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 13/2021 'סמ יבמופ / ימינפ זרכמ
 

 םי - תירק תייריע הזב הזירכמ ,1979 מ"שת )םידבוע תלבקל זרכמ( הייריעה תונקתל 3 ףיעסל םאתהב
 :אבה טוריפה יפל הרשמ שויאב ךרוצה לע

 תימוקמה תושרב םיקסע יושיר חקפמ :דיקפתה ראות

 םיקסע יושיר :הדיחיה
 

 םיקסע יושיר חקפמ :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 5-8 תוגרד חתמ ,ילהנמ גורד
 

 .הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 .םיקסע יושיר םוחתב תיטנוולרה הקיקחה לש םושיי תפיכאו חוקיפ • :דיקפת רואית

 .םישדח םיקסעל קסע ןוישיר תלבקל תושקבה לש יווילו הקידב •
 .םייקה ןידה תוארוהבו תושירדב קסעה תדימע תרקב •
 .םייקה ןידה תוארוהל םאתהב ,תונקתהו םיקוחה תפיכא •
 .חוקיפה תוליעפ דועית •
 יעצמא לכבו ,שרדנה לככ ,ץוח ימרוגו םיבשות ,רוביצה תוינפל הנעמ ןתמ •

 .הנשה לכ ךרואל ,םהל הצוחמו תוליעפה תועש לכב םיירשפא היינפה
 תדובע תרגסמב ,םוריחב וא הרגשב ,טקיורפ וא הלטמ ,המישמ לכ עוציב •

 .הייריעה תלהנהו רישיה הנוממה תויחנה י"פע ,הייריעה
 

 :דיקפתה תושירד
 

 .תוחפל דומיל תונש 12 ,האלמ תינוכית הלכשה •
 דיקפתל ותכמסה ךרוצל םיקסע יושיר יחקפמ תרשכה רובעל ביוחי חקפמה •

 .לעופב ויונימ םרטב
 הרשכה( 'א בלש םיקסע יושיר םיסרוקה תא החלצהב םייסל ביוחי חקפמה •

 ןוזמ יקסעב תוחמתהב םיקסע יושיר סרוק – 'ב בלשו )םיקסע יושירב תיסיסב
 רחואי אל ,)תואירבה דרשמ חוקיפב( הביבסה תואירב ידבועל סרוק וא
 .ויונימ תליחתמ םייתנשמ

 .שרדנ אל – יעוצקמ ןויסינ •
 .שרדנ אל – ילוהינ ןויסינ •
 .ךרוצל םאתהב תופסונ תופש ,תירבעה הפשב הטילש – תופש •
 .office -ה תונכות םע תורכיה – בשחמ ימושיי •
 .ףקותב – הגיהנ ןוישיר •
 ןיא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמש הריבעב עשרוה אל – ילילפ םושיר •

 ,ןיינעה יפל ,םינטק םיפיעס םתואב רומאכ ךימסמה םרוגה תעדל ,יואר אוה
 .חקפמ שמשל

 .הנש 21 ואלמ דבועל •
 .לארשיב עבק בשות וא חרזא •
 .תימוקמה תושרב םיפסונ םימרוג לומו םיקסע ילעב לומ תויגוציי •

 
 .תימוקמה תושרב םיקסע יושיר להנמ :תופיפכ
 .דחאכ םישנו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה • :תירדגמ הרהבה

 תודועת הנפרוצת אל ןהלש תועצה וא זרכמה תושירד לע תונוע ןניאש תועצה •
 .הנינעת אל הלכשה

 םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל םאתהב תולבגומ םע םדאל הפדעה ןתנית •
 עוציבל םירישכו הרשמל ףסה יאנתב םידמועש יאנתבו 1998 ח"נשת תולבגומ
 ןכו ה/ותולבגומ רבד תא תטרפמה ת/דמעומה תרהצהל ףופכ רומאה דיקפתה
 .תולבגומה תוחכוהל םיכמסמ תאצמהב

 תוארוהל םאתהב היפויתאב ודלונ וירוהמ דחא וא אוהש ימל הפדעה ןתנית
 לעב אוה דמעומה םא )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )ב( ב173 -ו )א(ב 173 םיפיעס
 .םירחא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ
 

 תא( "דמעומל ןולאש" תועצמאב בתכב ונפי דיקפתה תושירדב םידמועה םידמעומ :הלהנמ
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 ) www.k-yam.org.il םי תירק תייריע רתאמ דירוהל ןתינ דמעומל ןולאשה
 הפטעמב עצבתת השגהה .םייטנוולרה םיכמסמהו תוצלמהה ,תודועתה לכ ףוריצב
 שיגהל שי הפטעמה תא .הפטעמה יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס
 :ראודה תועצמאב חולשל וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב
 .2910601 דוקימ ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע
 תודועת הנפרוצת אל ןהלש תועצה וא זרכמה תושירד לע תונוע ןניאש תועצה
 .הנינעת אל הלכשה
 .13:00 העשה דע  4/4/2021  - תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
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