
                                                                                     

                                                                                     
 

 

          

 

 
 

                 

              

  

 

      

     

     

        

 

           

 

     

          

  

              

   

 

        

 

           

  

            

  

             

   

 

             

       

       

           

    

 

לדגמ----------------
מאחוריךמגדלשישטוב

www.migdaL.co. iL Middle Office תייננספ בהיטח 

 תוחברות ציבוריי בתאגידשל הות הממאיכל יחסדה באמות מי

 תואמ את פרסםליוסדמיעמשק על כי בענק חדומאה וזרחה של עה,השק ינכס ולהינ,4 פרקב)ג( 11 יףסעב

 ותקעהשה על יטלהחל אהובבולש ותקעההש עדתוו את ותחנהמ ,יידגהתא משלהמ ותכילא חסיב,דהיהמ

 .ערך ותריינב

 תויכהא ןויצו דהימ ותאמ ,עץייורם מג–יידגהתא ממשלהתויכא נתיבח

 לשידיאגהת ממשלה ותכיאלש נהיבחבהל עץייהמ יועצהמק ורםגכיופנטראתא רהאיש ותעהשקה עדתוו

 פי.ורנטה אחתיל שפודלמ התאםוזאת ב עה,השק תנוחבוא עהיהשק גדלמ וצתהם קבב יםידתאג

 תויורגקט רבעלא ותקחלנ ותירויבצה ותחברבידיאגהת להממש ותיכלא חסיב ותנבחנה דהיהמ ותאמ

 :ותלולכה ותייקרע

 יים,ולתילתהב ריםורקטיהד רויעש,ןויוררקטיהד בהרכ ונבחיי יתרהןיב–ןויורטירקדה נהמב.1

 .נהוכה פתותק

 ו.יעל הנוהממ יומ מבקרה של ועמדמ ים,נפ מבקר לשוומיקונבחיי יתרהןיב– ורתיקב.2

 ותירתד ברה,הח יוחוידב ותפיהשק ידתמ ונחיבי יתרה ןיב – קהיתוא ותינמה ילבע תויוזכ.3

 ין.ינעיעלב ותעסקא

 האם המשרה, יושאנ לשאר "רוי/"לנכהמ ןיב השכר יסיחונחיבי תריהןיב– ולגמהת ותינימד.4

 ית.ללכה פהיהאס ותנגדהת לע ולמגות תינידה מישראהחברה

 תורחבב ידגהתא ממשלה ותכילא ןויצ ידגלתא ןנתייולא ותיורטגבק ותלנכלה דהיהמ ותאמ של ןסיבס על

 יות:ימנפ ותגי דרתיש ש הקבוצ לכשלכ ות,צווש קבלק לשחלנ יםנויג הצידרמ.ותיוריבהצ

 לממש ותיכאכתהער עם ותחברהאתתמרכז –( +AdvancedואAdvanced) קהויר וצהקב •

 ית.וביחיידתאג

 תלממש ותיכא ערכתה עם ותרחבה את מרכזת –(+Reasonable ואReasonable) בהוצה וצהקב •

 .עתממוצ יידתאג

To) מהודא וצהקב • be improved או Negative )– לממש ותיכא ערכתהעםתוחברה את מרכזת 

 .כהונמיידתאג

 רחשהת יכ זהינלאהידי על קבעיוב רההמק עטלמ םיודשח 12 למשך הקפתהיתה יופנטרא של הערכתה

 למע ולפחובהבמקר .רהחב תהואלשיידאגהת ממשלהתויכאןויצלע יעהשפלובשישיותעמשמ עוירא

 ןבחת ור,כאמ יותמעשמועריא רחשהת יזהלנהא עתילקבשוא פי,ונטרא של הערכהה ועדממ שיםודח12

 תהוא של ידיתאגה שלהממ ותיכאןויציונישב רךוצ יש אם ועתד והויח אשר יסטנלאייד על כההערה

 .פי(ורנטת מאינעדכ עתות דוחהבלהתק לאשהידאת במזש )נדרהיונישהומהו רהחב

/ 12 דיתאגי לשממ2020 דיתאגי לשממ הדמי תמוא 143 / 22 / 12012020 



   

 

 

 

           

   

 

   

            

          

            

 

 

 

            

                

    

 

 

תינסניפ בהיחט Middle Office 

 ידיאגהת שלהממ ותכיאןחיבת,יידגהתא ממשלה ותכילא ןויצ קבלתי לאש ככל –תווחומד ותחבר ילגב

 .ייללערך כשומ החברב יידתאגה להממש האם העיורך קבלצ מיםוד ריםפרמט יסל בסע

 יידגהתא להממש ותיכאןבחהם תים בקרמ

 עוביצ ינפלידיתאגהלהממש תויכאןויצ את ןבחיינטוולהר קיאפה הלנמ ים,יתעמ יפכס וליהנ גרתבמס

 הנולראשונרשמ אשר ותינמתכישר על ולחי לא ורמהא .לבדב אלישרב ותרסחנה ותרחבבתוקעההש

 מועדמ חודשים 12 חלוף או תוברח תןאול גידיאת משלמתרכהע סוםפר ןיבמ וקדםמה עד אתוז לישראברויבלצ

 .הרישום

 התופח ותפיבעדותיוביחידיתאג ממשל תערכהתועלבתוחברבעיהשקל גדלמתקבוצ ףיתעד ,ללככ

 ידיתאג לממש ערכתה ותעלבתוחבר ינפ על זאת וכל תוצעממ יידתאג משלמתערכהתועלב ותחברב

 .תפוסנ ותחסייהתלהנוטע היהה תוכמניידאגל תת ממשערכה ותלבע ותחברבהקעהש וכה.נמ
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