
  

 
 

לסייעות מידע אוגדן

ת פצת ייריע
 2021ר במטפס



 !ותקריותעייס
י מוחתודיקפתהתורדגהתאזכרלךרוצההלעתונורחאהםינשב

 . םימוחתהלכבתועייסכןכתדובעתרגסמלםאתהבתוירחאה

ע דימהתאןכלשיגנהלתנמלעהקימעמהבשחמוברןמזשדקוה

ן פואבןכדיקפתתאעצבלןכלעייסיוןכילעלקירשאיטנוולרה

 . יבטימה

 :תודוקנ' סמןייצלבושח

ם ייצוביקהםימכסההוהדובעהתקוחיפלעםניהןכתקסעהיאנת✔

 .ימוקמהןוטלשהתארוהבו

ם אתהבםייונישונכתייו 2021 רבמטפסשדוחלםינוכנםינותנה✔

ז כרמוםינפהדרשמידילעתונכדעתמהתויחנהלול"כנמירזוחל

 .ימוקמהןוטלשה

 .דחאכםירבגלוםישנלדעוימךא, הבקנןושלבבתכנןדגואה✔

ד צלתיעוצקמהוהרוסמהןכתדובעלעןכלהדונוזתונמדזהב

 .םויםויבהחלצהבתודדומתמןתאםתיאםירגתאה

ם וחתתאםיצעהלועיקשהלהלגדלעהטרחרשאתושרהתלהנה

ן ומארשאיכוניחתווצמיתועמשמקלחןכבהאורתפצריעבךוניחה

 . דיתעהרודךוניחלע

 .עייסלחמשנוונילאתונפלןתינהלאשלכב

 !תחלצומוהירופהדובעךשמה

ן חתוער

ש ונאיבאשמ' חמתלהנמ

 

 

 

 



    

               

           

    

  

 

       

       

  

        

     

        

         

      

  

       

 

      

     

      

       

 

       

    

       

       

  

       

     

     

       

        

 

      

       

 

 

 

 

        

   

      

       

     

      

     

 

       

      

   

     

 

 

        

     

       

      

        

       

  

       

      

  

 

ת פצת ייריעש ונאי באשמף גא

ה יינש /י "נגת ועייס
י פל ע ,תננגהי "עת עבקנשה דובעהת ינכתלי גוגדפוי נוגראד יקפתת אלממ ,ןגהת ווצבה פתושי "נגבת עייסה

ה יינשת עייסף סוותתם ידלי 30ל עמה בוחת תי נגב .ךוניחהד רשמת וינידמ

 9.3.9ת ורישי אנתן דגואך ותמ

ד יקפתי מוחת

 07:30ה עשבת עייסהל שה תדובעת ליחתת עש 1.

 .רקובב

ת ינוחטיבה קירסך ורעלת עייסהל ע ,ןגלה תעגהם ע

 .ןגבור צחבת יתוחיטבו

י רמוח-הדובעם וית ארקלן גהת אן יכתת עייסה 2.

ת יגוגדפת וליעפלם ימיאתמם ירזיבא ,הדימלוה דובע

 .תיכוניחהה ביבסהן וגראבת ננגלע ויסן תמך ותת ננכותמ

ל שן וגראהור דסהל עון גהן ויקנל ער ומשתת עייסה 3.

 ,ןגבת וידוסין ויקינת ודובעע צבתום ירזיבאהוד ויצה

 .יחהת ניפבוה ניגב

ם ידליהר בעמי נמזבת ותיכהי רדחבר דסהי וניש 4.

 .תוליעפלת וליעפמ

ה רזע :ןוגכ(ם ידליבי נייגיהוי זיפל ופיט 5.

ת ליטנוה ציחרבה רזע ,השבלהבוה טשפהב ,הפלחהב

 .םמצעבל פטלם ידליהד ודיעך ות ),םיידי

ל כואהי לכת חדה ,ויוניפות וחוראלן חלושהת כירע 6.

 .חבטמהן וגראו

ה דובעהם ויך שמבם ידליהל עה חגשהבה רזע 7.

 .םידומילהם ויף וסבה תיבהם תחילשבו

 ,תוגיגחת ארקלן גהר ודיסבוט ושיקת ודובעבע ויס 8.

ם ירחאם יעוריאום יגחי ברע ,תדלוהי מי ,םירוהי שגפמ

 .םהירחאן גהן ויקינו

י תנשהה דובעהן ונכתת ובישיבף תתשתן גהת עייס 9.

ש ומישום ירמוחהן וסחא ,תודייטצהת ולועפן ונכתו

 .םהב

 .תננגהת מזויבה כרדהת ושיגפבות ווצת ובישיב

ק חשמ ,הריצית ולועפבם ידליל שת וצובקבך ומתת 10.

ם ואיתוה דובעהת ינכתי פל ער צחבת ירוטומת וליעפו א

 .תננגהם ע

ם ירוהת ויוליעפבום ירוהת ופיסאבף תתשתת עייסה 11.

 .תעייסהות ננגהן יבם ואיתך ותו עבקייר שאם ידליו

ה קסעהן פוא

ת ונשה רשעם יתשל שה לכשהת לעבה יהתן גהת עייס. 1.

 .תועייסס רוקור תויוד ומיל

ת לעבה שדחת עייסק יסעהלל כותת ימוקמת ושר 2.

ך ותי כב ייחתתר שא ,דומילת ונשה רשעם ייתש

ס רוקהת אם ייסתה תדובעלת ונושארהם ייתנשה

 .החלצהב

י מוקמהן וטלשהז כרמם עף ותישבת ימוקמהת ושרה 3.

ת ויומלתשהום יסרוקם ויקלו גאדיך וניחהד רשמו

 .תוננגלת ועייסל

ת פוקתם ויסם רטה תדובעבת ועיבקל בקתא לת עייס 4.

א יהוה דובעלה תלבקם עה תעידילא בויר בדה-הרשכהה

 .המכסהס פוטל עם ותחת

 10%.ת ועייסת פסותלת יאכזה יהתת עייס 5.

ת ונטייקבה קסעה

ל ע,ת ורגפבת ונטייקהי דעומת חיתפל ען כדעתת ושרה

ת ונשבב שחתהבת אז .תינכתבה דובעבל ומגתהוה לוחתה

 .תעייסהל שה תדובע

א "חוית פסות

 "תועייסלה דובעהם וית כראהו תועמשמ-"ךוראך וניחם וי

ת וחפל 15:30ה עשהד עת וננגל

ה עובקת ילקשר כשת פסותל בקתם ידומילהת כראהי מיב

 .ךוראם ידומילם וית רגסמבה תדובעי מילם אתהב

ל כבן כדועתום ידומילת נשה תואן יגבק רם לושתת פסותה

ק סעותן הבם ימיהת ומכלם אתהבם ידומילת נשת ליחת

 .ךוראם ידומילם ויב



    

               

           

    

  

        

         

       

      

      

 

 

         

        

        

 

 

 

        

       

  

ת פצת ייריעש ונאי באשמף גא

ה יינש /י "נגת ועייס
י פל ע ,תננגהי "עת עבקנשה דובעהת ינכתלי גוגדפוי נוגראד יקפתת אלממ ,ןגהת ווצבה פתושי "נגבת עייסה

ה יינשת עייסף סוותתם ידלי 30ל עמה בוחת תי נגב .ךוניחהד רשמת וינידמ

 9.3.9ת ורישי אנתן דגואך ותמ

ת ויורדעיה

ת עייסות ננג ,תודבועי תשא צמיהלת ובייחן גת תיכל כב

י תשות ננגה בוחת תי נגב .ןגהל שת וליעפהת ועשל כב

 .םוקמי ולימלג ואדלש י ,תורדעיהל שה רקמב .תועייס

י מילם וקמת אלממא וצמלות וסנלת עייסהת וירחאב

ה מצעבע ידוהלה תוירחאבח ילצתא לוה דימב ,התורדעיה

 .תושרבה נוממל

ה שפוחי מי

 11-ל ת ויאכזה נייהיתם ינש-5מת וחפת וקסעומהת ועייס

 ).םולשתא ללה שפוחבה נייהתד חאש דוח(ה דובעי שדוח

-12לת ויאכזה נייהיתם ינש 5-ל עמת וקסעומהת ועייס

 .הדובעי שדוח

ה לחמי מי

ת נשה תואבה לחמי מי 30ל צנלת יאכזא התת עייס

ת נשה תואי בגלה דובעהי שדוחר פסמלת יסחיום ידומיל

 ).הרשמ-100%ל(ם ידומיל



טלפונים חשובים ליצירת קשר:

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

       

אאאגגגףףף   מממשששאאאבבבייי   אאאנננוווששש:::   

ש ונאי באשמת קלחמת להנמ-ן חת וער

04-6927408ןופלט : 

 il.muni.zefat@reutchen:ל"אוד

ש ונאי באשמף גאת ריכזמ-ג ייסאת ירונ

04-6927448ןופלט : 

 il.muni.zefat@nurit:ל"אוד

ש ונאי באשמת דיחית דבוע-ו דרלי נור

04-6927528ןופלט : 

 il.muni.zefat@ronil:ל"אוד

mailto:���"�:il.muni.zefat@ronil
mailto:���"�:il.muni.zefat@nurit
mailto:���"�:il.muni.zefat@reutchen


 

 

 

 

     

 

        

 

מממחחחלללקקקתתת   שששכככררר:::   

 

 

 

 

     

 

       

 

      

ננעעייממהה!!    עעבבוודדהה

ר כשת קלחמת להנמ-ב ויבורווה נלטבס

04-6927445ןופלט : 

 il.muni.zefat@svetlana:ל"אוד

ם ידבועד עוור "ויור כשת בשח-י רבוצת ילגרמ

04-6927446ןופלט : 

 il.muni.zefat@margalit:ל"אוד

החינוך אגף מנהל - כהן מוטי

החינוווך: ך:אגף החינ ך:אגף החינ אגף

04-6927481ןופלט : 

 il.muni.zefat@moty:ל"אוד

י דוסים דקהך וניחהת דיחית להנמ-ד עיבאה טיאה רש

04-6927437ןופלט : 

 il.muni.zefat@saraita:ל"אוד

 !המיענה דובע

mailto:���"�:il.muni.zefat@saraita
mailto:���"�:il.muni.zefat@moty
mailto:���"�:il.muni.zefat@margalit
mailto:���"�:il.muni.zefat@svetlana



