
 

 

 

.ה.ת יב  ( 'רבח' דמעמב( םירבחל 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמ תשקב  - 12   ספוט

__________________ :השקבה תשגה ךיראת  

 תועש( תוירוביצ תורגסמב תילופיט הדובעב קתוו ורבצש  ,ת.ה.י ת/רבח ,תויונמא תועצמאב ת/לפטמ - הכרדהל החמתמ
 ,םיטנדוטס וא םילפטמ תכרדה - ותועמשמש 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רובעל ולכוי )הכרדה תועשו תוינילק לופיט
 יחרכהו ןושאר רבעמ בלש והז 'הכרדהל החמתמ' .'הכרדה לע הכרדה' תלבק ידכ ךות  ,יטרפ ןפואב וא הדובע תומוקמב
  .'ךירדמ' דמעמל
 

 :ת/שקבמה יטרפ

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

        ___________________ :ליימ  ___________________ :ןופלט  _______________________ :תבותכ

 :םייעוצקמ םיטרפ

 ___________________________:)תויונמאב לופיטה ימוחת ןיבמ( תוחמתהה םוחת

 ________________________ :)ראות וא הדועת( תויונמאב לופיטב הרשכה םויס ךיראתו הרשכה דסומ םש

 ___________________________________ :)הרשכהה םויס רחאל( הדובעב קתוו תונש

 _____________________ :ת.ה.י - ל הלבקה ךיראת

 

  'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל םינוירטירק

 :טורפה יפל רפסוממ ץבוקכ רומשלו הדועת/רושיא ףרצל שי ןוירטירק לכל *

 )הרשכהה םויסמ( םיירוביצ תודסומב תילופיט הדובעב תוחפל םינש 5 לש קתו - 12.1 ספוט .א
 .ת.ה.י -ב רבחכ תוחפל םינש 3 לש קתוו - 12.2 ספוט .ב
  .םיירוביצ תודסומב תוחפל תוינילק הדובע תועש 3000 - 12.3 ספוט .ג
  :האבה הקולחב ,)**לעופב( םיכמסומ םיכירדממ ,הכרדה תועש 300 - 12.4 ספוט .ד

 תולוכי הכרדהה תועש ראש ,שקבמה לש תוחמתהה םוחתב ה/ךירדממ תוחפל הכרדה תועש 150 -
 .שפנה תואירב תועוצקממ וא תויונמאב לופיטב םירחא םימוחתמ םיכירדממ תויהל

  .הכרדה תצובקב תויהל תולוכי הכרדהה תועש ראשו תינטרפ הכרדה לש תוחפל תועש 150 -

 
 



 

 

 
 

 ףיעס לכל רושיא ףרצל שי * 12.3 ספוט תוינילק הדובע תועש זוכיר

  סמ
 ותוהמו דסומה םש                         
        )ותייסולכואו ומוקימ(                        
 

 הדובעה תפוקת   
 הלחתה תנשו שדוח(  
 )דסומב הדובעה םויסו

  תועש כ"הס
  דסומב הדובעה

 דסומה רושיא
 המיתח השרומ תמיתח(
 )דסומב

1     

2     

3     

4     

5     

6     

                 )הלעמו תועש 3000(   * תוינילק  הדובע  תועש  כ"הס                      

 

 ףיעס לכל רושיא ףרצל שי * 12.4 ספוט הכרדה תועש טורפ
 

  סמ
 **ךירדמה םש   
      

 עוצקמ    
  **ה/ךירדמה  
 דיקפתו   

  רושיא    
  תמיתחו   
 **ה/ךירדמה

 הכרדהה  תפוקת
 תנשו שדוח(
 )םויסו הלחתה

    הכרדהה תועש טורפ 
  תועש כ"הס
  הכרדה    

 תויתצובק תוישיא 

1        

2          

3        

4        

5        

6        

    )12.4 ספוט 'ד ףיעסב טורפה יפל ,הלעמו תועש 300( הכרדה תועש כ"הס

ףטוש ןפואב רבח ימד םלשמה -   ךירדמ לעופב ךירדמ **  ת.ה.י  



 

 

 

 

 ךשמב ,ךירדמל הכמסהה ךילהתב ךישמהל ת/לפטמ ת/יאשר 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רושיא תלבק םע  ***
  :ןלהל טרופמכ םייתנש

 לע הכרדה' תועש 25 לבקל ליבקמבו תויונמא תועצמאב לופיטל םיטנדוטס/םילפטמ 2 תוחפל ךירדהל שי הנש לכב
  .ךמסומו קיתוו **ךירדממ 'הכרדה

 יפל םייתנש ךשמב 'הכרדה לע הכרדה' תועש 50 תוחפל לבקלו ,םיכרדומ 4 תוחפל  לש הכרדה רובצל שי כ"הס
 :טורפה

        .םיכרדומ 5 דע לש הצובקב תויהל תולוכי תועשה ראשו תישיא/תינטרפ הכרדהב תוחפל תועש 25 .1
                .השקבה שקבמ לש הביטח התואב תויונמוא תועצמאב לופיטב ךמסומו קיתוו **ךירדממ תוחפל תועש 25 .2

 לשמ תויונמא תועצמאב לופיטב רחא םוחתמ ךמסומ ךירדממ תויהל תולוכי 'הכרדה לע הכרדה'ה תועש ראש
  .שפנה תואירב תועוצקממ דחאב ךמסומ ךירדממ וא שקבמה

  'הכרדה לע הכרדה' ולבקיו תוצובק וכירדיש ץלמומ 'הכרדהל החמתמ' בלשב ת/לפטמ – המרדוכיספב ***
     .דבלב תישיא/תינטרפ                    

 

ףטוש ןפואב -   רבח ימד םלשמה לעופב ךירדמ     ת.ה.י ךירדמ **

 

 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל השקבה שקבמ תרהצה

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

___________________         _________________________           ____________________   

 המיתח                                                     םש                                              ךיראת              

 

 

 

 שרדנכ םירושיא ףרצלו השקבה יקלח לכ תא אלמל שי *

 ,םיפיעסה ירפסמ יפל רומשל ,קורסל שי ,םישרדנה םירושיאה לכ ףורצב תואלמ תושקב *
 yahat2013@gmail.com   :ליימל חולשלו



 

 

 

 

 

  השקבה רושיא יא /רושיא

 ! הרשוא _________________________ -ל 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל השקבה .א
 
 ! רשוא אל _______________________ -ל 'הכרדהל החמתמ' דמעמל רבעמל השקבה .ב
 _______________________________________________________ : תוביסהמ

      ______________________________________________________________               

 

  __________________________________  :םוחתל רבעמו םושיר תדעו         

 

 ________________ :המיתח __________________ : גיצנ/שאר םש _________:ךיראת

 

 

רבח ימד םולשת רחאל קר ףקת דמעמ *  


