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 2.2022 םיצירמת רזוח
 הסינכה יצורע תבחרהל תוינכות תשגהל ארוק לוק
 דע תושקב תשגה – קטייהה תיישעתל

06/07/2022 
 

 

 ,ן.םלוכל םולש
 
  ,הנורחאל ומסרפ ,היישעתהו הלכלכה דרשמב הדובעה עורזו תונשדחה תושר
 תונורתפ ועיציש תוינכות תשגהל ארוק לוק לע העדוה ,44 'סמ לולסמ תרגסמב
 .לארשיב עדיה תריתע היישעתה רובע ןמוימ ישונא ןוה חותיפב םירגתאל םיינשדח
 םירגתאל תונורתפ לולכל תולוכי הבטהה לולסמ תרגסמב תושגומה תושקבה



 

 

 ,הנווכה ,המשה ,OJT ,הרשכה ,תוחמתה ,ןוימ ,לאיצנטופ רותיא :תמגודכ
Upskilling/Reskilling, תו/םידבוע רופיש וא/ו רומיש.  

 
 תב/ןב עצומה ןורתפב הנבלשתש תוינכותל תופידע ןתנית הז ארוק לוק תרגסמב
 רובע ןמוימ ישונא ןוה חותיפב םירגתאל הנעמ לולכל תועצהה לע .ידרחה רזגמה
 תועוצקמב ןהו םייגולונכטה תועוצקמב ןה לארשיב עדיה תריתע היישעתה
 וא תוחמתה ,הרשכה ,ןווכה ,ןוימ ,לאיצנטופ רותיא תועצמאב םיכמות םייקסע
 היישעתב ןמוימו יתוכיא ישונא ןוה לש רופיש וא/ו רומיש ;ןמוימ םדא חוכ לש המשה
  .לארשיב עדיה תריתע
 

 תוינכותל( 70%-50% ןיב עוני הז לולסמב תוכוזה תועצהל הכימתה ירועיש
 1-מ םיהובגה םיפקיהב תוינכותל 50%-30% ןיבו )₪ ןוילימ 1 דע לש ביצקתב
  .₪ ןוילימ
 
   .12:00 העשב ,2022 ילויב 06 םויל דע לולסמב תושקב שיגהל ןתינ
 
 ןאכ וצחל – אלמה רזוחב הייפצל
 
 ןאכ וצחל – 44 הבטה לולסמל

 

 :םיפסונ םיטרפו עדימל
 . Deloitte,סמה תביטח ,םיצירמתה תצובק להנמ ,ףתוש ,ליג בדנ ח"ור
 . Deloitte,סמה תביטח ,םיצירמת תקלחמב ריכב להנמ ,ידרנ ןולא
 
 
 תרטמ ןיא ןכש ,המיאתמ תיעוצקמ הצע לבקל ילבמ והשלכ שומיש וב תושעל וא/ו הז רזוח ןכות לע ךמתסהל ןיא
 .וב רומאל ךבל תמושת תא בסהל אלא רזוחה

 .תורומש תויוכזה לכ ©
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