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תוחוקל ןוכדע
 תבחרה – םיקסע יושיר קוחל םינוכדע
 קסעל תילהנמהו תילילפה הפישחה
הרשמה יאשונלו

2018 ילוי

,םירקי םידידיו תוחוקל

1968-ח"כשת ,םיקסע יושיר קוחל ףיקמ ןוקית םסרופ הנורחאל יכ םכתעידיל איבהל םישקבמ ונא
 תמר יפל םינוש יושיר ילולסמ תעבוקה המרופר קוחב הלחוה ןוקיתה תרגסמב .)קוחה :ןלהל(
 תילילפה הפיכאה ירדסהל םיעגונה רתויב םיבושח םינוקית רפסמ ועבקנ ןכו ,קסעה לש תובכרומה
.קוחה תוארוה לש תילהנמהו

.2019 ראוני שדוחב ףקותל וסנכי ןוקיתה תוארוה

.קוחב םישדחה הפיכאה ירדסהל םיעגונה םישודיחב דקמתי ןלהל ןוכדעה

 תרפה ,ןוישירה יאנתל דוגינב וא קסע ןוישיר אלל קוסיע ,ראונימ לחה :הדיפק תוירחא•
 ,)ךשמהב הז ןיינעב הבחרה ואר( םייוקיל ןוקיתל השירד םויק יא וא קוחה חוכמ תונקת
 ידכ השעמה עוציב םצעב יד יכ איה רבדה תועמשמ .הדיפק תוירחא לש תוריבע ןניה
 תיברמ יכ ןייצנ .רחא ישפנ דוסי וא תונלשר חיכוהל ךרוצ ןיאו וניגב תוירחא ליטהל
 םויכ רבכ ןה )םינכוסמ םירמוחב קוסיע וא ריווא םוהיז ןוגכ( תויתביבסה תוריבעה
.הדיפק תוירחא לש תוריבע

 דרשמל וא תואירבה דרשמל הנושארל ריתמ ןוקיתה :יפסכ םוציע תלטהל תורשפא•
 ןתינ ןניגב תורפהה .תורפה ןיגב יפסכ םוציע קסע לע ליטהל תוכמס הביבסה תנגהל
 ומסרופ םרטש קוחל תופסותב וללכיי םימוציעה ימוכסו יפסכ םוציע ליטהל היהי

.דיגאתל ₪ 150,000-ל דע עיגהל םייושעו ,הז דעומב

 לש םתוירחא תא רידסהש ףיעסה ןכדוע ,ןוקיתה תרגסמב :הרשמ יאשונ תוירחא•
 לש םתבוח תא ףיעסה דדחמ ,שדחה וחסונב .קוחה יפל תוריבעל דיגאתב הרשמ יאשונ
 הבוח ,קוחה יפל תוריבע תעינמל םתלוכיבש לכ תושעלו חקפל הרשמה יאשונ

 היפל הקזחה ןוקיתב הדדוח ,ןכ ומכ .הריבעל עובקה סנקה תיצחמ רורגת התרפהש
.וידבועמ דבוע וא דיגאתה ידי לע הריבע הרבענש הדימב ותבוח תא רפה הרשמה אשונ
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:קוחב הפיכא ינונגנמ רפסמ ופסונו ונכדוע ןוקיתה תרגסמב :הפיכא ינונגנמ•

 חלשי ,םייוקיל ואצמנ הב קסעב תרוקיב םויק רחאל :םייוקיל ןוקיתל השירד◦
 םויק יא .םנוקיתל דעומו תוארוה ,םייוקילה טוריפ ללוכה םייוקיל ח"וד קסעל
 תויצקנס טוקנל היהי ןתינו קוחה לש הרפה הווהת ח"ודב הללכנש השירד
.₪ 1000 ךסב יפסכ םוציע תלטה תוברל ,הניגב

 םילעופש םיקסעל ןוקיתב לבגוה קסעל הקספה וצ ןתמ :ילהנמ הקספה וצ◦
 וא ןוישיר יאנת םירפמה םיקסעלו ,םישדוח 18-מ תוחפ ךשמב ןוישיר אלל
 העיגפל יתועמשמ ששח וא תישממ הנכס וב שיש ןפואב קוחה חוכמ תונקת
 תשרוד ותאצוה יכו ,וצב עיפוהל םיכירצש םיטרפה םהמ עבקנ ,ןכ ומכ .רוביצב
.רושיאה ןתונ וא יושירה תושר םעטמ יטפשמ םרוג םע תוצעייתה

 תנגהל דרשמה – אמגודל( רושיאה ןתונו יושירה תושר :הפיכא תולועפ םואית◦
 אלו ,םייפסכ םימוציעו תוסנק תלטה לע הז תא הז עדייל םישרדנ )הביבסה
 ןוקיתל השירד תריסמ טעמל ,הרפה התוא ןיגב תופסונ הפיכא תולועפ ועצובי

.םייוקיל

.הז אשונב עויסו עדימל םכתושרל ונא

.יטפשמ ץועיי וא תעד תווח תניחבב הניאו ןוקיתה ירקיע תא גיצהל הדעונ ליעלש הריקסה

,הכרבב

הביבסה תוכיא תקלחמ תווצ
ןמאנ סקופ גוצרה

ישומיש עדימ

.ןאכ ץחל ,תיתביבס היצלוגר םורופל

 יונישו הביבסה תוכיא תקלחמ לע ףסונ עדימל
.ןאכ ץחל ,םילקא

.ןאכ ץחל ,יתיישעת רוציי תקלחמ לע ףסונ עדימל

רשק ישנא

הפתוש | ןגד תור ר"ד
 תקלחמו םילקא יונישו הביבס תוכיא תקלחמ שאר
 יתיישעת רוציי

03-6925960 :ןופלט

daganr@hfn.co.il

הפתוש | שורית ןח
 רוציי תקלחמו םילקא יונישו הביבס תוכיא תקלחמ
 יתיישעת
03-6925960 :ןופלט

hetirosh@hfn.co.il

תוחוקל ינוכדעל המשרה
 םיסנכ תודוא עדימו םירטלזוינ ,תוחוקל ינוכדע תלבקל ומשרה
.ןאכ ץחלהמשרהל .ןויע ימיו
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