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  םיצ"שמה יחרפ :לא

  ,בר םולש
 ח"עשת חספ - ןומלצ םיצ"שמ יחרפ סנכ

 

 סנכה .םיצ"שמה יחרפל יזוחמ סנכ חספה תשפוח ךלהמב םייקתי םיצ"שמה יחרפ תרשכה תינכת תרגסמב

  .לארשי תנידמל םיגשיה תונש 70 ןויצל "םילודג םיגשיה הנטק הנידמ" ןמיסב היהי הנשה

 .בורקה ץיקה תשפוחב  םיצ"שמה סרוקל תאצל םידעוימו תינכתב םיפתתשמה םיצ"שמ יחרפל דעוימ סנכה

 . םינוש רפס יתב ידימלתמ תובכרומ הנייהת סנכב תוצובקה

 .27/3/2018-25 ,ח"עשת ןסינב א"י-'ט ,ישילש-ןושאר םימי :סנכה דעומ

 .הנח סדרפב ל"חנה תטרדנא :סנכה םוקמ

 :תינכת

 תיאנחמ היינב דומיל :'א םוי

 םייאנחמ םינקתמ תיינב :'ב םוי

 הרדח רעיב רויס :'ג םוי

 לש ברע תחוראמ לחה סנכה תלהנה י"ע וקפוסי םירצומה .תוצובקה תוירחאב יאמצע לושיב  :הלכלכ

 .ןושארה םויל םיירהצו רקוב תחורא איבהל אנ .סנכה ףוסל דעו ןושארה םויה

 .םירייס ילהואו הניש יקשב םייקתת הנילה :הניל

  .תוכרעהה םויב סרוקה תווצ י"ע וכרדותי םידימלתה  :סנכל םיעסיה

  .ס"היבב לוכשאה יזכר – ח"לשה ירומ תועצמאב עדימה רבעוי סנכה םויל דע :עדימו תרושקת
 .חספ סנכב םהיכירדמ לש 'לטה 'סמ תא ןכו ףסונ עדימ םיחרפה ולבקי תוכרעהה םויב
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  :סנכה יפתתשמ ללכל תוכרעה םוי

 .הבוח תוחכונ .19:30 העשל דעו 15:30 העשהמ 18/3/18 ,ןסינ 'ב ,ןושאר םויב םייקתי

 .רסלק/תרבחמו הביתכ ילכ םע תוכרעה שגפמל עיגהל שי

 .סרוקל תידוחיי הצלוחו )ןאדימי'צ( העיסנל ח"לש קית וקלוחי הז םויב

 .5 ןייד השמ בוחר ,הננער 'ןומיר' םייניב תביטח :שגפמה םוקמ

 !קיידל אנ ,תימצע העגה )39 ,47 ,501,502 ,29( הזוחא בוחר ךרוא לכל םיעסונש םיווקה לכ :העגהה ןפוא

 .סנכב הצובקה ירבח םע תורכה השעתו תוצובקל הקולחה םייקתת הז םויב

 .סנכה תארקל תונורחא תויחנה ונתנייו םיפתתשמל תולטמו תומישמ וקלוחי ,ןכ ומכ
 

 :שרדנ דויצ
 הכילהל תורוגס םיילענו עבוכ ,סרוקה תצלוח ,)ח"מגד ץלמומ( םיכורא םייסנכמ :תשרדנ העפוה

  .חטשב
 הקפוסש סוכה+( םיימעפ בר לכוא ילכ ,הפלחהל םידגב ,םימ רטיל השולש ,הניש קש :ישיא דויצ

 .הסיבכ ןובס ,הנגה םרק ,)ןופאלפב אל( סנפ ,תוישיא תופורת ,תבגמו הצחר ילכ ,)ץלמומ-הכונח סנכב
  .תובחר לזרב תודתי 4ו אטאטמ טומ ,תוימוג אלל ןידס :םירייס להוא תיינבל דויצ
 איבהל שי ןכ ומכ !!תודווזמ םע עיגהל ןיא .תוכרעהה םויב קלוחש ןאדימי'צה קית םע עיגהל שי :קית

 .)ישילשה םויב רויסל( ןטק בג קית

  .תוכרעיהה םויב היחנהה י"פע :יתצובק דויצ
 

 !םיפכפכו רצק סנכמ ,ןטב תוצלוח ,תויפוגב עיגהל ןיא

 .ןדבוא וא קזנל תיארחא הניא סנכה תלהנה - ךרע ירקי םיצפח תאבהמ ענמיהל שי

 

 י"ע הווליו תינוחטיב הניחבמ רשואמ ,ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוח תויחנה י"פע עצובמ סנכה :תוחיטבו ןוחטיב

 .ח"לשה ירומ

 

 :םולשתו המשרה

 הסינכ ,האופרו החטבא ,םיעסיה ,)ןושארה ברעהמ לחה( האלמ הלכלכ ללוכ םולשתה .₪ 315 :סנכה תולע

 .'בויכו הלמסה ,םירתאל

 .יארשא סיטרכ תועצמאבו )רעונה תוינסכא ןוגרא( א"נא רתא ךרד עצבתי סרוקל םולשתה :םולשת

 825.2.1 ךיראתב םולשתל חתפי רתאה ,בל ומיש
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  :םושירה ןפוא

 .דומעה תיתחתב תאצמנה "םירנימסל המשרה" תינושלה לע ץוחללו א"נא רתאל סנכיהל שי .1

 וא  http://seminars.iyha.org.il   :אבה רושיקה ךרד רשפא ןכ ומכ

 :ןלהל דוקרבה ךרד

 אמסיסו שמתשמ םש רידגהל שי .2

 םיישיא םיטרפ אלמל .3

 תופסונה תולאשה תא ואלמו18210  סרוק 'סמ תא ונייצ .4

 לוטיב יאנתו םירוה רושיא תאירק לע םותחל שי .5

 תיבב הרומל תונפל שי ,רחא ןפואב םלשל םיצור םכנהו הדימב .יארשא סיטרכב םולשתב רוחבל שי .6

 .רפסה

 

 רסמיי םירוהה רושיאו המשרהב אתכמסאה רפסמ .םדוקה ףיעסב םתמשרש ליימל חלשי םולשת רושיא

 .רפסה תיבב ח"לשה הרומל

 

   םולשתו םושירל ןורחא דעומ

 16:00 העשב 7.3.2018 ח"עשת רדא 'כ  ,יעיבר םוי
 

 :לוטיב להונ

 .םולשתהמ 30% ךסב המשרה ימד ללוכ תוליעפל םולשתה .1

 סנכב תופתתשה לוטיב ספוט :םיטרפה לכ תא אלמלו ב"צמה  ןווקמה רושיקל סנכיהל שי לוטיב תשקב לכב .2

 - דוקרבה ךרד וא רזחה תלבק ךרוצל חספ

 :םיאבה םיללכה יפ לע לבקתי רזחההו דבלב ןווקמה רושיקב לבקתת לוטיב תשקב .3

 םולשתהמ 5%-לש התחפהב אלמ יפסכ רזחהב הכזת ,סרוקה תחיתפ דעומ ינפל םוי 14 דע .4

 .ללוכה

 תחיתפ דעומ ינפל םוי 14 ךות דבלב דוקרבב וא ןווקמה רושיקב לבקתת רשא לוטיב תשקב .5

 .30% ךסב המשרה ימד יוכינב םלושש םוכסה רזחוי ,סרוקה תחיתפ דעומ דעו סרוקה

 אלש תועובקה תואצוהה תא גציימה הנתשמ יפסכ רזחהב ,לטבמה תא הכזת סנכה רקובב תובצייתה יא .6

 .)'וכו םירתאל הסינכ ,הלמסה ,הניל(  לוטיבל תונתינ
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 להנמ רושיא רחאל תוליעפה םויס םוימ םוי 30 דע ,רעונה תוינסכא תדוגא תועצמאב עצבתי רזחהה .7

 יאופר עוריא לש הרקמב ,םישרדנה םיטרפה אולמ םע ןווקמה רושיקב השגוה השקבהש יאנתבו תוליעפה

 .אפור רושיא ףרצל שי

 

 :הכרבב

 

 ןהכ לבוי                                              יקחצי הנינפ                                       ןורימ ילרוא

 סנכה להנמ                                             ח"לש החנמ                               יזוחמ םי"יצשמ הנוממ

 

 תילגרמ לג :רפסה תיבב ח"לשה הרומ םש

  7473232-050:ןופלט

 

 :םיקתעה

 זוחמב רעונו הרבח תלהנמ – ןצינ יקיו

 זוחמב ח"לש הנוממ– ןהכ ןנור

 ח"לש יחנמ

 תולוכשא יזכר
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 ח"עשת ןומלצ – חספ סנכב תופתתשה רושיא

  

 ______________________:דימלתה הרוה ינא

 __________________________________ )בושייו  ס"היב םש( רפסה תיבמ

  

 .זכרמה זוחמב ץראה תעידיו ח"לש םוחת םעטמ םייקתמה ם"יצשפ סנכב ונתב/וננב תופתתשה תא  ת/רשאמ

 27/3/2018-25  ,ח"עשת ןסינב 'אי - 'ט ,ישילש - ןושאר םימי  :םיכיראתב

 רפסה תיבב _____________:ךיראתב םייקתיש תוכרעהה םויב ה/ותופתתשה תא ןכו

  ._________________ תועשה ןיב ,_________________

 .תיאמצע תוכרעהה םויל הרזחהו העגהה יכ יל עודי

 :םירשאמ ונא ןכ ומכ

 .סנכב תופתתשהה תא תוליבגמה ןהש לכ תואירב תויעבמ ת/לבוס ה/וניא יתב/ינב .1

 םואית אללו ,ךרוצל אלש וכלהמב םירוקיבמ ענמיהל שי יכו ,הדש יאנתב םייקתי סנכה יכ ונל עודי .2

 .םדקומ

 וא/ו יוניפה ךרוצל שרדאש ןכיהל עיגא יתב/ינב יוניפב ךרוצו תיאופר היעב לש הרקמב יכ יל רהבוה .3

 .החגשה

 .תונומתה םוסרפו סנכב תוליעפה ךלהמב ונתב/וננב םוליצ םירשאמ ונא .4

 םימולשת יוכינב היהי םיאכזל יפסכ רזחה יכ יל עודיו רזוחה ףוגב םושרה לוטיבה להונ תא יתארק .5

 .םלטבל  ןתינ אלו שארמ ומלושש םייתצובק

  

 :תורעה

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

 _________________ ז.ת  _______________________רורב בתכב )הרוה( אלמ םש

  

 ___________________ךיראת   ______________________: הרוהה המיתח


