
הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד

))קוחה - ןלהל( 2011- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל 2 ףיעס(
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המורתה תנתונ הרזה תינידמה תושיה םש המורתה תנתונ הרזה תינידמה תושיה םש

ץיווש תורירגש ץיווש תורירגש

19801980 – ם"שתה ,תותומעה קוחל )א(א – ם"שתה ,תותומעה קוחל )א(א3636 ףיעסב טרופמכ הרזה תינידמה תושיה גוס ףיעסב טרופמכ הרזה תינידמה תושיה גוס

הרז הנידמ הרז הנידמ

 םישדח םילקשב המורתה םוכס םישדח םילקשב המורתה םוכס

חווידה םויל ןוכנ חווידה םויל ןוכנ

28,00028,000₪₪

הלבקתה וב עבטמה גוס הלבקתה וב עבטמה גוס

שדח לקש שדח לקש

 םוכס בשוח ויפל הרמהה רעש םוכס בשוח ויפל הרמהה רעש

םישדח םילקשב המורתה םישדח םילקשב המורתה

₪₪

הדועיי וא המורתה תורטמ הדועיי וא המורתה תורטמ

ח"וד תקפה ח"וד תקפה

 וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל ךמתנה ןתנש תויובייחתה תוברל המורתל םיאנתה וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל ךמתנה ןתנש תויובייחתה תוברל המורתל םיאנתה

הלאכ שי םא ,ןיפיקעב הלאכ שי םא ,ןיפיקעב

ח"וד תקפהל הדעונ המורתה ח"וד תקפהל הדעונ המורתה

-ל לגועמו חווידה םויב הרמהה רעש יפל םישדח םילקשב ןייוצי המוכס ,ץוח עבטמב הלבקתהש המורת*  תורפס  תורפס 22-ל לגועמו חווידה םויב הרמהה רעש יפל םישדח םילקשב ןייוצי המוכס ,ץוח עבטמב הלבקתהש המורת*

תינורשעה הדוקנה ירחא תינורשעה הדוקנה ירחא

 ןכ טנרטניא רתא ןיא/שי )צ"לח וא התומע( ךמתנל םאה ןכ טנרטניא רתא ןיא/שי )צ"לח וא התומע( ךמתנל םאה

טנרטניאה רתא תבותכ טנרטניאה רתא תבותכ

www.hrd.org.ilwww.hrd.org.il

חודה סחייתמ וילאש ןועברב ולבקתהש הרז תינידמ תושימ תומורת טוריפ חודה סחייתמ וילאש ןועברב ולבקתהש הרז תינידמ תושימ תומורת טוריפ

הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד

- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל 22 ףיעס( ףיעס( ))קוחה - ןלהל( 20112011- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל  ))קוחה - ןלהל( 
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