
 
 

 
 

 
 ב"פשת לולא ב"כ

 2022 רבמטפס 18
 

 תייריע - ןוחטיבה ףגאל תומלצמ  תי/ןדקומ ) הנשל( מ"מ רותיאל ינויווש ךילה
 לאימרכ

 ידימ שויא - תומלצמ תי/ןדקומ )הנשל( מ"מ תרשמ : הרשמה רואית

 יללכ להנימ :הדיחיה

  הרשמ 100%  :הרשמה רועיש

 +8 – 6  :הגרד   ילהנימ  :גורד  :הקסעה יאנתו רכש

 ןוחטיבה ףגא להנמ  :תופיפכ

 

 :דיקפתה רואית

 תושרדנה תונווגמו תונוש תולטמב עויסו ,תומלצמה דקומב  בקעמו הייפצ , ןוחטיבה דקומב הדובע
 . הדובעה ךלהמב

 .הנוממה תשירד י"פעו ףגאה יכרצל םאתהב תופסונ תולטמ עוציב

 . םיגחו תותבש ,תוליל םג תוללוכה תכרעמה יכרצל םאתהב תורמשמ

 

 :דיקפתה תושירד

   .האלמ תורגב תדועת וא תוחפל דומיל תונש 12 םויס •
 .)הביתכו האירק( תירבעב האלמ הטילש •
 .פ"עבו בתכב תואטבתה תלוכי •
 .בשחמ תונכותב הטילש •
 .םיצחלב הדימעו תוליעי ,ןוגרא רשוכ •
 .תווצב הדובע תלוכיו תוריש תעדות •

 .הבוח - םיכרצ יפל – תושרה ןומימב תויומלתשה/תורשכה/סרוק רובעל תובייחתה

 

 :תופסונ תושירד

 תויגוציי •
 ןוגראו רדס •
 תויתרגש יתלב תועשב הדובע •
 office -ה תונכות םע בשחמב עדי •

 

 .הרשמ התוא לע דדומתהל םימיאתמ םירושיכ ילעב רבגלו השאל הווש תונמדזה ןתנית

 .םישרדנה םירושיכהו ןויסינה תא חיכומה ךמסמ לכ וא/ו תודועת ימוליצ ,ח"וק ףרצל ת/דמעומה לע

 04-8119656 – סקפל ינכדע םידומיל רושיא םג ומכ

 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il :ל"אודב וא

 .12:00 העשב   9.202222. אוה תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ



 
 

 
 

 
 

  .תונימז ןכו םימיאתמה םירושיכהו ןויסינה תא םיחיכומה םיכמסמו ח'וק ףרצל ת/דמעומה לע
       

 םיאנתב הדימע תניחב ךרוצל םדקומ ןוניס/ןוימ עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ  ,רשקהב שגדומ
  .םישרדנה םירושיכל םיכרצה ןיב המאתהו
 

  .ןויארל ונמזוי ,דיקפתה יכרצל םימיאתמ ואצמיו םיאנתב ודמעי רשא םידמעומ קר
        

  .דחאכ םישנלו םירבגל הנפומ ךא ,הבקנ/רכז ןושלב בתכנ ךילהה :תירדגמ הרהבה
 

 :תורעה
 טוריפ ,הז ללכבו ,הלבקה יכילהב םיכרצה רבדב עדימ תריסמל הדונו שקבנ ,תויולבגומ םע םידמעומ -

  .דמעומה ידיב שיש לככ הז ןיינעל המיאתמ ד'ווח וא םיכמסמ ףוריצו תושרדנה תומאתהה
 

 ,ןידה חוכמ םלוה גוצייל תיאכזה הייסולכוא תצובקל ותוכייתשה לשב תופידע לבקל שקבמה דמעומ -
 .ותודמעומ תשגה תעב רבכ הצובק התואל ותוכייתשה רבדב עדימ רוסמי

 
  אלו םוזב םייקתי ןויאירהו ןכתי ,תעל תעמ תונתשמה הלשממה תויחנהו קרפה לעש וז הפוקת לשב -
  .ונמזויש םידמעומל שארמ ןתנית ךכ לע העדוה .תילטנורפ       
 

 יפוג לש םיללכה לע דיפקהל םיביוחמ הדעוול ונמזויש םידמעומ ,תילטנורפ םייקתת הדעווהו לככ -
    .הנורוקל רשקהב הלשממה

 
 

 ,.!!החלצהב
 
 
 

 ,הכרבב                                                                                            
 

 
 הדוהי- ןב בניע ד"וע                                                              
 שונא יבאשמ תלהנמ                    
 
 

 
 

   :םיקתעה
 הייריעה ל"כנמ – םחנמ הלוש 'רד
 ןוחטיבה ףגא להנמ – יול השמ
 ןוחטיבה ףגא להנמ ןגס – ןהד ליג

     םיינויווש םיכילה/םיזרכמ קית
 

     


