
הצעומה ריכזמו ל"כנמ

ל"כנמ
)תוריש ,םיעוריא ,ביצקת( ןוגרא תוצוח תולועפ לולכת•
ןוגראיצוח םיטקיורפ לולכת•
 .ריווא גזמ ,תותיבש ,ןוחטבו םורח יעוריא לולכת: םורחה ט"מר•
.הצעומה תאילמ תוטלחה םושיי•
.תואצקה ,תוכימת ,עומיש ,תויורשקתה ,שכר תודעו ר"וי•
םדאהחכ םוחת לוהינ•
 עדימ תוכרעמ םוחת לוהינ•
 ץוח ירשק ,תושיגנ•
.עדימ שפוח ,תולובג תודעוו זוכיר :םוקמ אלממ•
ס"גה ,םינפה: הלשממ ידרשמ לומ רשק•
םידרשמ תאצקהו תוקלחמ דוינ-  הצעומה יסכנ לוהינ•
)....םע דחי( הצעומה םחתמ תקוזחת•



םדאחכ לוהינו ןוגרא
א"כ ינקת תעיבקו הניחב•
)הפיפח ,רכש ,הטילק ,הניחב תדעוו ,ןוימ ,רותיא ,זרכמ( םידבוע סויג•
.םידבוע דוינ ,הקסעה םויס•
)'וכו הלחמ/ד"לח/תיב תובא/תועייס( תונורתפו םילכ: םוקמ יולימ•
.םיאלמג תקסעה ,השירפ יוויל•
.להנמ-דבוע יסחי ,תותיבש ,תורדתסה ,םידבוע דעוו– הדובע יסחי•
.תוחכונ תרקב ,תעמשמ•
.תויומלתשהו הכרדה•
םידבוע ידלי תנטייק ,טרופס ,תויוליעפ :םידבוע תחוור•

תוחכונ לוהינלsinerion תכרעמ– תויגולונכט תעמטה•
ODT תואנדס– הצעומה ידבוע תמצעה•
םידבוע תכרעה•



:תויפרגואג תודעו
ןתנ רוצ תומדא/קחצי רוצ/ריאי בכוכ
והילא רינ ,ןימי הונ ,עמשילא– אבס רפכ
ביחרי ,רוגח– הילו'גל'ג
ילילג חטש– ארב רפכ
םימישגמ– דוהי

471 שיבכ– הווקת חתפ
תוסנכה תקולח– הווקת ינג

: ל"מת תוינכת
 והילא רינ ,םייח ןג ,תיפוצ– ןופצ ס"כ
1076 ל"מת- ןיקריס הנחמ
1075 ל"מת– םורד ןיקריס
1072 ל"מת םימישגמ– דוהי

1081 ל"מת– דעלא
: ל"תת תוינכת
 :חוכ תונחת–98 ,91 ל"תת
םולשה ,השולשה תעבג
הלק תבכר לוגס וק ופיד–70 ל"תת
א"ת ןילופורטמ ורטמ–101-103 ל"תת

םימויא תפמ

:ןורשה דוה א"מת
עמשילאו םע-ינג ,םינדע ,הנוקרי–48/1 א"מת



91-ו98 ל"תתזאגב תוענומהחכה תונחתב קבאמה

 ).ןורשה םורד ,ס"פכ ,םסאק רפכ ,ןיעה שאר( םיבשות תוגיצנ + םיל"כנמ תלבוהב– יתושר ןיב הטמ•
 .םיסרטניא דוגינו תוהז
)ןורשה דוה ,הילו'גל'ג ,ארב רפכ ,תינרוא ,ת"פ( תוריחבה רחאל תויושר סויג

יטילופ/ירוביצ/יטפשמ קבאמה תלבוה•

.רוביצ יסחיוהיגטרטסיא יצעוי•

ינוציח/ימצע– גניבול•

.םסק–קי'צליו ,םולשה תנחת–ןוריפ דרשמ– יטפשמ ץועיי•

גולורדיה + רנרב לאומש-  יתביבס ץעוי•

)תוריתע אלל( .ח"שא100  תולע•



םיכשמנ םייבחורםיטקייורפ
 זגב תוענומהחכה תונחתב קבאמ•
 תולובג יקבאמ•

 תונכש תויושר פ"תש•

םיבושיב דל תרואת תנקתהו שכר•
ןיחלוק ימ תבשהל הרבחה דיתע•

MAST-בשותל ילטיגיד תוריש תבחרהו העמטה•

ףסא ימע רפס תיב תודייטצהו תוכרעה•

)ל"כח פ"תשב( םיסנכה םלוא לועפתו תודייטצה•
)ל"כח פ"תשב(םיאטלווטופ םינקתמ תמקה•



2019 םישגד
 הביבס/תוסנכה/ל"תו/ל"מתו/תולובג יקבאמ- ירפכהןויביצה תרימש•
תוסנכה תלדגהו הקוסעת יזכרמ תמקה•

 ןימינב .ת.א
)1081ל"מת דעלא םע ףתושמ( םינושחנ היישעת רוזא
הילוגל'ג פ"תש

ןורשה תויושר לוכשא•
 קית ,ילטיגיד תוריש–MAST תכרעמ תעמטה .ינופלטה הנעמה רופיש– תורישה רופיש•

.להק תלבק  ,בשות
.תוריש סובוטוא•
 .םידעי רשוקמ2019 ביצקת•
 תכרעה ,תוחכונ תכרעמ ,דבועל תוריש ,החוור תויוליעפ ,םידבוע תמצעה– ישונא ןוה/םידבוע•

םידבוע
היגרנא ,רוזחמ ,הצעומ ,םיבשות– תומייקוס"כיא•
.םיעצמאו תוינידמ– יתצעומ חוקיפ•

18 רבמצדב24



: בושחמ•
ןוירניס ,MAST, GIS:תוכרעמ תפלחהו גורדש
שדח תרש-  תויתשת רופיש
סופמקל ץוחמ תודיחיו ס"יב רובע ןנעבסקירטנס תייזכרמ– תרושקת תוכרעמ
)עדימ תחטבא( תויטרפה תנגה תונקת םושיי–עדימ תחטבא
הצעומה רתא גורדש
MAST תכרעמ תעמטה
ךוניחב תוכרעמו תויתשת רופיש
: רוביצה םע רשקו תורבוד•

.ףקיה ,תנוכתמ– הצעומ ןותיע
הצעומה רתא גורדש
תילטיגידה הידמה קוזיח
-  ךוניח•

א"כ סויגו תורדעיהה תייעבל הנעמ ןתמ– .תויאופרו תובלשמ תועייס ,םינג תועייס לוהינ
ךוניח תודסומ יוניב
ילופיט זכרמ תמקהול"למ רפכ םחתמלח"פשה תקלחמ רבעמ
בשותל תורישה רופיש
םויה תונועמ ךרעמ
םוקמ יולימ ,תורשמ שויא– א"כ יכרוצל הנעמ
.קורי לולסמ ,יזכרמ תוריש ,םיבושיל ףתושמ שכר : םיבושיל תורישה רופיש•
הצעומ תוכימת להונ ןוכדע•

תומזויו םיאשונ


