
	
	

	
	

 א"פשת ירשת ט"י
 2020 רבוטקוא 07

 
 םיריעצ זכרמב םיררחושמ םילייח ת/זכר דיקפתל  21.20 'סמ ימינפ/ינוציח זרכמ

 
 הרשמ  100%      :הרשמה רועיש

 
  +39 – 37 הגרד ר"חמה גורד :תוגרד חתמ
 

  :דיקפתה רואית
  .םיררחושמ םילייחל עדימ ןתמו הנווכהו ץועיי יתוריש ןתמ
 םייחב בלתשהל םיררחושמ םילייחל עייסל תדעוימה ,םיריעצ זכרמב תוליעפה ללכ לע יארחא
 .םייחרזאה
 

   :דיקפתה תרדגה
v םיררחושמה םילייחה תייסולכוא םע רשק תריצי םוזיי  
v תוינכותל םידמעומ בולישו רותיא תוברל ,םיררחושמ םילייח תויוכז לע ןכדועמ עדימ ןתמ 

 הרשכההו הלכשהה ימוחתב ,םיררחושמ םילייח תנווכהל הדיחיהו ןרק לש תוידוחיי
 .תיעוצקמה

v ןוחטיבה דרשמב םיררחושמ םילייח תנווכהל הדיחיהו ןרקה םע םיפטוש הדובע ירשק 
 םיריעצ זכרמ להנמ תועצמאב תיעוצקמ הנווכהו םיכורדת תלבק תוברל

v םלוה הנעמ תתל הרטמב ,םיריעצה זכרמב םיפתושה רתי םע םיפטוש הדובע ירשק 
 הקוסעתהו תיעוצקמה הלכשהה םוחתב םילייחה תייסולכואל

v ח תטילק קוחל 'א 7 ףיעס חוכמ תובטהל םיאכזה תייסולכוא רחא יתפוקת בקעמ. 
 םיררחושמ

v רוזאב הקוסעתו תיעוצקמ הרשכה לש תוליעפ חותיפו םיכרצ תניחב 
v םיטנדוטסו םיאגלמ תואצמאב תוגלמ לש םינותנ תומיא לע תויארחא 
v םימרוגה םע םואיתב בושייב רורחשל הנכה תואנדס עוציבל תינוגרא תילהנמ תויארחא 

 תינכותה לש יוגיהה תדעווב םיכמסומה
v רורחש תארקל תואנדסבו עדימה ישגפמ לכ ךרואל תוחכונ  
v ועבקיש םידעיל םאתהב תובטה תונתינ ןהב דומילה ילולסמ לכב םידמולה ףקיה תאלעה 

 
 :םישרדנ םירושיכ
v ס"וע/ךוניח/חורה/הרבחה יעדמב ןושאר ראות 
v תודסומ/תואטיסרבינוא/תוללכמ/ךוניחה תכרעמ םע הדובעב תוחפל םייתנש לש ןויסינ 

 תיעוצקמ הרשכהל
v תושרב םינתינה םיתורישה לומ הדובעב תוחפל םייתנש לש ןויסינ 

 ץועייו הכרדה/הקוסעת םוחת/היישעתה/תימוקמה
v תווצב הדובע תלוכי 
v תינכתב האלמ הטילש Office, תוידועיי תונכותו בשחמ םע הדובעב 
v פ"עבו בתכב העבה תלוכי 
v הלועמ תישיא ןיב תרושקת 
v ברעהו םיירהצה תועשב דובעל תונוכנ 

 
 ןרקה ,ןוחטיבה דרשמ לומ יתנש םכסה שודיחב הנתומ ,לאימרכ תייריע ךרד הקסעה •

 .םיררחושמ םילייח תנווכהל
 

 



	
	

	
	

 
 

 
 

 ליימב תודמעומ שיגהל ןתינ הנורוקה ףיגנ תוצרפתה רואל
Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il 

 .הייריעה רתאב םיאצמנה םיספטה תועצמאב 04-9884111 'סמ סקפב וא
 

 . 12:00 העשב 28/10/2020 אוה זרכמל תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
 

 םישרדנה םירושיכהו ןויסינה תא םיחיכומה םיכמסמ ןכו תודועת ימוליצ ףרצל ת/דמעומה לע
 ז"ת םוליצ ,תוצלמה ,ףסה יאנתב הדימע לע תודיעמה תואתכמסא ,ח"וק ,ישיא ןולאש : ןוגכ
  .'וכו
 

 אל ,ליעל בוקנה דעומה רחאל וא/ו שרדנכ םיכמסמה וא/ו םיטרפה אלל הנלבקתתש תושקב      
 .ףסה יאנתב תודמוע ןניאש תושקב םג ומכ .הניחבה תדעו ינפב ןוידל הנאבות אלו הנלפוטת      
       
   תכרעה ןכו הרשמל תועצהה לש םדקומ ןוימ עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ תאזב שגדומ      
 .הייריעה םעטמ יעוצקמ םרוג י"ע םידמעומה      
        
 .דחאכ םישנלו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה :תירדגמ הרהבה      

 
 
 
 
 
 
 ,הכרבב                                 
   
 
 הדוהי ןב בניע ד"וע          
 שונא יבאשמ תלהנמ                                                                                                              
 
 
 
 
 

     :םיקתעה
 ריעה שאר - יקסנינוק השמ
 ריעה שאר מ"מ -יקסרזמ הינט
 הייריעה ל"כנמ - םחנמ הלוש 'רד
 ףונו םינגל ףגאה להנמ -רקניג לאכימ
 ישונא ןוהו םיריעצ זכרמ תלהנמ -ןייטשדלוג הינ'ג
 םידבוע דעו
 
 
 
 

 
 


