
	
	

	
	

 א"פשת ירשת ט"י
 2020 רבוטקוא 07

 
 המצוע זכרמב הקוסעת ת/זכר דיקפתל 2026. 'סמ ימינפ/ינוציח זרכמ

 
 .המצוע זכרמב הקוסעת ת/זכר ה/שורד  לאימרכ תייריעל
 

   50%:הרשמ ףקיה
 

  .ר"חמה גוריד 8-  10    :הגרד גורד
 

 :דיקפתה רואית
 תייריעו החוורה דרשמ לש תוחפשמל המצוע זכרמב ינטרפ יוויל ןתמו הקוסעתה םוחת זוכיר
.לאימרכ  
 

 :דיקפתה תרדגה
 .הנופה לומ םידבועה םימרוגה ללכ םע םימדקמ הדובע יקשממ לוהינ •
 .המצוע זכרמ תוחוקלל םיאתמ יתקוסעת הנעמ תרדגהו םיכרצ תכרעה – ןוחבא •
 .העוציבל םהלש יווילו םינופה םע הדובע תינכת תיינב •
 .הדובעב הדמתהו תובלתשה ,המשהל ישיא ןומיא •
 תדימב םיקיסעמ לומ הדובע ,ךרוצה י"פע המשהב עויסו ימוקמה הקוסעתה קוש םע תורכיה •

 .ךרוצה
 .המצוע זכרמ תוחוקלל םימאתומ םייתקוסעת םיתוריש חותיפב עויס •
 .תילאיצוס הדובעל יזכרמה רפס תיב – תיעוצקמ דיקפתל הרשכה סרוקב האלמ תופתתשה •
 

 :דיקפתה תושירד
 .תילאיצוס הדובעל ןורתי -הדובע ,הרבח ,תוגהנתהה יעדמ םוחת )יטנוולר( ןושאר ראות רגוב •
 .תונווגמ תויסולכוא םע תישיא הכינחו יוויל יכילהתב םדוק יתועמשמ ןויסינ •
 .הדובעה םלוע תודוא הקימעמ תורכיהו עדי •
 .ןומיא סרוק וא/ו תוצובק תייחנהב הרשכה •
 .תויוכז יוצימ וא/ו יתקוסעת םוקישב ןויסינ •
 .בשחמ ימושייב הטילש •
 

 :תופסונ תושירד
 .יעוצקמ בר תווצב תובלתשהו הדובע תלוכי
 .םדאה תבהאו תולוכיב הנומא ,היתפמא ,הענה ,הבשקה ,דוקימ – תישיא ןיב תרושקת תולוכי
 .הנתשמו תימאניד הביבסב הדובעל תלוכי
 .תימצע הדובעו לוהינ תולוכי
 
 
 ,תודיכל תמרב ןייפואמה םידבוע תווצב תובלתשה ,דומצ יווילו תכמסומ תיעוצקמ הכרדה תנתינ

 .ךרע ילעבו םירגתאמ םינווגמ לופיט ימוחתב ,ההובג המרב הדובע תונמוימו הכימת
 .04-9088104 החוורה להנמ שאר -יולמס לעיל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל
 
 
 
 
 



	
	

	
	

 
 
 
 
 

 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 – 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                                                                                                                     
 
 

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


