
 
 

 
 

 
 א"פשת ןויס ב"י

 2021 יאמ 23
 

 ע"פש להנימב ירנירטו חקפמ דיקפתל 18.21 ינוציח/ימינפ זרכמ
 

 ע"פש להנימ הדיחיה

  ירנירטו חקפמ הרשמה ראות

   +9 – 6 הגרד – ילהנימ גורד הרשמה תגרד

 ינוציח/ימינפ זרכמה גוס

 יתושר/ינוריע רנירטוו אפור תינוגרא תופיפכ

  .ידימ שויאל האלמ הרשמל איה תוציחנה הקסעה ףקיה

 
 
 

 דיקפת רואית
 
 
 
 

 יושירל םיעגונה תונקתו םיקוח לש הפיכאו חוקיפ תולועפ עוציב
 םייח ילעב תדיכלו רותיא .תימוקמה תושרב םייח ילעב תקזחהלו
 ףופכב ולא לכ ,םיבשות תוינפל הנעמ ןתמו םיעוצפו םישוטנ
 תויחנהל םאתהבו תושרה לש רזעה יקוחל ,תונקתל ,םיקוחל
 ,תואירבה ,םינפה דרשמ) םוחתב םירוטלוגרה םיפוגה תוכמסו

 .)תימוקמה תושרהו הביבסה תנגה ,תואלקחה

 
 

 ףס יאנת
 

 :תויעוצקמ תושירדו הלכשה
 .תוחפל דומיל תונש 12 תדועת לעב .א
 ימוקמה ןוטלשה זכרמ לש םירנירטוו םיחקפמ סרוק םויס .ב
 םוימ הנש ךות תויושרב םירנירטווה םיאפורה ןוגראו

 .דיקפתה תלבק
 :ילוהינו יעוצקמ ןויסינ תושירד
 יעוצקמ ןויסינ .א
 . קוסיעה םוחתב יעוצקמ ןויסינל תופידע
 .ןורתי - ירנירטוו חקפמכ ןויסינ
 :תופסונ תושירד
 ףקותב 2 גוס הגיהנ ןוישיר .א
 סיפואה ימושיי םע תיסיסב תורכיה .ב
 

 המע שיש ןיינעה תוביסנבש העשרה רדעיה וא/ו ילילפ םושיר רדעיה ילילפ םושיר
 .ןולק

 
 

 היישע ינייפאמ
 

 רוביצה תואירבל םייחה ילעב תחוורל גואדל ךרוצה ןיב ןוזיא .א
   עובש יפוסב ,תולילב תוננוכ תונרות עוציב ,תויתרגש אל תועשב הדובע .ב
 .לארשי יגחבו
 .םייח ילעבל הבוט השיג .ג
 .תובידא , תויתוריש ,םילועמ שונא יסחי .ד
 .תונימא .ה
 .ץוחו םינפ ימרוג םע תווצב הדובע תלוכי .ו
 . ץחל םע תודדומתה תלוכי .ז
 .(םידמ) ידוחיי שובלב תוליעפ .ח
 .םיבשות לומ תויגוציי .ט



 
 

 
 

 .תורמשמב הדובעל תורשפא .י
 . םיידועיי םיבכרב גוהנל תלוכי .אי
 תצמואמ הדובעל תונוכנ .בי

 יתושר/ינוריע רנירטוו אפור תינוגרא תופיפכ

 
 
 

 יללכ

 ליימב תודמעומ שיגהל ןתינ  תודמעומ
Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il 

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

 .12:00 :העשב 6.8.21 אוה זרכמל תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
 

 ןויסינה תא םיחיכומה םיכמסמ ןכו תודועת ימוליצ ףרצל ת/דמעומה לע
 .םישרדנה םירושיכהו

 יאנתב הדימע ןיינעב תותמאמ תואתכמסא ףרצל דיפקהל רקיעב בושח
 .ילוהינ ןויסינ ןהו יעוצקמ ןויסינ ןה – זרכמב ףסה
       

 םדקומ ןוניס/ןוימ עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ  ,רשקהב שגדומ
  .ףסה יאנתב  הדימע תניחב ךרוצל
 

  .זרכמל ונמזוי ,ףסה יאנתב ודמעי רשא םידמעומ קר
 

  .זרכמה דמעמב גצותש היצלומיס יפל :)וטורב( הרשמל רעושמ רכש
 תינופלט ררבל ,םיניינועמ םאב ,םיאשר זרכמל ונמזויש םידמעומה
  .שארמ
 

 םייללכ םירושיכ ינחבמב ןחביהל םייושע וז הרשמל םידמעומ
  .םייתוגהנתהו
  .םיזרכמה תדעוו בכרה ד"קשל ןותנ
        

 םישנלו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה :תירדגמ הרהבה
          .דחאכ

  םותחה לע
 שונא יבאשמ תלהנמ– הדוהי ןב בניע ד"וע
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