
 
 

 ןומירל הלבקה ךילה

 לע תאזו דמעומה לש תיתימאו הצממ הנומת רפסה תיבל תתל דעונ ןומיר רפס תיבל הלבקה ךילה
 .ויתועידי תמר תניחבמו ןכותה תניחבמ ול םימיאתמה םיסרוקב וצבשל תנמ

 סיטרכב םלשל ןתינ( .דבלב ₪ 280 ןומירב חותפה םויבו ₪ 560  – ןומירל הלבקה ךילה תולע
 .דבלב ₪ 280 לש תולעב ,חותפ םויב ומכ ,העימשה קדבמל החנהמ תונהיל ןתינ ,בצמה לגרל .)יארשא

 :םיבלש ינש ללוכ הלבקה ךילה

 וחלשיי העימשה קדבמ תואצות .םיבצקמ לעו םילילצ לע הרישב הרזח – תילקיסומ העימש קדבמ :1 בלש
 .המאתה קדבמל ןמזות ליבקמבו ןומירב םידומילל םשריהל לכות תלבקתה םאבו ליימאב ךילא
 .יפסכ רזחהל םיאכז ויהי – ןומירב םידומילל םימיאתמכ ואצמי אלש םידמעומ

  .טואאגנייה לגוגב וא פייקסב העימשה יקדבמ תא ולא םימיב םיכרוע ונא ,םוריחה בצמ רואל
 :ליימב וא )1 החולש( 03-5408882 :ןופלטל ורשקתה – קדבמה דעומ םואתל
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 עוציבל  ןמזות החלצהב תילקיסומה העימשה קדבמ תא תרבעש רחאל – המאתה קדבמ עוציב :2 בלש
 .גורד / המאתה קדבמ

 .ךיתולוכי לע רשפאה לככ תקיודמ הנומת לבקלו ךתיא תורכיהה תא קימעהל דעונ קדבמה

 :תילקיסומה הבילה תועוצקמב תומרל ןוימ ללוכ ,הניכמב ךרוצ שי םאהו תדלקמב ךתמר קדבית קדבמב
 .עוציב תמר תקידבו תדלקמ /ימתיר העימש חותיפ /העימש חותיפ /הינומרה

 ןאכ וצחל םיפסונ םיטרפו המאתה קדבמל הנכה תויחנהל

 

 ימדקא ץעוי םע החיש

 .ןומיר לש םיימדקאה םיצעויה םע תינופלט חחושל םילוכי ןומירב םידומילב םיניינעתמה ,םוריחה בצמ רואל
 :ליימב וא )1 החולש( 03-5408882 :ןופלטל ורשקתה ת/ימדקא ת/ץעוי םע החיש םואתל

rimon.adv@rimonschool.co.il  

 

 םידומילל המשרהה ךילה

 .תחפומ דומילה רכש הבוג תמדקומה המשרהה תפוקתב .30/4/2020 ב תמייתסמ תמדקומה המשרהה
 ןאכ וצחל םיפסונ םיטרפו םיריחמל

 לע השענ תישיאה תכרעמה תיינבל ןומיזה .טנדוטס לכ םע תישיא תועש תכרעמ תינבנ ןומירב ,ךביל תמושתל
 .תועשה תכרעמ תיינבב רתוי הבר תוחונו תושימג תרשפאמ תמדקומ המשרה .ןומירל המשרהה רדס יפ



 
 

 

 תוניכמ

  .םידומילה תנש תליחת ינפל הירואתב הניכמ ורבעי םיאתמ יטרואית עדי אלל םידמעומ
 ,םידומילה תליחת ינפל עדי תמלשהל םיקוקזו הקיסומ תטלקהב ןויסינ אלל םיעיגמה הקפהה לולסמל םידמעומ
 .וידוא/ידימ תניכמ ורבעי

  .רבוטקוא / רבמטפס םישדוחב ומייקתי תוניכמה
 ןאכ וצחל םינמז חולו םיריחמל

 

 יאבצ ןודקפ

 דומילה רכש םולשת ךרוצל יאבצה ןודקיפב שמתשהל ןתינ

 

 תואוולהו תוגלמ

 ןאכ וצחל תואוולהו תוגלימ ןווגמ לע םיטרפל

 

 הקיסומ תומגמ ירגובל םירוטפו תולקה

 תא םייסלו ןומירל יטמוטוא ןפואב לבקתהל ,ןומיר םע םכסה ןהלש ,הקיסומה תומגמ ירגובל רשפאמ ןומיר
 ןאכ וצחל ןומיר ידי לע תורכומה תומגמל .רגוב תדועתל רצוקמ לולסמב םהידומיל

 


