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 א"פשת זומת ה"כ        

 

 הביבסו תומייק םוחת להנמ דיקפתל -3/21  'סמ יבמופ/ימינפ זרכמ

 

 , 1979 – ם"שת )םידבוע תלבקל םיזרכמ( תויריעה תונקתו ,)שדח חסונ( תויריעה תדוקפל םאתהב

 תנתינ , 1998 -ז"לשת ,)הדובעל םידבוע תלבק להונ( תוימוקמה תוצעומה וצל 41 ףיעסל םאתהבו

 .תודמעומ גיצהל הנמזהו ,היונפ הרשמ לע העדוה הזב

 תא הנומ לוכשאה .םיבשות ףלא 500-כ הנומו תויושר 14-מ בכרומה םירע דוגיא וניה ןורשה לוכשא

 תוירוזאה תוצעומה תא ,הננערו הווסנלק ,םסאק רפכ ,אבס רפכ ,הריט ,הבייט ,ןורשה דוה םירעה

 ,ארב רפכ ,לאגי רוצ-ריאי בכוכ ,הילו'גל'ג תוימוקמה תוצעומה תאו ,ןורשה בלו ןורשה םורד

 תויושרה ןיב הלועפ יפותישו ירוזא חותיפ דדועל ידכ םקוה לוכשאה .דנומ לתו ןרוצ-המידק

-ילכלכ חותיפ איבהל ידכ דחי תורבוחה תויושר לש תירטנלוו תודגאתה יהוז .תורבחה תוימוקמה

 .תירוזאה הייארהו לדוגל ןורתיה לוצינ ךות ירוזא -יתרבח

 הביבסו תומייק םוחת להנמ הרשמה
 םינפה דרשמ תויחנהל םאתהב ,3 המר לוכשאב םוחת להנמ גורד הקסעה יאנת

 הרשמ 100% הרשמה ףקיה
 :דיקפתה תוהמ דיקפתה רואית

 הביבסה תוכיא תא רפשל התרטמש תירוזא הסיפת ךותמ לוכשאב הביבסה אשונ לולכת

 לוכשאה לש םייסחיה תונורתיה יוצימ ךות לוכשאה יבשות ברקב הילע הרימשו

 

 :תוירחאו תוכמס ימוחת

 יופימ יפ לע לוכשאב הביבסה תוכיא םוחתב םיתוריש לש המקהו חותיפ ,ןונכת •

 לוכשאה תויושר לש םירגתאו םיכרצ

 םייתביבס וא/ו םיירוביצ םיטקייורפ לוהינ •

 תלוספב לופיטל תויתשת תמקה •

 םיבאשמ סויג •

 הביבסה םוחתב תוירוזא הדובע תויתשת תריצי •

 תוכיא יתורש לש העמטהו םושיי םשל םירטלוגרהו תויושרה לומ רשקה לוהינ •

 תוימוקמה תויושרב הביבסה

  .םייתביבס םיפסונ םימוחתו היגרנאה םוחת לולכתו לוהינ •

 

 

 הלכשה ףס יאנת



 

 לביקש וא ,ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע רכומה דסומב שכרנש ימדקא ראות לעב

 .ץראל ץוחב םיימדקא םיראת תכרעהל הקלחמהמ הרכה

 וא

 ,םיכמסומה םיאנכטהו םיאסדנהה קוחל 39 ףיעסל םאתהב םושר יאנכט וא יאסדנה

 .2012-ג"עשתה

 וא

 .לארשיל תישארה תונברה רושיא יפל )"הרוי הרוי"( תונברל תוכימס תדועת

 וא

 18 ליג ירחא תוחפל םינש שש ,ללוכב וא ההובג הבישיב האלמ תינכתב םידומיל רושיא

 לארשיל תישארה תונברה תמייקמש תוניחבה לולכמ ךותמ תוחפל תוניחב שולש רבעמו

 .)רתיהו רוסיא ינידו תבש ינידב ויהי תוניחבה שולשמ םייתש(

 

 יעוצקמ ןויסינ

 םוחתב ןויסינ תונש שולש :ליעל רומאכ תינרות הלכשה וא ימדקא ראות לעב רובע

 .יטנוולרה קוסיעה

 .יטנוולרה קוסיעה םוחתב ןויסינ תונש עברא :םושר יאסדנה רובע

  .יטנוולרה קוסיעה םוחתב ןויסינ תונש שמח :םושר יאנכט רובע

 

 תופסונ תושירד

  ההובג המרב תילגנא ,םא תפש תמרב תירבע -  תופש

 office ימושיי םע תורכיה – בשחמ ימושיי

 

 היישע ינייפאמ

 דיקפתב םידוחיי
 תויגוציי •

 תויתוריש •

 ןוגראו רדס •

 הלבוה תלוכי •

 הלועפ יפותישל הענהו המיתר תלוכי •

 םיבכרומ םירגתא םע תודדומתה •
 לוכשאה תיל"כנמ תופיפכ



 

 .ונחבי םישרדנה םיכמסמה לכ םע ושגוהו ףסה יאנתב תודמועה תוינפ קר .1 ןוימה ךילה
 תוינפה לש םידקמ ןוימ םייקת הדעוה .תיעוצקמ הניחב תדעו ינפב םייקתי זרכמה .2

 רתויב םימיאתמה םידמעומה )8( תנומש תא ןויארל ןמזתו ףסה יאנתב תודמועה
 :םיאבה  םינוירטירקב תודוקנה ברמ תא ולבקיש

 
 

 
 
 
 
  

 רבעמ יעוצקמ ןויסינ 10%
 ףס יאנתל

 תודוקנה אולמ-  םינש 4 לעמ
)10( 

25% 

 םיטקיורפ לוהינב ןויסינ
 \ירוביצה רזגמב

 ילפיצינומ
 ןיא ,תודוקנ 25 - ןויסינ שי

 תודוקנ 0 - ןויסינ

25% 

 םוחתב יתקוסעת ןויסינ
 וא/ו הביבסה תוכיא

 תומייק
 ןיא ,תודוקנ 30 - ןויסינ שי

 תודוקנ 0 - ןויסינ

20% 

 הדובעב יתקוסעת ןויסינ
 ידוגיא וא/ו תולוכשא םע

 םירע
 ןיא ,תודוקנ 20 - ןויסינ שי

 תודוקנ 0 - ןויסינ

10% 

 ינש תוחפל תשגהב ןויסינ
 םייתנשב םיארוק תולוק

 םוחתב תונורחאה
 יטנוולרה

 - םיארוק תולוק ינשל תחתמ
 םיארוק תולוק ינש ,תודוקנ 0

 תולוק ינש לעמ ,תודוקנ 5 -
 תודוקנ 10 - םיארוק

10% 

 תיללכ תומשרתה
 ,םייחה תורוקמ

 םיוולנה םיכמסמה
 תוצלמהו

 אוה 10 רשאכ , 0-10
 דואמ הבר הדימב תומשרתה

 תומשרתה אלל 0-ו
כ"הס  100%   

  .לוכשאה ידרשמ :הדובעה םוקמ .1 תורעה
 

 6.7.2021 :זרכמה םוסרפ דעומ .2

 תודועתו םייח תורוק ףוריצב  20.7.21:םוי דע שיגהל שי זרכמל תושקב .3

  .תוצלמהו ת/דמעומה ירושיכ לע תודיעמה

  לוכשאה ידרשמב גישהל רשפא תושקבה תשגהל םיספט .4

 רושיאו תוירחא  jobs.esharon@gmail.com  ליימב שיגהל שי תודמעומה תא .5

  .ת/דמעומה לע השגהה תלבק

 אל דמעומה ירושיכ לע תודיעמה תודועתהו םיכמסמה לכ אלל הנעגתש תושקב .6

  .ןוידל הנאבות

 רזגמב ןויסינ טרפבו יעוצקמ ןויסינ רבדב תואתכמסא ףרצל שי .7

 ,תוצלמה - ןכו ,הז זרכמל יטנוולרה םוחתה ןויסינ ןכו ילפיצינומ/ירוביצה

 דוקינ ךרוצל יטנוולרה רחא ךמסמ לכו םוחתב םייטנוולר םיטקיורפל תואמגוד

 גרודת תודמעומה יכ שיגדנ .ןוימה ךילה לש םינוירטירקב טרופמכ תודמעומה

  .דבלב ופרוצש םיכמסמל םאתהב

 .דחאכ םישנלו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה :תירדגמ הרהבה .8

 ותולבגומ תמחמ ול תושרדנה תומאתה לבקל תולבגומ םע דמעומ לש ותוכז .9

  .הדובעל הלבקה יכילהב

 ימל ,םישדח םילועל ןתנית תופידע ,םיווש םינותנ ילעב םידמעומ לש הרקמב .10

 ,תיזורדה ,תיברעה היסולכואה ינבלו היפויתאב דלונ וירוהמ דחא וא אוהש

 .תידרחהו תיסקר'צה



 

  

 

 

  ,בר דובכב

  ןמכילרא תירוא        

 לוכשאה תיל"כנמ

 

 

 

 


