טופס הרשמה לשילה שירות לאומי – לשנת ההתנדבות הבאה
מילוי טופס זה מהווה שלב ראשוני וחיוני בתהליך ההרשמה לשירות הלאומי
יש לצרף את המסמכים הנדרשים (ראו פירוט בגב בטופס).

א .פרטים אישיים:
שם משפחה____________ :שם פרטי _____________ :שם האב__________________ :
עיסוק האב ____________________ :עיסוק האם_____________________________ :
מס' ת.ז _______________ :תאריך לידה ___________ :גיל ____ :מין :זכר  /נקבה
מס' טלפון _________________ :נייד____________________ :
כתובת מלאה__________________ :ישוב ____________________ :מיקוד_________ :
מספר בית ודירה

רחוב

מצב משפחתי :רווק  /נשוי  /אלמן  /גרוש
כתובת _________________________________________________________ :E-mail

ב .אני מעוניין לשרת בתחום:

(סמן את עדיפותך)

 .1משרד החינוך  :גני ילדים ,מעונות יום ,בתי ספר מרכזי למידה ,אלו"ט  -אגודה לילדים אוטיסטיים,
(הדרכה בחינוך המיוחד) ,רשות הטבע והגנים.
 .2משרד התחבורה :הדרכה בנושא "זהירות ובטיחות בדרכים".
 .3משרד הבריאות  :מזכירות רפואית בבית חולים ,קופ"ח ,מרפאות לאם ולילד ,סיעוד.
 .4משרד הרווחה :פנימיות והדרכת ילדים ,הפעלת מועדוניות ,סיוע למשפחתונים ולעובדים
סוציאליים בתי אבות.
 .5המשרד לקליטת עלייה :טיפול וסיוע למשפחות עולים.
 .6משרד המשפטים והנהלת בתי משפט :מזכירות משפטית במשרד המשפטים ובהנהלת בתי
משפט.
 .7כבאות :ומוקדי חירום ובטחון
 .8המשרד לביטחון פנים :הפעלת תוכנית הדרכה "עיר ללא אלימות" ו"המלחמה בסמים".

 .9מ.ד.א  :מזכירות ,עבודת שטח באמבולנסים ,חובשים (הכשרה מקצועית בקורס של שלושה
שבועות).
 .10מזכירות במשרדי הממשלה
 .11הדרכה :אתרי מורשת  ,מוזיאונים והדרכה בבתי ספר

ג .לימודים בשנה הנוכחית:
שם ביה"ס בו את/ה לומד/ת ______________ :ישוב____________________________ :
מספר שנות לימוד _________ :מגמת לימוד ________________ :בגרות ( :מלאה  /חלקית)
השכלה גבוהה :כן  /לא (אם כן פרט היכן) _____________________________________

ד .בתקופת השירות אני מעדיפ\ה לגור :

בבית

בדירת שירות

אני מעוניין בשנת שירות:

אחת

שנתיים

ה .פרטי הבנק של המתנדב/ת

(נא לצרף אישור מהבנק על פתיחת חשבון להעברת דמי הכיס)

שם הבנק _____________ מס' חשבון ______________ מס' סניף _________________

ו .מחזור גיוס
העמותה מגייסת לאורך כל השנה
תאריך רצוי לתחילת השירות -חודש____________ :שנה_____________ :

ז .כיצד שמעת על העמותה?
אינטרנט

דיוור ישיר

עיתונות

חבר

אחר____________________ :

ח .האם שרתת בעבר בשירות לאומי/צבאי ?
אם כן פרט/י היכן ומספר חודשים_____________________________________________ :

ט .הצהרה
הריני מצהירה בזאת כי כל הפרטים הרשומים מעלה נכונים.
תאריך_____________

חתימה _____________

נא לצרף את האישורים הבאים:

צילום ת.ז .צילום פטור מצה"ל.אישור רפואי מרופא משפחה. 2תמונות (נא לרשום שם ומס' ת.ז על גבי התמונה).דמי רישום וטיפול ע"ס ( ₪ 100ניתן להפקיד לחשבון  8140969בנק הדואר לפקודת "של"עמותה  -לשירות לאומי ,באמצעות שובר קבלה של בנק הדואר המצורף לשאלון נא לצרף את
הקבלה לשאלון לאחר התשלום) ניתן גם לשלם במזומן או בהמחאה-לפקודת עמותת ש"ל .



נא לא לשלוח את השאלון בדואר רשום
דמי הרישום לא יוחזרו

חשוב לדעת :סיום שירות לאומי של לפחות שנה מקנה זכויות כמו לחיילים משוחררים

