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  המצוע זכרמל הקוסעת ת/זכר 2192. ינוציח/ימינפ זרכמ
 

 
 לאימרכ תייריע םייתרבח םיתורישל להנימה הדיחיה

 המצוע זכרמל הקוסעת ת/זכר הרשמה ראות

 ר"חמב הליבקמ הגרד וא +9 – 7   - ילהנמ הרשמה תגרד
 

 ינוציח/ימינפ זרכמה גוס

 םייתרבח םיתורישל להנימה תלהנמ – יולמס לעי תינוגרא תופיפכ

  .ידימ שויאל הרשמ 50% ל איה תוציחנה הקסעה ףקיה

 
 
 
 
 
 

 דיקפת רואית
 

 תינכותל םתלבקמ תוחוקלה לש ישיאה ךילהתה לע תללוכ תוירחא
 .המויס דעו יתקוסעתה יווילה

 ותוירחא תחתש תוחוקלה ללכל יתקוסעת ףטוש יווילו ישיא ןומיא §
 .ןועברל תחא ןוכדעו ליעפה יווילה םויס עגרמ הנש ךשמב

 תיתקוסעתה םתוחתפתהו תוחוקלה תמשהל יארחא §
 . הקוסעת יכמות םייתצובק םינעמ חותיפ §
 יתקוסעת הנעמ שוביגו םיכרצ תכרעה , יטסילוה יתקוסעת ןוחבא §

 .םיאתמ
 . הירחא בקעמו תוחוקלה ףותישב הדובע תינכות תיינב §
 םע םידבועה םימרוגה ללכ םע םימדקמ הדובע יקשממ לוהינ §

 .חוקלה
 .תוחוקלה תודוא עדיה זוכירו לוהינ §
 .המצוע זכרמ תוחוקלל םימאתומ םיתוריש חותיפב עויס §
 תורשכהה לכבו יזכרמה רפסה תיבב תיעוצקמ הרשכהב תופתתשה §

 .הקוסעת יזכרלו המצוע זכרמ תודבועל תופסונה
 המלשהבו המשהב עויסו ימוקמה הקוסעתה קוש םע תוריכה §

 . הקוסעתה אשונב בושייב תומייק תויתשתל
 םוחתב תיצרא וא/ו תימוקמ תוינידמ יוניש ורקיעש םורופ תלבוה §

 .הקוסעתה
 . הנוממה י"ע שרדיתש תפסונ המישמ לכ עוציב §

 
 
 

 ףס יאנת
 

 -הדובע ,הרבח ,תוגהנתהה יעדמ םוחת )יטנוולר( ןושאר ראות רגוב §
 .תילאיצוס הדובעל ןורתי

 תויסולכוא םע תישיא הכינחו יוויל יכילהתב םדוק יתועמשמ ןויסינ §
 .תונווגמ

 .בשחמ ימושייב הטילש §
 .ןורתי – הדובעה םלוע תודוא הקימעמ תוריכהו עדי §
 .ןורתי – ןומיא סרוק וא/ו תוצובק תייחנהב הרשכה §
 ןורתי – תויוכז יוצימ וא/ו יתקוסעת םוקישב ןויסינ §

 



 
 

 
 

 
 היישע ינייפאמ
 

 . החוורה ףגאו המצוע זכרמ תווצ ךותב הדובע תלוכי §
 תימצע הדובעו לוהינ תולוכי §
 םיבוט שונא יסחי §
 תויתרגש אל תועשב הדובע §

 
 
 

 יללכ

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

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

 .12:00 :העשב 30.8.21 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
 
 ידיימ שויאל   - הרשמ 50% – תוציחנ
 

  .זרכמל ונמזוי ,םימיאתמ 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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