
	
	

	
	

 ף"שת לולא ז"י
 2020 רבמטפס 06

 
  המצוע זכרמל ללכתמ ס"וע דיקפתל 2023. רפסמ ימינפ /ינוציח זרכמ

 
 

  .המצוע זכרמל ת/ללכתמ ס"וע ה/שורד לאימרכ תיירעב םייתרבח םיתורישל להנמל
 

 100% : הרשמ
 

 )ו-ח( ס"וע :הגרד גורד
 

 תיתליהק הדובע םוחת שאר  :תופיפכ
 
 :דיקפתה רואית

 החפשמה סוע וא הקלחמב החפשמה סוע םואיתב ,תוחפשמו םיטרפ םע תוברעתה לולכת •
 ,החפשמב תוברעתהה להנמו הנוב וניא המצוע זכרמ יכ ןייצנ -החוורל םימשונ תינכתב
 החפשמה םע הקלחמב החפשמ ס"וע .הנבש תוברעתה תינכת םושייב עייסמ אלא
 .תיתליהק -תיתצובק תוליעפב תופתתשהב וא תויוכז יוצימ תדקמתמו

 לש עוציבהו ןונכתה יבלש לכב תוחוקלה ףותישב הדובעה תינכת םושיי תא ליבוהל •
 .תוינכותה

 תוחפשמ הוולמ ,הליהקו תויוכז יוצימ ס"וע עויסב םייתליהק םיטקיורפ ליבוהלו םוזיל •
 .םיליעפו םיבדנתמו המצוע
 

 :הלכשה - ףס יאנת
 .תילאיצוס הדובעב רגוב ראות לעב ילאיצוס דבוע
 .םיילאיצוסה םידבועה סקנפב םושיר
 

 :ןורתי-תופסונ תושירד
 .OFFICE – ה תונכות םע תורכיה :בשחמ ימושיי •
 .פ"עבו בתכב יוטיב תלוכי ,תירבעה הפשה תעידי :תופש •
 .תויתרגיש אל תועשב הדובעל תונוכנ •

 
 

 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il ליימב תודמעומ שיגהל ןתינ הנורוקה ףיגנ תוצרפתה רואל
 .הייריעה רתאב םיאצמנה םיספטה תועצמאב 04-9884111 'סמ סקפב וא
 

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

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

 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      
       
  .ףסה יאנתב הדימע תניחב ךרוצל םדקומ ןוימ עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ תאזב שגדומ      
 
  .םייתוגהנתהו םייללכ םירושיכ ינחבמב ןחביהל םייושע וז הרשמל םידמעומ      
  .םיזרכמה תדעוו בכרה ד"קשל ןותנ      
 
  וא שארמ ררבל םיאשר זרכמל ונמזויש םידמעומה .היצלומיס יפל :)וטורב( הרשמל רעושמ רכש      
  .זרכמה דמעמב      



	
	

	
	

        
       

 
 

 .דחאכ םישנלו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה :תירדגמ הרהבה
 
  .ןידכ זרכמב ותייכז רחאל הב ץבושי רחביש דבועה ,היונפ הניא הרשמה – הרעה •

 
 תדעוו בכרה ,תעל תעמ תונתשמה הלשממה תויחנהו קרפה לעש וז הפוקת לשב – תפסונ הרעה •

 שארמ ןתנית ךכ לע העדוה .ילטנורפ אלו םוזב זרכמה םויק לע טילחהל ינרבוס םיזרכמה
  .ונמזויש םידמעומל

 
 
 
 
 
 
 
 
 ,הכרבב                                 
 
 
 הדוהי ןב בניע ד"וע          
 שונא יבאשמ תלהנמ                                                                                                              
 
 
 
 
 

  :םיקתעה
 ריעה שאר - יקסנינוק השמ
 הייריע ל"כנמ – םחנמ הלוש 'רד
                  םייתרבח םיתורישל להנמה שאר – יולמס לעי 'בג
 םידבוע דעו


