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 דולכב
דועיסיר בל בכסג

,ום רבלש

פצעחיות במומ –וע"  מקצה ב"אבותיך הכרלהון: נדה

:רקע

 .עפצ חוםבתות ימחומל" עות מקצו"אבה בהכר יךלהלערך נוד עיהס לנהמ
-"דעהתשוד), עיה בסמחואר מותור אישהעם ( ותיאות ברנתקלעבר  מותוראהו להותח, 30יף ע' סו פרקלהתאם ב

 וה זאורבהן י אות.מחהתהית נוכמתור פט ותיהלי זכאהמשך, ו בוצגישים נוייטרקרומד בע המךוסח מא, 2013
 ).4 ןיף קטע סו',רק (פוד עיסות בימחולמים ילתשהממי וריש הינבחממד מעוהמ ור אתתפלי בכד

:שהת בקהגשמועד 

יבדק , ת31.03.21ום ילעד ים שנדר הכיםהמסמל כאת יש גיו טהים מטורפהמ ניםויריטבקרומד עהעמד ומ
ל תקבה שתבקש. ותחהתמ התינכוים מתרופטהע וות מקצ"אבבה הכרעבר (מ הותורא היךלבהל לכילה וותניתכה

  יבדק.תא ל  יל,עלן יושצ עדולמר עבוד מעיהס לנהבמ

:שההבקשת להג נדרשיםישורים א

 :ייםמ אקדדיםומיל יוראיש 1.
 רההכלה דעוו הוא"ג למ הידיל עוכר ל (משראי נתידבמים וכרמ ינשון ואשר רואלת ותל זכאעור איש

. וך)ניהח ים במשרדיאקדמים בתאר

:פח)נסרף בו מצפסוטיק (עסמ הוראיש 2.
 .להעומ ניםש 5 )1ח פנס( ייקרע וקיסעכ עצפ החוםבתסק עומד מעוהמי ה כהרהצ א.
).1 פחנס( רהי משפקי התולרבי ריקעוק סיעכ עפצ החוםו בתתעסקהלים קיודים מיכתאר ב.
).2 פחסנ( יקריעוק סיעכ עפצ ותח/ו כאדופקל תע ודעיהסת ל/נהמעת דות וחג.
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 לההשכ, יעוצהמקן ויסינהוט ירפה, נועמד, תמוהמ  עםותהתקשר יפרטים ללוהכ יים חותורק 3.

 ף:לצריש  סים.נכה בוהצג מיםורספ ות,יעוות מקציומלהשתו
להוחגבר בו מלופיאים: טהבים ומתחמהד אחבי) סיל בסעורס וכרת (קמות למהשתום רישודת עת א.

 .מהווסטם יעלה); פציההק ותיאית (ברנוה ראשאופיקום; ר; שכרתוסיה; ריאט גררי;יאטהגר
יומחת תת אוטפרמ העהפצ חוםת בתויעוקצמות יומלהשתל ה שלחבהצום יסל ע ותידעהמת וודעת ב.

 וד.מילהות ע ושותלמהשתה
 .ייםעוצת מקעי כתבו בורסמפי שפכים יעים מדמופרס לן שושום דף ראליצ ג.
 .נסהכ יפרטות בלרים נסות בכגי הצירתקצ ד.

 

 

 
 

 :שה הבקשתפן הגאו
 

 לסרבקיג להצ  ישנדרשיםהים כהמסמ ים. אתמסמכ התהגש ןפואל ע ידפהקליש ה, בות רינפות מלכי פור הצלא
 ך . במסמעיפוהמנדרש  הכיםהמסמלסדר התאם ב

 .יתטנוולהר סמכתאהאה עיפוו מבוד עמלה יינפ הוים בניינען כול דף תולכילסר הק
 .ולת אויחנלההתאם  בווגשי לאים שקיק תודלבל כונלא 

 
 1176"ד ת 39 ויהמירח'  רות,איהבר וד, משרדעיהסל הנמי, עוצח מקותיפלה לקמחל וחל לשיש כיםהמסמאת 

 .ודיקמיף וסה01019ל .9101002 ליםרושי
 

 .כיםהמסמלת ום קביל ע ידעהמ וד בכתבעיהסל נהמר ואישל יקבה הבקשיש מג
 
 :שהל בבקפויך הטילה
 
 יעצתיהמ דהעוול וגשת תומדעומ ה,2013-"דעהתשוד), עיסה במחואר מוור תאישעם ( הותיארות בנקלתהתאם ב

 .עפצבות יחוממ –" עומקצ"אב  כוכרת מוילהעמד והמ ותנכית הל אתואשר תשק
 .מד בכתבעולמ לחתישה עדוו הלטתהח

 
 

בברכה,

 ליגפה ליה"ר ד
 יעו מקצוחיתפל קהלמח הלתהנמ    

 
 

 
 
 
 
 
 

 דועיס הלהני מוראשת יתית ארצות ראשאח, לדברגוי גשושדר' העתק: 
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 )וד הסיעת/להמנדי ל יעא ל(ימורי יקכעיסוק ע פצעהמד בתחום ועת המל העסקעיק מעסת ההצהר –1ח ספנ
 
 
  

 _________________________ז: ת" ______________________ ועמד :המשם 
 

 
 

   העסקהנינתו
 

 להים בטבעיפוהמ ניםותנל התאםבה לעומ ניםש 5 יקריכעיסוק ע עצפ החוםק בתעסו העמדוהמ
 :לא)למ ה (ישהבא

 
 

בהה דייח השם
 קעסוה

 היקף משרה העסקהום יסעד ומ הקעס הלתיחתעד ומ 

 
    

    

    

    

    

  
 
 

 
  ______________________המאשר/ת: שם 

 
  _____________________ותמת:חו מהיחת

 
 ___________________________ אריך:ת
 

 __________________ סיק:עמ הוסדהמשם 
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 הת ממונוות דעח – 2ח ספנ

 וד)עיס הת/לנהמי יד לע לאוימ(
 

 ועמד :המ שם
 

 ________________________ת"ז:   _________________
 
 חוםתעמד בומ הלשות יעוצהמקות יוליעפ הןווגומו ותיראחי מותחלות אגמוד ןייצליש ת עהדות ו חיולית מעב
 . יתדוסמה ברמו לפוטהממת רות בערבהת ותינכום תיישות בלר עפצה
 
 

 :עפצ החוםן בתולארגו ליםפולמט עמדומ הומתתר .1
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
  עי:וע מקציד .2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 :יתעוהמקצ ותליעפות באועצמ יהישע החבמר .3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 

 ד:עו הסית/לנהת מהצהר
  

 /ת)עמדוהמת (שם עמד/ומ היכה /ירמצה_ __________________ וד)עיהס ת/לנהי (שם מנא

 .עפצהום תחב "עומקצות "אב יךל התמסגרבה הכר ללקבה /יו רא___________________

 

ריך: תא   ___________________ותמת:חו מהיחת        ______________________ 
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