
 
 

 

 רמאמ ומסרפיש תי/טנדוטסל שטרג םהרבאו היח םש-לע סרפ

 ף״שת תנשב םיטפשמ תעה בתכב
 

  תירבעב םירמאמ תביתכ דודיעל שטרג םהרבאו היח םש-לע סרפ קנעויש ךכ לע רשבל םיחמש ונא

 קנעוי סרפה .םילקש 9,500 ךס לע ,תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה תו/ידימלת ידי-לע

  .םיטפשמ תעה בתכב םסרפתיש תירבעב ןייטצמ רמאמל

 םידימלת תוברל ,ף"שת םידומילה תנשב הלעמו 'א הנש ידימלת ,תיטנדוטס וא טנדוטסל קנעוי סרפה

 תעה בתכ לש א״נ וא 'נ םיכרכב םוסרפל לבקתי/לבקתהש רמאמ ובתכי/ובתכ רשא ,םימדקתמ םיראתל

 .2020 טסוגואב 31 םויל דע לבקתת םוסרפל םתלבק לע הטלחההו ,רתא לע םיטפשמ וא םיטפשמ

  .עבוקה דעומה ינפל םישדוח המכ תוחפל טופישל רמאמה תא שיגהל ץלמומ

 רשאו הטלוקפב הצרמ םע ףותישב תיטנדוטס וא טנדוטס ידי לע ובתכנש םירמאמ םג לוקשת סרפה תדעו

 .סרפה תדעו ילוקיש תרגסמב לקשמ וז הדבועל ןתניי םלוא ,תעה בתכב םוסרפל ולבקתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תואבה תושירדל ףופכב שיגהל ןתינ תעה בתכ תכרעמל םירמאמ

 :תבותכב תעה בתכ לש טנרטניאה רתא ךרד שיגהל שי רתא לע םיטפשמו םיטפשמ תעה בתכ רובע םירמאמ •
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 לע הלעי אלו ;םיטפשמ תעה בתכ רובע םיילושה תורעה תוברל ,םילימ 20,000 לע הלעי אל רמאמה ךרוא •

  .רתא לע םיטפשמ ןווקמה תעה בתכ רובע םילימ 8,000

 ,הקיספ תרעה תמגוד ,תילאוטקאו תדקוממ תיטפשמ הייגוסב וקסעי רתא לע םיטפשמל ושגויש םירמאמ •

  .תעה יבתכמ דחאב ומסרפתהש םירמאמל הבוגת וא הקיקח תרעה

 הכרעלו הדובעה תא דבעל שי .ןהש יפכ הטלוקפב ושגוהש תורחא תודובע וא תוינוירנימס תודובע ולבקתי אל •

 .םוסרפל ןכומה רמאמ ידכל

 .Word ץבוקב רמאמה תא חולשל שי •

 הלעי אל ריצקת( םיניינע ןכות ףרצל ןכו רמאמה לש ריצקת ףרצל ,רמאמה םשו ת/רבחמה םש תא ןייצל שי •

 .)םילימ 300 לע

 רזוח ליימ ת/רבחמל חלשיי ,רמאמה תלבק םע .ינורטקלא ראוד תבותכו ןופלט ןייצל ת/שקבתמ ת/רבחמה •

 .רמאמה תלבק תא רשאמה

 .םירחא תע יבתכל ליבקמב שגוה אל רמאמה יכ ריהצהל שי •

 תעה בתכב םילבוקמה םיללכה יפל דיחאה טוטיצה יללכ יפ-לע רמאמב םיילושה תורעה תא ךורעל שי •

 .)הטלוקפב םילבוקמה דיחאה טוטיצה יללכ תא םימאותה(

 .תעה בתכ לש םוסרפה טרדנטסב דומעל ושרדיו אלמ טופיש ורבעי תכרעמל ושגויש םירמאמה ללכ יכ שיגדנ

 .טופיש ךילה ורבעש רחאל ,תעה בתכב םוסרפל לבקתי םרמאמש הלא ויהי סרפל םידמעומה

 .ותוליעפמ םשרתהל ידכ תעה בתכ לש קובסייפה דומעבו רתאב רקבל ןכתאו םכתא םינימזמ ונחנא

 


