מקום העבודה  ךעד תארי  מתאריך

            

            
  

  :ממליצים ממקומות עבודה אחרונים)     ב
  טלפון  ת/קשר למועמד  תפקיד  מקום העבודה  ה/שם הממליץ

          

          

 

  _____________________________:לימודים מוסד

  ___________________________: תחום הלימודים

 __________________חלקי / מלא :   היקף הלימודים



    

  

       
     

  
  

    ________________                                תאריך 
  
  
  

  ,לכבוד
  ממונה בטיחות

  
  
  
  

  
   "דף הנחיות בטיחות קבלת –הצהרה : " הנדון

  
  

   ,ה/החדשת /בטיחות לעובדה וקראתי את דף הנחיותכי קיבלתי , ה בזה/ה מטה מצהיר/אני החתום
  

  וברורים לי הסיכונים האפשריים בשטח  המכללה , עבודהוכי הובאו לידיעתי הסיכונים במקום ה
  

  . ובשטחים אחרים בהם פועלת המכללהסמי שמעוןש "ע להנדסה האקדמית
  

  סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים , ת בזה למלא אחר דרישות הבטיחות והגיהות/הריני מתחייב
  

  . ולנהוג בהתאם להוראות הקיימות ושיהיוש סמי שמעון" עבמכללה האקדמית להנדסה
  

  . לי היטבות וידועברורותי מילוי הוראות בטיחות הסכנות הכרוכות בא
  
  
  
  

  ת/חתימת העובד    .ז.ת    ת/שם העובד
  

  
  
  
  
  

 מחלקת משאבי אנושחתימת 
  

  
          

  
  

  :העתק
   ממונה הבטיחות–ות בטיחות תיק הדרכ
  תיק אישי
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   _________________תאריך   
  

  לכבוד המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

  

                                                

  כתב התחייבות לשמירת סודיות: הנדון

  

 כי ידוע לי כי במהלך ה בזת/ ומתחייבה/מצהיר, ____________. ז.ת ____________ ,מ"אני הח

או יגיעו לידיעתי / יחשפו בפני ו")המכללה: "להלן(סמי שמעון ש "עדמית להנדסה במכללה האקעבודתי 

  .  או עובדים במכללה/רגיש וסודי לרבות נתונים אישים של סטודנטים ו) כהגדרתו להלן (מידע

שימוש למטרות בכל מידע ופרטים כאמור לעשות  המכללה  בזאת כלפית/ ומתחייבה/הריני מצהיר

בשום , או להעביר/לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו - ומבלי לפגוע באמור דבלבעבודתי במכללה 

שאינו רשאי , או גוף/כל אדם ואת המידע או כל חלק ממנו ל, או בעקיפין/במישרין ו, או אמצעי/דרך ו

  .למעט אם אדרש לכך על פי צו שיפוטי או צו מאת רשות מוסמכת אחרת, ל"לקבל את המידע הנ

הוא כל מידע שאינו ידוע לציבור ויגיע אלי במסגרת או כתוצאה " מידע"חייבות זה לעניין כתב הת

הוא בין היתר מידע " מידע"מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בכתב התחייבות זה . מעבודתי במכללה

מ בין המכללה "מו, תרומות מכל סוג שהוא, הקצבות מכל גורם שהוא, אודות התקשרויות של המכללה

או נותני שירות וכן מידע אודות תנאי שכר /או ספקים ו/וכן מידע אודות עובדים ו,  לישייםלצדדים ש

כל , או הפסקת עבודתם של עובדים/מ לקבלת עובדים ו"מים וכל הנלווה לכך וכן מידע אודות מוותשלו

וכן כל מידע שמעצם טבעו המכללה לא מעוניינת כי יגיע לידי הציבור , מידע לגבי הסטודנטים במכללה

או לצד /או כל גורם אחר לרבות כל מידע שפרסומו יכול לגרום למכללה ו/או לעובדי המכללה ו/הרחב ו

  .או פגיעה בשמם הטוב/או נזק תדמיתי ו/שלישי נזק כספי ו

השימוש אשר יעשה על ידי במידע במהלך  בזה כי בכל מקרה ת/ מתחייבימבלי לפגוע באמור לעיל הננ

  .ובהתאם לכל דין, עבודתי יהיה שימוש הנדרש לצורכי העבודה בלבד

, בין היתר, ני לבין המכללה והפרתן תיחשבמעביד שבי-  אלה הינן במסגרת יחסי עובדיהתחייבויותי

  .הפרה של הסכם ההתקשרות שבין המכללה לביני וכן היא תהווה הפרת ממעת חמורה

  .מעביד בין המכללה לביני- ותחייב אותי גם לאחר סיום יחסי עובד מוגבלת בזמןה אינהתחייבותי זו

  

  ,בכבוד רב                                                                                                     

  

  _________________:                                                                                                     שם

  _________________.:ז.      ת              

  _______________:חתימה                                                                                   

    

  



 

    

  08-6475680:             פקס 08-6475706:  '                               טל        

       

     

                                                                              
      

  

   גורמי סיכון  בעבודה–לעובד החדש דף הנחיות בטיחות 
  

 מנקודת המגע במוליך מתח לנקודה -  מעבר זרם דרך גוף האדם- התחשמלות

 .)מוליך מתח אחר, אדמה(אחרת בגוף הסוגרת מעגל 
 -  התחשמלותגורמי �

 . של גוף האדם עם התקן נושא פוטנציאל חשמלימגע ישיר 1.    
 שבאים  ,   חלקי מערכות בהן עובר זרם חשמליכשל מערכות 2.    

  .        במגע עם גוף האדם
 . באזור עתיר מערכות חשמליות- סביבה רטובה 3.   
 ים  שימוש במוצרי חשמל שלא מיועדשימוש באמצעים רטובים 4.   
 .לסביבה רטובה        

  :מניעת התחשמלות �
 ! מבטיחה חיים-סביבה יבשה  ~
 .תקינים ותקניים’ כבלים וכד, מוצרים, התקנים  ~
 .בידוד אזורי העבודה  ~
 .שילוט והכוונה מתאימים  ~
 .בידוד אזורים עתירי חשמל  ~
 סכנות החשמל לסביבה �

 . מעבר זרם דרך גוף האדם- התחשמלות ~
 .קצר חשמלי או מגעים רופפים, ס יתר כתוצאה מעומ- שריפה ~
 . ניצוץ עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות כשהחדר רווי גזים או אדים דליקים- התפוצצות  ~
 . כתוצאה מהתקנה לא נכונה- נזק לציוד  ~
 כללי בטיחות בעבודה בחשמל �

 . מתאים לסוג העבודה הנדרשןרישיוביצוע עבודות חשמל תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בעל  ~
 .יש להימנע משימוש בכבלים ארוכים ~
   .יש לבדוק לעיתים קרובות את הכבל המזין את המכונה או המוצר המיטלטל ~
אם הוא לא תקין אין להשתמש בו עד לתיקונו על ידי . יש לשים לב למצב הכבל בכניסה לתקע ~

 .חשמלאי
 .צריך לנהוג בזהירות רבה בכבלים ובציוד חשמלי מיטלטל  ~
 .לים ועל הציוד החשמלי מפני פגיעות מכניותיש להגן על הכב  ~
 .יש להפסיק מיד את השימוש בו עד לתיקונו, במקרה של חשיפת חלק חשמלי כלשהו  ~
 .יש לדאוג לתיקונו או להחלפתו של הציוד הפגום  ~
  .יש להפסיק השימוש בו, גם בעת תחושת מכת חשמל קלה ממכשיר כלשהו  ~
 .י הן תקינות וכי הכבלים וחיבורי הקצה תקיניםיש לוודא כ, בשימוש במנורות מיטלטלות ~
יש להודיע מיד לגורם . אל תיגע בשום פנים בתיל חשמלי המונח על הקרקע או תלוי באוויר  ~

 .האחראי בסביבה
תקלה , חובת הזהירות מחייבת אותנו לדווח ישירות לגורמים הישירים במכללה על כל כשל  ~

 .’וכד
  

Logistics Division  אגף תפעול 
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  אשסיכוני 
 

 ."שריפה"או " בעירה" מתפתח תוך כדי פליטת חום ואור נקראהתהליך הכימי ה 
   :הגורמים הבאים  של כל שלושתםהימצאותשריפה או בעירה לא יתכנו ללא  
  
  חומר בעירה   -
  
  חמצן   -
  

  )ניצוץ(חום   -
  
  

  .שריפה עלולה להתפשט במהירות ולהיות מסוכנת ביותר
  

  ....כדי חשיפה לגורמי סיכון נוספיםהאש יכולה לגרום בהלה ובריחה מהירה מהמקום תוך  -

 .ולחוסר יכולת לתפקד) פחד(האש יכולה לגרום לשיתוק  -
 .חנק עד לאיבוד ההכרה ובמקרים קיצוניים למוות, העשן הרב יגרום לחוסר ראות ומציאת דרך מילוט -
  
  

  הוראות למניעת אש
 .פהאין לזרוק סיגריות לפחי אש, ורק אז הנח אותם במאפרהכבה בדלי סיגריות  –
 .וודא שלימות ציוד חשמלי לפני חיבורו למתח –
 ).חום המתפתח לשריפה(רב של צרכנים לשקע המתח למניעת עומס יתר ' הקפד לא לחבר מס –
  
  

  הוראות לטיפול באירוע אש
 .ואופן הפעלתם,  אמצעי כיבוי האשדע ולמד את מיקום –
 .וודא כי הגישה לאמצעי הכיבוי לא חסומות או נעולות –
השימוש במים מותר במקומות בהם אין (נה לטיפול באירוע אש הינה בעזרת מטף כיבוי עדיפות ראשו –

  ).מערכות חשמל
 )לחצן מצוקה או אזעקה(הפעל את התראת החירום  –
אין להסתכן ויש לברוח , ולא ניתן לכבותה באמצעות מטף) יצאה משליטתך(כאשר השריפה התעצמה  –

 .מהמקום
 . ציון שם ומקום מדויק של אירוע השריפה תוך102' יש להתקשר למכבי האש טל –
אין להשתמש בציוד כיבוי אש אלא למטרה , להזכירך ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בשעת חירום בלבד –

  .אליה נועד
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 :קיימות שלוש שיטות כיבוי שהן
   

   בידוד
את החלקים הלא , ך מטרתה לבודד את החלקים הבוערים מן החלקים הבלתי בוערים או להיפ-שיטה זו 

  .ניתן להפסיק את תהליך השריפה, ברור שאם ניתן להפריד בין החלקים. בוערים מן הבוערים
   

 
   השנקה

,  הבעירהלאזורעם הפסקת אספקת החמצן .  הבעירהאזורל מטרתה להפסיק את אספקת החמצן -שיטה זו 
  . ייפסק תהליך השריפה בהדרגה

 
   קירור

לנקודת ההתלקחות של אותו   הבעירה עד מתחתבאזור מטרתה להוריד את טמפרטורת החום -שיטה זו 
   . חומר
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  סיכונים בעבודה מול מחשב
  

  
  

  
 טיפים
 ובה העיניים  קצה העליון של המסך בג .1

  .או מעט מתחת       

  ראש וצוואר מאוזנים ובקו ישר עם עמוד .2
  השדרה      

   מרפקים  קרובים לגוף ונתמכים  .3

   עמוד השדרה– תמיכת גוף תחתון  .4

  פרקים וידיים ישרים ונתמכים .5

 כפות רגליים מונחות במלואן על הרצפה  .6
  או על מדרס     

  

  

  עייפות בעבודה מול מחשב

 עייפות הידיים והפרקים תנועות קצרות •
הדפסה לא נוחה או מיקום לא נכון , וחוזרות 

של ציוד וריהוט מגבירים את המאמץ וכאב 
 .מיותר

  
  

משדר קשיחות וכאב  עומס עבודה ממושך •
  יש צורך –באזור הידיים מרפקים וכתפיים 
מתיחות , בהרפיית הגוף לפחות פעם בשעה

חילוץ "תזוזות בכסא יש צורך ב, ושחרור
זירוז "להרפות את המתח בשרירים ו" עצמות

  "מחזור הדם
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