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ת "ה יב ' רבח ' 'הכרדהל החמתמ' דמעמל  דמעמב םילפטמל רבעמ ת  שקב  – 12   ספוט

 תוירוביצ תורגסמב תילופיט הדובעב קתוו ורבצש  ,ת"הי ת/רבח ,תויונמא תועצמאב ת/לפטמ - הכרדהל החמתמ

 /םילפטמ תכרדה - ותועמשמש 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רובעל םיאשר )הכרדה תועשו תוינילק לופיט תועש(

  .'הכרדה לע הכרדה' תלבק ךות ,יטרפ ןפואב וא הדובע תומוקמב תויונמאב לופיטל םיטנדוטס

 .'ךירדמ' דמעמל ךרדב יחרכהו ןושאר רבעמ בלש והז 'הכרדהל החמתמ'

 _________________ :השקבה תשגה ךיראת                                                                                         

                                                      :ת/שקבמה יטרפ

    ________________ :הדיל ךיראת  __________________ .ז.ת   ___________________ :ת/שקבמה םש

        ___________________ :ליימ  ___________________ :ןופלט  _______________________ :תבותכ

   _____________ :)תויונמאב לופיטה ימוחתב( תוחמתהה םוחת

  _____________________ :ת/לפטמ תדועת תלבק ךיראת ___________________:לופיטה ידומיל דסומ םש

 ___________________________________      : ת"היב 'רבח' דמעמ תלבק ךיראת

  :ת"היב 'רבח' דמעמב םילפטמל 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל םינוירטירק

  .םישרדנה םירושיאה לכ ףורצב )ת"הי רתאב 12 ספוט( 'הכרדהל החמתמ' דמעמל השקב תשגה .1

 הדועתל תואכז וא ת/לפטמ תדועת תלבקמ( תוירוביצ תורגסמב תילופיט הדובעב תוחפל םינש 5 לש קתו .2

 .)ל"נכ

 .ת"הי -ב 'רבח' דמעמב תוחפל םינש 3 לש קתוו .3

 ספוט ג"ע וא הז ספוטל דומצה 'א12 חפסנ( םיירוביצ תודסומב תוחפל תוינילק הדובע תועש 3000 לע רושיא .4

 תיתצובק הייחנה ויהי תוחפל תוינילק הדובע תועש 500 – המרדוכיספב * . )רתאב םייקה 99 רזע

 הז ספוטל דומצה 'ב12 חפסנ( האבה הקולחה יפל םיכמסומ םיכירדממ ,תוחפל הכרדה תועש 300 לע רושיא .5

                                                                                         : )רתאב םייקה 99 רזע ספוט ג"ע וא

 הכרדהה תועש ראש ,שקבמה לש תוחמתהה םוחתב *ת"הי ךמסומ ה/ךירדממ תוחפל הכרדה תועש 150 .א

 הכרדה סרוקמ וא שפנה תואירב תועוצקממ וא תויונמאב לופיטב םירחא םימוחתמ םיכירדממ תויהל תולוכי

 .תויונמא תועצמאב לופיטה תועוצקמב הכרדה תועש ןתונה

 .הכרדה תצובקב תויהל תולוכי הכרדהה תועש רתי .תינטרפ הכרדה לש תוחפל תועש 150 .ב

 .ת"היב הכרדהל החמתמ דמעמב וא ה/ךירדמ דמעמב )תורבח םלשמ( ת"הי רבח – ת"הי ךמסומ ךירדמ *
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 )תוירוביצ תורגסמב תוינילק הדובע תועש 3000 לעמ( תוינילק הדובע תועש זוכיר - 'א 12

 

 תילופיט  הדובעה תרגסמ יטרפ 'סמ
 )ותייסולכואו ומוקימ( 

 

  הדובעה תפוקת      
  )הנשו שדוח( - מ      
 )הנשו שדוח( – דע     

 תועש כ"הס
 תרגסמב הדובע

 לע יארחאה תמיתחו םש
 תרגסמב תויונמאב לופיט

 הדובעה
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ה כרדה תועש זוכיר   12 ב' - 

 
 תמיתחו םש
 ה/ךירדמה
 

 ה/ךירדמה עוצקמ
  – ת"הי ךירדמ(
 רפסמ ןייצל שי
 )ךירדמ

 הכרדהה תפוקת
 )הנשו שדוח(-מ
 )הנשו שדוח(–דע

  הכרדהה תועש טורפ 
 

  
 

 תויתצובק תוישיא  ה/ךירדמה תצלמה
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'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל השקבה שקבמ תרהצה  

  םינוכנ – 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל יתשקבב יתרסמש םינותנה לכש תאזב ריהצמ ,מ"חה ינא

___________________         _________________________           ____________________   

 המיתח                                                     םש                                              ךיראת              

 yahat2013@gmail.com   :ליימל חולשלו ספוטה תא אלמל שי

 

  השקבה רושיא יא /רושיא

 ! הרשוא _________________________ -ל 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל השקבה .א
 

 ! הרשוא אל _______________________ -ל 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל השקבה .ב
 : תוביסהמ
________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________  

       

  ________________:הדעוה גיצנ םש  __________________ :םוחתב רבעמ תדעוו        

  _____________ ______________________       :ךיראת   :רשאמה תמיתח

 תועצמאב לופיטל םיטנדוטס/םילפטמ ךירדהל לפטמ יאשר 'הכרדהל החמתמ' דמעמ רושיאב *
 דעתלו )'הכרדה לע הכרדה' אל( ! דבלב םילפוטמ םע תינילקה םתדובע לע הכרדה ,תויונמא
  .'ךירדמ' דמעמל השקב – 13.1 ספוטב טרופמכ םינותנ

 .תועיבקב רבח ימד םימלושמ םא קר ןכדועמו ףקת ,תיתביטח רבעמ תדעו י"ע רשואמ דמעמ *

 ףסוותי רבחה םש ,רבח תדועת חלשת ,רתאב לפטמ סיטרכ חתפי - ת"היב רבח דמעמב .א
  .םילפטמה סקנפל ןכו רסמ-ברבו רווידה תמישרל

  ת"היב םילפטמה סקנפבו םילפטמה רגאמב דמעמה ןכדועי – דמעמ יונישב .ב
  .ךירדמ תדועת חלשית ךירדמ דמעמ רושיאב .ג

 .התליחתב הנש לכב ןכדעתמ ת"הי רתאב םילפטמה סקנפ


