
 

 

ב- תחת ת.ה.י םילפטמל דחוימ רדסה 14 -  'ךירדמ' דמעמל רבעמ תשקב  ספוט
תוירוביצ תורגסמב םיכירדמש   ,תויונמא תועצמאב

__________________ :השקבה תשגה ךיראת  

 םינש 8 תוירוביצ תורגסמב םידבועש ת/לפטמ שיגהל יאשר ,רצוקמו דחוימ רדסהב 'ךירדמ' דמעמל השקב
 םאתהב 'הכרדה לע הכרדה' םילבקמו םיכרדומ םיכירדמש םילפטמ ,ותדובע תרגסמב לעופב ךירדמו הלעמו
  .'ךירדמ' דמעמל רבעמ – 13 ספוטב טרופמה ךילהתל

 :ת/שקבמה יטרפ

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

        ___________________ :ליימ  ___________________ :ןופלט  _______________________ :תבותכ

 :םייעוצקמ םיטרפ

   _____________ :תויונמוא תועצמאב לופיטב תוחמתהה םוחת
 
      _____________ :)לפטמ תדועת תלבקמ( םינשב הדובעב קתוו
 
 :דחוימ רדסהב ת.ה.י-ב 'ךירדמ' דמעמל רבעמל םינוירטירק

 םירושיאה לכ ללוכ ,ת.ה.י-ב תורבח תשקב –10/11 ספוט דמעומה אלמי - ת.ה.י רבח וניא השקבה שקבמ םא .א
 .ספוטב םישקבתמה םיפרוצמה
 .תוירוביצ תורגסמב תויונמא תועצמאב לפטמ דיקפתב םינש  8תוחפל לש קתו לע םירושיא גיצהל דמעומה לע .ב

  .השקבה תשגה ןמזב ,תירוביצ תרגסמב לעופב ךירדמ תויהל דמעומה לע .ג

  .דבעידב תורבח תונש  3 רובע ,השקבה תשגה תעב םלשי ת.ה.י רבח וניאש דמעומ .ד

  .)ב"צמ( דחוימ רדסהב 'ךירדמ' דמעמל רבעמל השקב ספוטמ דרפנ יתלב קלח הווהמה 13.1 ספוט יולימ .ה
 תביטחל תמאותה הביטחב תויונמא תועצמאב לופיטל םיטנדוטס/םילפטמ 2 תוחפל ת/שקבמה וכירדה הנש לכב .ו

  .ךמסומו קיתוו ךירדממ 'הכרדה לע הכרדה' תועש 25 לביק ליבקמבו ,ה/ךירדמה
 .'הכרדה לע הכרדה' תועש 50 תוחפל לבקלו ,םיכרדומ 4 תוחפל םייתנש ךשמב ךירדהל שי כ"הס

 :טורפה יפל ויהי ,םייתנש ךלהמב'הכרדה לע הכרדה' תועש 50 .ז
  .םיכרדומ 5 דע לש הצובקב תויהל תולוכי תועשה ראשו תישיא/תינטרפ הכרדהב ויהי תוחפל 'ש 25 -
             .השקבה שקבמ לש תויונמא תועצמאב לופיטב םוחת ותואמ ךמסומו קיתוו **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 שקבמה לשמ תויונמא  
   לע הכרדה' ולבקיו תוצובק וכירדיש ץלמומ 'הכרדהל החמתמ' בלשב ת/לפטמ – המרדוכיספב ***
     .דבלב תישיא/תינטרפ 'הכרדה                             

 )ךירדמ תדועת תלבק ךרוצל .ת.ה.י רבח( הנשל רבח ימד םולשת .ח



 

 

 'ךירדמ' דמעמל 'הכרדה לע הכרדה' תועשו םיכרדומ תכרדה דועת - 13.1 ספוט
 תוחפל םייתנש ךלהמב ,דרפנב הנש לכב אלמל שי )13,14 םיספטל חפסנ(

 

  )תויונמא תועצמאב לופיטל םילפטמ/םיטנדוטס - םיכרדומ( םיכרדומ תכרדה דועת
  )'ךירדמ' דמעמ שקבמל ההז םוחתמ תוחפל 2 .םיכרדומ 4 כ"הסבו םייתנש ךלהמב ,הנש לכב םיכרדומ 2 ךירדהל שקבמה לע(

 _____________ 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

 

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

 :האבה

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

 תועצמאב לופיטב רחא םוחתמ ךמסומ ךירדממ תויהל תולוכי תועשה רתיי .ת.ה.יב לעופבו )םינש 5 לעמ( קיתוו ךירדמ

    .שפנה תואירב תועוצקממ וא תויונמא

 .דבלב תישיא/תינטרפ 'הכרדה לע הכרדה' ולבקיו תוצובק וכירדיש ץלמומ 'ךירדמ' דמעמ שקבמה ת/לפטמ – המרדוכיספב ***

  ______________________ : )עוצקמ( תוחמתה םוחת    _________________________ :ה/ךירדמה םש

    _________________________________ :הדובעב דיקפת

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

 :ךירדמה תצלמה
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

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

 ___________________ :ךירדמה תמיתח     _________ : ךיראת



 

 

 

 שרדנכ םירושיא ףרצלו השקבה יקלח לכ תא אלמל שי *

   :ליימל חולשלו קורסל שי ,םישרדנה םירושיאה לכ ףורצב תואלוממ תושקב *
yahat2013@gmail.com 

  השקבה רושיא יא /רושיא

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

 ______________________________________________________ : תוביסהמ          

_____________________________________________________________               

 

  __________________________________  :םוחתל רבעמו םושיר תדעו         

 

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

 

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

רבח ימד םולשת רחאל קר ףקת דמעמ *  

 

  :)ת.ה.י לש תיטמוטוא הלבק חלשית( רבח ימד םולשתו )רבעמ תדעו י"ע( דמעמ רושיא רחאל

 ת.ה.י ידי-לע דמעמה רשואי .א
 תמישרל ףסוי ומשו רבח תדועת חלשת ,רתאב לפטמ סיטרכ חתפי - ת.ה.יב רבח דמעמב .ב

  .רסמ-ברבו רווידה
 ךירדמ דמעמ רושיאבו ת.ה.י תוכרעמב םילפטמה רגאמב דמעמה ןכדועי – דמעמ יונישב .ג

  .ךירדמ תדועת חלשית

 


