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 11.5.2022 ךיראת

 

יגולוכיספ תורישל הקלחמב גולוכיספ דיקפתל ינוציח/ימינפ זרכמל  

 

 יכוניחה יגולוכיספה תורישב ת/יכוניח תי/גולוכיספ ה/שורד

  

 יכוניח יגולוכיספ תוריש                         : הדיחיה

 )םיגולוכיספ( ר"חמ גורד פ"ע                        :הגרד/גורד

 האלמ הרשמ /הרשמ 100%                :הרשמה ףקיה

 אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה               :קיסעמה םרוגה

 ךוניחה תרגסמב םיינטרפו םייתכרעמ םייכוניח םייגולוכיספ םיתוריש ןתמ :דיקפתה רואית
 .םוריחבו הרגשב תישפנ החוורו שפנ תואירב םודיק םשל ,ךוניח יתווצלו תוחפשמל ,םידליל

  

 : ףס יאנת

 : תויעוצקמ תושירדו הלכשה

 היגולוכיספב יוצר ,*תימושיי היגולוכיספב תוחפל "ךמסומ" ראות ת/לעב
 יפל ההובג הלכשהל דסומכ רכוהש דסומ תאמ ןתינש ,דליה לש תינילק היגולוכיספב וא תיכוניח
 לש םושירה תדעוו ידי לע רכוהש ל"וחב דסומ וא 1958-ח"ישת ,ההובג הלכשהל הצעומה קוח
 ;לארשיב ןתינה ראותל ךרע הוושכ ךוניחה דרשמו תואירבה דרשמ

   וא 

 העימשה תובוח לכ תא םילשהש ימו תוגהנתהה יעדמ וא היגולוכיספב ןושאר ימדקא ראות ת/לעב
 רישי לולסמב ת/אצמנש ימ וא )הזת( רמג תדובע טעמל *תימושיי היגולוכיספב ינש ראותל ולש
 .דומיל תובוחו םוקיטקרפ ה/םייס רשא טרוטקודל

  

 לופיטב תישעמ תוסנתה םיללוכה היגולוכיספב םיימושיי םידומיל -תימושיי היגולוכיספ*
 )תוחפל ז"נ 4( ימדקאה דסומה םעטמ ,תוסנתהל בייחמ הוולמ סרוקו )םוקיטקרפ( ינטרפ ןוחבאבו
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 תופסונ תושירד

 תיעוצקמ תורפס תאירק תמר -תילגנאו ההובג המרב תירבע -תופש *

 -OFFICE     ה תונכות םע תורכיה -בשחמ ימושיי *

 ןכ םא אלא ,םיגולוכיספה קוחל 12 ףיעסל םאתהב םיגולוכיספה סקנפב םושיר -יעוצקמ םושיר *
 .טנדוטסב רבודמ

 ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב ,ןימ תריבעב העשרה רדעיה -ילילפ םושיר *
 םימיוסמ תודסומב
 2001 -א"סשת   

 :דיקפתב םיידוחייה היישעה ינייפאמ 

 תישיא תונמיהמו תונימא .א

 הדימל רשוכ .ב

 תווצ תדובע רשוכ .ג

 םיישיא ןיב םיסחי חפטל רשוכ .ד

 ץחל תחת הדובע .ה

 ח"פש ת/להנמ : תינוגרא תופיפכ 

 תוימוקמה תויושרב םילבוקמה םימכסהה פ"ע  :הקסעה יאנת

 תידיימ               :הדובעה תליחת 

  30.5.22 דע תודמעומ תשגהל ןורחאדעומ

 שיגהל אנ ,הרשמה םש ןויצב ,תודועתו תוצלמה ףוריצב ,םייח תורוק
 lishka@jiserazzarqa.muni.il :ליימל

l1504:63291 :םירוריבל ןופלט רפסמ 

 דחאכ םישנו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה

  תושרה שאר בר דובכב

 שאמע דארומ

 

 


