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  הקזחא דבוע :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורדו

 .4-6 תוגרד חתמ ,ילהנמ גוריד

 )תואלמ תורשמ 4( 100% :הקסעה ףקיה
 ,ךוניח תודסומ ,רוביצ יסכנ ,הייריעה ינבמב תיללכ הקזחא תודובע עוציב • :דיקפת רואית

 .'בכו תוכרדמ ,םישיבכ ,טרופס ינקתמ
 .הנוממה תוארוהל םאתהב תפסונ הלטמ 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
 ,היצלטסניא ,עבצ תוללוכה הקזחא תודובע עוציבל בחרנ ינכט עדי לעב •

 .דועו םינוקית ,סבג תדובע ,ףוציר ,יוניב
 .ךוניחה תודסומב ץיק יצופישב הדובע •
 .הבוגב הדובע תלוכי •
 .תווצב הדובע תלוכי •
 .םינבמ תקזחא לש תפטושה הקוזחתה םוחתב עדי •
 .ההובג תימצע הדימל תלוכיו תינכט הנבה לעב •
 .תישיא המזויו ההובג היצביטומ •
 .ההובג תורש תעדות לעב •

 לועפתה ףגא להנמ :תיעוצקמ תופיפכ
 .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 7/11/2021 תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
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