
עה רק   ומופי סמך  המ מודי  ה בכל ע ופיע תאגיד ה–כאןכותרת עליונה שמ

בתאגיד השידור  ייצוג הולםל הזכאיתה יהצהרה על השתייכות לאוכלוסי
 הישראלי

 מועמד/ת יקר/ה,

הזכאים לייצוג תאגיד השידור הישראלי, נותן עדיפות בגיוס בחלק מהמשרות למועמדים  –כאן 
 :אוכלוסיות הבאותלאיזו מן ה , אשר משתייכיםהולם

 לרבות הדרוזית והצ'רקסית, הערבית הבני האוכלוסיי -
 מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה -
 בני האוכלוסייה החרדית  -
 אנשים עם מוגבלות -
 שיםעולים חד -

. נבהיר כי מידע כדי לקבל עדיפות זו, באפשרותך לציין להלן, לאיזו אוכלוסייה את/ה משתייך/ת
פרטי אשר ימולא על ידך בטופס זה, יישמר באופן חסוי ולא ייעשה בו שום שימוש למעט כנדרש על 

 פי כל דין.

 את הטופס יש לצרף לפנייה למשרה תחת "קובץ נוסף"

 הערביתה יהאוכלוסי

 אנא סמן: - 'רקסית)הצ או הדרוזית(לרבות  הערבית יהילאוכלוסת /משתייך הנני

 דרוזי 
 צ'רקסי 
 אחר 

 העדה האתיופית

 אני או אחד מהוריי נולדנו באתיופיה 

 ה החרדיתיהאוכלוסי

  ,באחד ממוסדות החינוך החרדיים המפורטים להלן או  יםלומד יאו בן זוג יילדאני
 במוסד כאמור: נולמד

חוק לימוד  –(להלן  1949-מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט .א
 חובה), המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;

מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, המיועד לאוכלוסייה  .ב
 ;החרדית בלבד

(א) לחוק לימוד חובה, 5מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי סעיף  .ג
 המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;



 ךוניח תודסומ קוח חוכמ ןוישירו הרכה ול ונתינש ידוחיי יתוברת ךוניח דסומ .ד
 ;דבלב תידרחה הייסולכואל דעוימה ,8200-ח"סשתה ,םיידוחי םייתוברת

 .2014-שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי), התשע"המוסד שנקבע בצו  .ה

 אנשים עם מוגבלות

 מוגבלות עם אדם אני* 

* על פי החוק, אדם עם מוגבלות הוא אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה 
 העיקריים.או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים 

 משמעותית** מוגבלות עם אדם אני 

** על פי החוק, אדם עם מוגבלות הוא אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, 
קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים 

 העיקריים, ובנוסף:
ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה -ומעלה על 40%. הוכרה לו/ה נכות בשיעור של 1

 או משרד הבריאות. או 

ומעלה על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המסים או  20%. הוכרה לו/ה נכות של 2
 :מאלה אחד משרד הבריאות ומתקיים בו/ה

 .ק הביטוח הלאומיחו מחמת מוגבלות לפי שיקום תעסוקתיהוא/היא הוכר/ה כזכאי/ת ל •
 .חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הוא/היא משוקם/ת או זכאי/ת לשיקום תעסוקתי לפי •
כנית תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם משרד והוא/היא משתתף/ת או השתתף/ה בת •

 .העבודה והרווחה

 .שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות. הוא/היא הוכר/ה כזכאי/ת ל3

 .רד הרווחה כזכאי/ת לשירותי רווחה בגלל מוגבלותו/הידי מש-. הוא/היא הוכר/ה על4

 ים חדשיםעול

 ישנים מיום עליית 12בגיר וטרם עברו  ילישראל בהיות עליתי. 

 אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שעליהם הצהרתי לעיל הינם נכונים.

 על החתום:

_________________  ________________    _    _____________ __ __________ 

           המיתח               ך יראת                        זת.            א למם ש    

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99_%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D_(%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
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