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 .pubarchMED# תינכותה תרגסמב םינש שולש תב תוליעפ םייסמה עוריאל הנמזה יהוז
 תא ןוחבל ןויסינב ןוכיתה םיה ןגאב םייגולואיכרא תשרומ ירתא לש לוהינה תא הנחב וז תינכות
 תינכותה .הלא םירגתא םע תודדומתהה יכרד תאו םוחתב םיקסועה ינפב םידמועה םירגתאה
 שומיש השענ וב ןפואה לש רתוי האלמ הנבה הרשפאש תיפרגונתא השיג לע הססבתה
  .ןוכיתה םיה ןגאב תונוש תוצראב היגולואיכראב
 לש ומויס םע ,םלוא .בורקב םלוכל תושיגנ ויהי תינכותה תרגסמב עצבתהש רקחמה תואצות
 ןתנית ובש 2021 לירפאב שחרתי רשא םלוכל חותפה ןווקמ עוריא ךורעל שקבנ טקיורפה
 לש תועפשהה תא תואור ןה דציכ אטבל םיפתתשמהו תופתתשמה לכל תורשפאה
 תאזו הדימב ,תאז םע .תילגנא היהת סנכה לש תישארה הפשה .הרבחה לע היגולואיכראה
 .םיפתתשמהו תופתתשמה לש םאה תפשב םג תופתתשה רשפאל ץמאמ השעיי היעב היהת
 
 ןתינ הז רשקה ךותב .ןוכיתה םיה ןגאב הרבחהו תויגולואיכרא תוקיטקרפ :אוה סנכה אשונ
 תועצה םג ומכ ,ןוכיתה םיה ןגאב היגולואיכראו הרבח ןיב רשקה תא תנחובה העצה שיגהל
 היגולואיכרא לש דיקפתל תושדח תושיג וא ,תשרומ ירתא לוהינ לש םינוש םיטביה תונחובה
  .ןוכיתה םיה ןגאב תירוביצ
 .2021 ,ראורבפל 15-ה  :תושקב תשגהל דעומה
 
 :םיאבה םיטמרופה דחאב תופתתשהל העצה שיגהל ןתינ
 

 )תילגנאב( םרגטסניאב וא רטיווטב םוליצ ןמוי -
 .)תימוקמ הפשב םילמ 2000 + תילגנאב רטסופ( םירטסופ :לבב לדגמ -

 
  .דועו םינווקמ םייתרבח םיעוריא ,םינוש םיבשומב ףתתשהל םג היהי ןתינ
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 דע תיבותכ הנומת לכל .תונומת 10 דע וניכי ולבקתיש תועצה  :רטיווטב םוליצ ןמוי .1
 .סנכה ךלהמב וגצוי תונומתה לש םירושרשה .םיוות 280

 
 .רושרשכ וגצוי םה .סנכה תרגסמב םתוא ףתשל היהי ןתינ ובש ןמז עבקיי לבקתתש העצה לכל
 JaimeAlmansa@ תא רשקלו pubarchMEDfin# גאטשאהה תא הנושארה הנומתב ףיסוהל שי
  .עוריאה דעומל ךומסב ונתני תופסונ תוארוה .הנושארה הנומתל
  

 ןתינ דחי תונומתה לכל .תונומת 10 דע וניכי ולבקתיש תועצה  :םרגטסניאב םוליצ ןמוי .2
  .םיוות 2200 דע תויבותכ ףרצל

 
 טסופכ וגצוי םה .סנכה תרגסמב םתוא ףתשל היהי ןתינ ובש ןמז עבקיי לבקתתש העצה לכל
 JaimeAlmansa@ תא רשקלו pubarchMEDfin# גאטשאהה תא ףיסוהל ךירצ וילאש דחא
  .הנושארה הנומתל



 ונתני תופסונ תוארוה .ףתתשהל ולכוי םייטרפכ ורדגוי אלש תונובשח קרש שיגדהל בושח
  .עוריאה דעומל ךומסב
 

 טסקט ףרצל ןתינ .1A דומעל םלדוגב םיליבקמה םירטסופ ןיכהל ןתינ :לבב לדגמ .3
 ןגאב תרבודמה תרחא הפש לכב וא תילגנאה הפשב רטסופל םילמ 2,000 דע וכרואש
 ןוכיתה םיה

 
 ןתינ ובש pubarchMED# תינכותה לש רתאב םירטסופ לש הירלגל הלעת לבקתתש העצה לכ
  .םירטסופה תגצהל םיעוריא ומייקתי ףסונב .םהב תופצל היהי
 

 לכ ךרוא .2021 ,ראורבפל 15-ה דע תועצהה תא שיגהל שיש רוכזל בושח
אבה שיגהל שי םיריצקתה תא .םילמ 200 דע ריצקת   :רושיקב 
 https://forms.gle/mBymvJKUqr5usYwA7 
 
 

 


