
 
 

 
 

  
 א"פשת בא 'י

 2021 ילוי 19
 הילע תטילקל תי/רוטקייורפ 2127. ינוציח/ימינפ זרכמ

 
 הילע תטילקו יפרגומד חותיפל ףגאה הדיחיה

  תי/רוטקייורפ הרשמה ראות

 +9 דע 7 -  ילהנימ הרשמה תגרד

  הטילק רודמ ת/להנמ   תופיפכ

 ידיימ שויאל יונפ – האלמ הרשמ הקסעה ףקיה

 
 
 

 דיקפת רואית
 
 
 
 

 םשל םייטנוולרה םיפוגה לכ ןיב םאתמה רשק שיא אוה םילועה הוולמ
 יוויל אוה יתוהמהו ירקיעה ודיקפת .שדחה הלועה לש תחלצומ הטילק
 תונושארה םינשב םתומלקאתהו םתחוורל הגאד ןכו הטילקה תעב םילוע
 .םתובלתשהל דעו היילעל
 :דיקפתה תושירד
 תושרה ימוחתב הטילקלו הילעל םידמעומה םע ינושאר רשק תריצי •

 ל"וחב םתויהב דוע
 ףוג לכ ןכו ,היפגאו תימוקמה תושרה לומ לא הטילקה יכילהתב עויס •

 הטילקהו היילעה ךילהתב םילועה יכרצל םאתהב רחא
 ךוניח ,ןפלוא תורגסמל םושירב עויס •
 ךוניחה תורגסמל םידלי םושירב עויס •
 ירפס ,םידומילה תוינכות ,תירפס תיבה ךוניחה תכרעמ תנבהב עויס •

  'דכו דומיל
 רזע ירועיש םואיתו רפסה יתבב םידליה תטילק רחא בקעמו םואית •

 ךרוצה תדימב
 תינכת תנכה ,הטילקהו היילעה דרשמב תויוכז יוצימל הלועה תנווכה •

 השומימב הלועל הרזעו ול המיאתמה תיתקוסעת
 עובקו ינמז רוידב עויס •
 רשקלו תימוקמה תושרה תנתונש םיתורישל עגונה לכב הלועל הרבסה •

 ,ימוקמה בחרמב םילוע ינוגרא ,הייריע ימולשת ,םינושה היפגא םע
 הבוט הטילקל עייסמה עדימ לכו ימוקמה בחרמב תירטנולוו תוליעפ
 תושרב הלועה לש

 םילועה תצובקל םיעוריאו םילויט ,םירויס יווילו ןוגרא •
 הנוממה תויחנהל המאתהבו הז םוחתב שרדנה ןינעו רבד לכ •
 

  ףס יאנת
 

 האלמ תורגבו דומיל תונש 12 •
 תודיינ תלבק לשב הבוח – ת/דמעומה תולעבב בכר + הגיהנ ןוישיר •

 םיכרצה לשב
   ןורתי - ילוהינ ןויסינ •
 

 
 

 תויגוציי •
 תויתוריש •



 
 

 
 

 םיישיא םירושיכ
 םישרדנ
 

 ןוגראו רדס •
 תויתרגש יתלב תועשב הדובע •
 ןורתי - ירוביצה רזגמב הישעו תורכה •
 תופסונ תופש ילעבל תופידעו הבוח – תיסור ,תירבע – תופש ת/רבוד •
 Office תונכות םע תורכיה -בשחמ ימושיי •
  םיצחלב הדימע תלוכי •

 
 
 

 יללכ

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

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

 .12:00 :העשב 218.5.  אוה זרכמל תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
 

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

  הדימע תניחב ךרוצל םדקומ ןוניס/ןוימ עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה
  .םישרדנה םירושיכבו םיאנתב
 

  .זרכמל ונמזוי ,םישרדנה םירושיכבו םיאנתב ודמעי רשא םידמעומ קר
 

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

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

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

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