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 37/2021 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 םי - תירק תייריע הזב הזירכמ ,1979 מ"שת )םידבוע תלבקל זרכמ( הייריעה תונקתל 3 ףיעסל םאתהב
 :ןמקלדכ האלמ הרשמ לע
 

  ןוחטיבו םוריח תקלחמ ת/להנמ  :דיקפתה ראות
 ןוחטיבו םוריח :הדיחיה
 ןוחטיבו םוריח  תקלחמ ת/להנמ :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 םינפה דרשמ רושיאל ףופכב ישיא הזוח  , 39-41 ר"חמה גוריד

 הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 :דיקפת רואית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ילעב ללכ םע יתושרה ןוחטיבהו םוריחה ךרעמ תלעפהו הנכה ,לוהינ
 ףותיש ךות ,םוריחבו העיגרב תונכש תויושר םע ידדה עויסבו ,םידיקפתה
 .בחרמב םילעופה תוחוכה ללכו תונושה תויושרה םע הלועפ
 :דיקפתה ירקיע
 .תימוקמה תושרב ןוחטיבו םוריח תדיחי לוהינ •
 .תושרב ןוחטבו םוריח יכרצ ןויפאו הדובע תוינכות תנכה •
 .םוריח יבצמל תימוקמה תושרה תוכרעיה תלבוה •
 .םוריחבו הרגשב תושרב םוריח יעוריא לוהינ •
 .םוריחו הרגש תעב תושרב ןוחטיבהו החטבאה ךרעמ לוהינ •
 .םוריח תעשל תימוקמה תושרה תודסומ תנכה •
 .םוריחל דויצו םוריח ינסחמ תקוזחתו לוהינ •
 .םיירוביצ םיטלקמ תקוזחתו לוהינ •
 .ךוניחה תודסומב ןוחטיבו םוריח םוחת לוהינ •
 םימרוגה לומ תולועפ םואיתו ןוחטיבו םוריח יניינעב תושרה גוציי •

 .םייטנוולרה
  :ףס יאנת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 :הלכשה
 הלכשהל הצעומה י"ע רכומה דסומב שכרנש ןושאר ימדקא ראות לעב
 ץוחב םיימדקא םיראת תכרעהל הקלחמהמ הרכה לביקש וא ההובג
 .ץראל
 וא

 םיאסדנהה קוחל 39 ףיעסל םאתהב ךמסומ יאנכט וא יאסדנה •
 .2012-ג"עשתה ,םיכמסומה םיאנכטהו

 וא
 תישארה תונברה רושיא יפל )"הרוי הרוי"( תונברל תוכימס תדועת •

 .לארשיל
 וא

 םינש שש ,ללוכב וא ההובג הבישיב האלמ תינכותב םידומיל רושיא •
 תוניחבה לולכמ ךותמ תוחפל תוניחב שולש רבעמו 21 ליג ירחא תוחפל
 ויהי תוניחבה שולשמ םייתש( לארשיל תישארה תונברה תמייקמש
 .)רתיהו רוסיא ינידו תבש ינידב
 :תויעוצקמ תושירד

 םיט"בק סרוק החלצהב םייסל ביוחי ןוחטיבהו םוריחה תדיחי להנמ •
 רכש ןוכדע .ויונימ תליחתמ םייתנשמ רחואי אל םינפה דרשמ לש
 .ישיא הזוחב קסעומ אוהש לככ ,רומאכ סרוקה םויסב הנתומ

 םיניצק סרוק וא הרטשמ יניצק סרוק רגוב וא ל"הצ יניצק סרוק רגוב •
 .רחא ןוחטיבו םוריח ףוגב
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 :ילוהינו יעוצקמ ןויסינ תושירד 
 םיפוגב וא לארשי תרטשמב הליבקמ הגרד וא הלעמו ן"סר תגרד לעב רובע 

 :םירחא םיינוחטיב
 ןויסינ תונש 5 – ליעל טרופמכ תינרות הלכשה וא ימדקא ראות לעב •

 םתואמ דחאב ןוחטיבהו םוריחה תוריש םוחתב םייעוצקמ םידיקפתב
 .םיפוג

 .ליעל רומאכ ןויסינ תונש 6 – םושר יאסדנה •
 .ליעל רומאכ ןויסינ תונש 7 – ךמסומ יאנכט •
 םיפוגב וא לארשי תרטשמב הליבקמ הגרד וא הלעמו ןגס תגרד לעב רובע
 :םירחא םיינוחטיב
 ןויסינ תונש 5 – ליעל טרופמכ תינרות הלכשה וא ימדקא ראות לעב •

 .תוחפל 'ג המרב תימוקמ תושרב ןוחטיבו םוריח הנוממכ
 .ליעל רומאכ ןויסינ תונש 6 – םושר יאסדנה •
 .ליעל רומאכ ןויסינ תונש 7 – ךמסומ יאנכט •
 :ילוהינ ןויסינ
 .תוחפל םינש 4 לש ידוקיפ ןויסינ •
 

 .ךרוצל םאתהב תופסונ תופש ,ההובג המרב תירבעה הפשב הטילש • :תופסונ תושירד
 .office תנכות םע עדיו בשחמ ימושייב הטילש •
 .הבוח – ףקותב הגיהנ ןוישיר •
 המע שי ןיינעה תוביסנבש הריבעב העשרה רדעיה – ילילפ םושיר רדעיה •

 .ןולק
 היישעה ינייפאמ
 :דיקפתב םיידוחייה

 .הכרדהו הטילש ,לוהינ ,דוקיפ תלוכי •
 .ץחל םע תודדומתה תלוכי •
 .תויתוכמס •
 .עוציבו ןונכת ,ןוגרא תלוכי •
 .חוקיפו םואית תלוכי •
 .ןוגראו רדס •
 .םיימואלו םיימוקמ םוריח יבצמב תצמואמ הדובע •
 .דיקפתה תרגסמב תועיסנ •
 .הרשויו תונימא •
 .ץוחו םינפ ימרוג םע תווצב הדובע תלוכי •
 .תויתרגש אל תועשב הדובע •
 .הל הצוחמו תושרב םינוש םיפוגמ םוריחה יגיצנ םע הדובע •
 .םוריחבו הרגשב תוריש ןתמ תלוכי •

 
 .תושרה ל"כנמל תופיפכ :תופיפכ

 :תיעוצקמ החנומ
 .ר"עקפ ,ל"חר ,םינפה דרשמב םורחה להנימ ידי לע •

 
 .הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב םידיקפת רואית טרופמ וב םוקמ לכב • :תורעה

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

 י"ע דיקפתה יולימ ןיב םיניינע דוגינ רדעיהל ףופכב היהי ת/דמעומה יונימ •
 יבורק תקסעהל םיגייסל ףופכבו םירחאה היניינע /ויניינע ןיבל ת/דמעומה
 .םינפה דרשמ לש ל"כנמ ירזוחו תויחנה ,ןידה תוארוהל םאתהב ,החפשמ

 םסרופ( תוימוקמה תויושרה ידבוע םיניינע דוגינ תעינמו הקידבל להונ יפל •
 לירפאב 5 ,א"עשתה ןסינב 'א םויב 2/2011 'סמ םינפה דרשמ ל"כנמ רזוחב
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 אלמל להונב תוטרופמה תורשמהמ הרשמל רחביש דמעומה לע – )2011
 םא םיניינע דוגינ תעינמל רדסה ךורעלו םיניינע דוגינל ששח רותיאל ןולאש
 .להונה תוארוהל םאתהב ,דיקפתל ותסינכל יאנתכ תאזו שרדיי

 רתאב םסרופמ( "דמעומל ןולאש" זרכמל תודמעומ תשגה ספוט שיגהל שי •
 :םיאבה םיכמסמה ףוריצב ,)www.kiryat-yam.muni.il םי תירק תייריע
 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

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

 ןחביהל ,םידמעומהמ ידעלבה התעד לוקיש י"פע ,שורדת תימוקמה תושרה •
 םיקסועה םיפוגה תרגסמב ןחבמב וא השעמב וא הפ לעב ,המאתה ינחבמב
 תא םיזרכמה תדעוול ןמזל תיאשר אהתו םיזרכמה תדעוול םנומיז םרט ,ךכב
 .ןחבמב גשוהש הובגה ןויצה םע םידמעומה 8

 ותולבגומ תמחמ ול תושרדנה תומאתה לבקל יאכז תולבגומ םע דמעומ •
 ךרוצה רבדב אלמ עדימ ריבעהל שרדנ דמעומה .הדובעל הלבקה יכילהב
 תושרדנה תומאתהה טוריפ הז ללכבו ,הדובעל הלבקה יכילהב תומאתהל
 .דמעומה ידיב שיש הז ןיינעל המיאתמ תעד תווח וא םיכמסמ ףוריצו

 הניאשכ םלוה גוצייל תיאכזה היסולכואל ךייתשמה דמעומל תופידע ןתנית •
 םירושיכ לעב אוה דמעומה םא ,תימוקמה תושרה ידבוע ברקב שרדנכ תגצוימ
 לשב תופידע לבקל שקבמה דמעומה .םירחא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד
 םג רוסמי ןידה חוכמ םלוה גוצייל תיאכזה הייסולכוא תצובקל ותוכייתשה
 .הצובק התואל ותוכייתשה רבדב עדימ

 התוכז לע תרמוש איהו יהשלכ העצה לבקל תבייחתמ הניא תימוקמה תושרה •
 .הז זרכמ לש ויכילה תא בלש וא תע לכב קיספהל

 תשגהל ןורחאה דעומה תא ךיראהל התוכז לע תרמוש תימוקמה תושרה •
 .הרומאה הרשמל ותודמעומ

 תלבקל םיזרכמ( תויריעה תונקתב תועובקה תוארוהה תולח זרכמה לע •
 .1979 – ם"שת ,)תוימוקמה תויושרב םידבוע

 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

 
 .הפטעמה יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה :הלהנמ

 וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה תא
 ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל
 .2910601 דוקימ
 .13:00 העשה דע  17/10/2021 – תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
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