
 
 

 םישורד םי - תירק תייריעל

 ךוניח תודסומב הקזחאהו ןויקינה לע יארחא
 

 3/2021  :רפסמ העדומ
 

 ךוניחה ףגא :הדיחיה

  .ךוניח תודסומב הקזחאהו ןויקינה לע יארחא מ"מ :הרשמה ראות

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .תותיכ 19 דע ס"יבב ,5-7 תוגרד חתמ ,ילהנמ גוריד

 )תואלמ תורשמ 3( 100% :הקסעה ףקיה

 .רפסה תיב בחרמ לש התואנ הקוזחת לע יארחא • :דיקפת רואית

 .רפסה תיבב םייקה דויצה ןווגמב רבש תקזחאו ענומ לופיט עוציב •

 .םוריח תעשל רפסה תיב תנכהו רפסה תיב תויתשת תקוזחתל יארחא •
 .רפסה תיבב דויצ תנקתהו הקפסא לע יארחא •

 .רפסה תיבב יונהו קשמה ,הלוכת ,םינבמ תקוזחתל יארחא •

 .רפסה תיב חטשב םייונישו םירופיש םוזיי •
 .םקוליסו רפסה תיב חטשב םיעגפמ רותיא •

 תועשבו םידומילה תועשב רפסה תיבב םימייקתמה םיעוריאב עויס •
 .צ"החא

 .רפסה תיבב םינקתמהו םידימלתה תוחיטב לע הרימשב עויס •
 .תוריש ירדחו םידרשמ ,תותיכה ,םירעשה תריגסו החיתפ לע יארחא •

 תוברל םידומילה תנש תחיתפ תארקל רפסה תיב תנכהב תופתתשה •
 .המודכו ןויקינ אודיוו ,דויס

 .רפסה תיב רובע תויוחילש עוציבו םיירפס תיב ץוח םיתוריש ןתמ •

 .רפסה תיב ת/להנמ י"ע הנלטותש תולטמה לכ עוציב •

 :דיקפתה תושירד

 

 .ןורתי ,דומיל תונש 12 לש תינוכית הלכשה •
 יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב ןימ תריבעב העשרה רדעיה •

 .2001 א"סשת ,ןימ
 .םידלי םע הדובע •
 .יזיפ ץמאמב הכורכ הדובעה •
 ,עבצ :ןוגכ תיללכ הקזחא םוחתב תודובע עוציבל בחרנ ינכט עדי לעב •

 .דועו םינוקית ,היצלטסניא
 .ההובג תורש תעדות לעב •

 :תיעוצקמ תופיפכ

 :תילהנמ תופיפכ

 .רפסה תיב ת/להנמ

 .תושרב ךוניחה ףגא תלהנמ

 .םוקמ יולימ י"ע תשיואמ הרשמה • :תורעה
 .הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב םידיקפת רואית טרופמ וב םוקמ לכב •

 תודדומתהל םימיאתמ םירושיכ ילעב ,רבגלו השאל תנתינ הווש תונמדזה
 .היונפה הרשמל

 תשגה ספוט ג"ע םתודמעומ תא שיגהל םישרדנ םימיאתמ םידמעומ •
 םי תירק תייריע רתאב םסרופמ( "דמעומל ןולאש" זרכמל תודמעומ

www.kiryat-yam.muni.il(, םיאבה םיכמסמה ףוריצב: 
 יעוצקמה ןויסינהו הלכשהל סחיב אלמ טוריפ וללכי ח"וק – םייח תורוק •

 .דמעומה לש ילוהינהו
 .תוצלמהו הלכשה תודועת •
 .חפס ללוכ תוהז תדועת םוליצ •



 לולכל הקסעהה רושיא לע( םימדוק הדובע תומוקממ הקסעה רושיא •
 ןויסינהו םיקוסיעה טוריפ ,הרשמ יפקיה ,םיאלמ הקסעה יכיראת
 .)םישרדנש לככ ילוהינה

 םתודמעומ ושיגהו ,ףסה יאנת לע םינועה םידמעומל קר עצובי ןוימה ךילה •
 תואתכמסא יפל ןחבת ףסה יאנתב הדימעה .ךכל עבקנש ןמזה קרפב
 םידמעומה .ףסה יאנתב הדימע תחכוהל םייחה תורוקב יד ןיאו דבלב
 .םיזרכמה תדעו ינפב ןויארל ונמזוי רתויב םימיאתמכ וכרעויש

 דעומל דע ל"נה תושירדה תא תמאמה םיאתמ דועית ףרצי אלש דמעומ
 תושירדב דמע אלש ימכ וב וארי ,)הטמ םושרה( תודמעומה תשגהל ןורחא
 .זרכמה חסונב ועבקנש ףסה

 יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה :הלהנמ
 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה תא .הפטעמה

 תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל וא םי תירק ,10
 .2910601 דוקימ ,660 .ד.ת ,םי תירק

 .13:00 העשה דע 29/8/2021 תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
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