
 

 

 

ת.ה.י  'ךירדמ' דמעמל רבעמ תשקב ב-  - 13   ספוט

__________________ :השקבה תשגה ךיראת  

 'הכרדהל החמתמ' דמעמ יאנת ומייסש .ת.ה.י ירבח ת/לפטמ םיאכז ת.ה.י-ב 'ךירדמ' דמעמל
 . 14 12  ספוטב וא   ספוטב טרופמל םאתהב

 :ת/שקבמה יטרפ

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

        ___________________ :ליימ  ___________________ :ןופלט  _______________________ :תבותכ

     _______ :)לפטמ תדועת תלבקמ( םינשב הדובעב קתו  ___________ :תויונמא תועצמאב לופיטב תוחמתה םוחת
 
 ______________________  :'הכרדהל החמתמ' דמעמ תלבק ךיראת     ____________ :ת.ה.יב תורבחב קתוו
  

 :ת.ה.י -ב 'ךירדמ' דמעמ תלבקל םינוירטירק

 .)תוחפל הנש ךרדומ לכ( תויונמא תועצמאב לופיטל םיטנדוטס/םילפטמ 2 תוחפל ךירדהל שי הנש לכב .א
 הביטחמ םיינש – םיכרדומ 4 תוחפל  לש הכרדה רובצל שי תוחפל םייתנש לש ךילהת ךלהמב – רמולכ
  .תורחא תוביטחמ תויהל םילוכי םירחאה םיינשהו דמעמה שקבמ לש הביטחל ההזה

 :טורפה יפל 'הכרדה לע הכרדה' תועש 50 תוחפל לבקל שי 'הכרדהל החמתמ' דמעמב םייתנש ךלהמב .ב
  .הצובקב תויהל תולוכי תועשה ראשו תינטרפ הכרדהב ויהי תוחפל 'ש 25 -
    .השקבה שקבמ לש תויונמא תועצמאב לופיטב םוחתה ותואמ *ךמסומ ךירדממ תוחפל 'ש 25 -

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

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

     .דבלב תישיא/תינטרפ                             

 

 

 

 

  



 

 

 'ךירדמ' דמעמל 'הכרדה לע הכרדה' תועשו םיכרדומ תכרדה דועת - 13.1 ספוט
 תוחפל םייתנש ךלהמב ,דרפנב הנש לכב אלמל שי )13 ספוטל הבוח חפסנ(

 

  )תויונמא תועצמאב לופיטל םילפטמ/םיטנדוטס - םיכרדומ( םיכרדומה יטרפ
 .'ךירדמ' דמעמ שקבמה םוחתל ההז םוחתמ תויהל םיכירצ םיכרדומה תעבראמ םיינש .תוחפל הנש ךרדומ לכ ךירדהל שי •

 .רתוי וא םייתנשה ךלהמב םיכרדומ םתוא ךירדהל ןתינ •

 _____________ תויונמא תועצמאב לופיטב תוחמתה םוחתמ  _______________________ :1 ת/ךרדומה םש

    _____________:דע ____________-מ :הכרדהה תפוקת ___________________ :ת/ךרדומה תדובע םוקמ

 _____________ תויונמא תועצמאב לופיטב תוחמתה םוחתמ  _______________________ :2 ת/ךרדומה םש

    _____________:דע ____________-מ :הכרדהה תפוקת ___________________ :ת/ךרדומה תדובע םוקמ

  ___________ :שקבמה תמיתח  _________ :ךיראת  .םינוכנ השקבה יטרפ לכש רשאמ ינא - שקבמה תרהצה

   -'הכרדה לע הכרדה' תועש דועת
 :האבה הקולחה יפל ,תוחפל םיכרדומ העברא תכרדה לע ,םייתנש ךלהמב כ"הסב "הכרדה לע הכרדה" תועש 50

 .הצובקב תויהל תולוכי 'הכרדה לע הכרדה' תועש רתיי .תוישיא – תוחפל 'הכרדה לע הכרדה' תועש 25 .א
  ,השקבה שקבמ לש םוחת ותואמ ת.ה.יב *ךמסומ ה/ךירדממ ויהי תוחפל 'הכרדה לע הכרדה' תועש 25 .ב

   ךמסומ ךירדמ וא תויונמא תועצמאב לופיטב רחא םוחתמ *ךמסומ ךירדממ תויהל תולוכי תועשה רתיי              
    .שפנה תואירב תועוצקממ              

 .ףצרבו תועיבקב ת.ה.יב רבח ,םינש 5 לעמ ת.ה.יב 'ךירדמ' דמעמב תויונמא תועצמאב לפטמ – ת.ה.י ךמסומ ךירדמ *
 
 .דבלב תישיא/תינטרפ 'הכרדה לע הכרדה' ולבקיו תוצובק וכירדיש ץלמומ 'ךירדמ' דמעמ שקבמה ת/לפטמ – המרדוכיספב ***

 

             _______________:ךיראת                                                                                            :ךירדמה תצלמה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  )ןוכנה תא ןמסל(  תיתצובק/תישיא 'הכרדה לע הכרדה' יתכרדה יכ ת/רשאמ :ךירדמ תרהצה

 _______ :תועש כ"הס   __________ - __________ :הפוקתב    _______________________  :תא

   ______________________________ :)עוצקמ( תוחמתה ימוחת ___________________ :ה/ךירדמה םש

 ______ :)לעופב ת.ה.י רבח ה/ךירדמה םא( ה/ךירדמ  רפסמ ___________________ :םעטמ הכרדהל ת/ךמסומ
 ___________________ :ךירדמה תמיתח  _____________________________ :ותדובעב ךירדמה ידיקפת
 

 



 

 

 yahat2013@gmail.com   :ליימל חולשלו WORD ץבוק יבג לע השקבה תא אלמל שי

 

 __________:ךיראת                                             'ךירדמ' דמעמל השקב רושיא יא /רושיא

 

 !הרשוא  __________________________ -ל 'ךירדמ' דמעמל רבעמל השקבה .א
 

 ! הרשוא אל  ________________________ -ל 'ךירדמ' דמעמל רבעמל השקבה .ב
 ______________________________________________________ : תוביסהמ          

_____________________________________________________________               

 

  ________ :המיתח _____________ :רשאמה םש__________ :םוחתב רבעמו םושיר תדעו

 

:'ךירדמ' דמעמ ב   לפטמל תובושח תורעה

  תועצמאב לופיטל םיטנדוטס / םילפטמ ךירדהל לפטמ יאשר ,ת.ה.י ב 'ךירדמ' דמעמ תלבק םע .1
.)הכרדה לע הכרדה אל( הליגר הכרדה םינש   5    ךלהמב תויונמא

 תכרדה תועש רבצו ת.ה.י ב תורבחה תועיבקו תופיצר ורמשנש יאנתב ,'ךירדמ' דמעמב םינש 5 רחאל .2
 ."הכרדה לע הכרדה" ךירדהל יאשר היהיו ת.ה.י ב 'ךמסומ ךירדמ' דמעמל רובעל לפטמ לכוי ,םיכרדומ

 .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.ה.יב רבח דמעמב .א
  .םילפטמה סקנפל ןכו רסמ-ברבו רווידה תמישרל

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

  .התליחתב הנש לכב ןכדעתמ .ת.ה.י רתאב םילפטמה סקנפ


