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My documents/keren/ םיספט / הטיסרבינואה לש חוריא תרידב תחרוא סולכיאל השקב   

 _______________ ךיראת                                                                 חוריאה תוריד תיארחא :לא
 

 הטיסרבינואה לש חוריא תרידב ת/חרוא סולכיאל השקב

 .הטיסרבינואב חוריא תריד ,ןלהל םימושר ה/ויטרפ רשא ת/חרואה תושרל דימעהל שקבא

 ______________________ : יטרפ םש     _______________________ : החפשמ םש §

 _______________________________ : ליימ תבותכ  ______________ : אצומ ץרא       

 )ןמסל שי( :חוריאה גוס §
    )הרידב 2( דיחי רדחב הבקנ �    )הרידב 2( דיחי רדחב רכז�    תיגוז הרידב דיחי �   תיגוז הרידב גוז �

 _____________ : סולכיאה םויס ךיראת    _____________ :סולכיאה תליחת ךיראת §

 ________________________ : דיקפת    ____________________ : ת/חראמה םש      

 _________________________ : ןופלט     ________________ : הדיחי/גוח/הטלוקפ      

 ________ :הבריק_______________ : )דבלב דיינ( םוריח הרקמל רשק שיא ןופלטו םש      

 )ןמסל שי( : חוריאה תולע בויח ןפוא §

 ביוחי ,ת/חרואה י"ע םולשת יא לש הרקמב .ה/ונובשח לע יטרפ ןפואב םלשת/י ת/חרואה �

 __________ :ורפסמש תחראמה הדיחיה לש ירקחמ /ילהנימ /יביצקת )ןמסל שי( ףיעס

 _____________ :ורפסמש ירקחמ /ילהנימ /יביצקת  )ןמסל שי( ףיעסמ םלושי חוריאה �

  :תורעה §

 רחואמה ולוטיבו ,םירחא םיחרוא תייחד ררוג וז השקב יפל חוריא ןויריש ,םכביל תמושתל .1

 לוטיב/יוניש לכ לע סקפ/בתכב עידוהל שי ,ךכיפל .תונועמל םילטובמ יתלב םיקזנ בסהל לולע

 :ןלהל טרופמכ ,לוטיב ימדב חרואה/חראמה ביוחי תרחא ,סולכאה דעומ ינפל םייעובש דע

 לש תללוכה תולעהמ 25% הבוגב סנקב בייוחי ,דעומה ינפל  םייעובשמ תוחפ לש לוטיב

 לש תללוכה תולעהמ 50% הבוגב סנקב בייוחי ,דעומה ינפל עובשמ תוחפ לש לוטיב .הנמזהה

 .הנמזהה לש תללוכה תולעהמ 100% הבוגב סנקב בייוחי ,דעומה ינפל םוי לש לוטיב .הנמזהה

 םילוח תפוקמ וא םידידי לארה תרבח םעטמ יאופר חוטיב ,ותעגה םרטב גיצהל ת/חרואה לע .2

 .תילארשי

 .תונועמה יקוחו תוגהנתהה ןונקת י"פע לועפל ת/בייוחמ ת/חרואה .3

  תיארחאל )הדובעה תועשב( תונפל אנ ,חוריא תרידל חתפמה תלבק ןפוא םואתל .4
 .04 – 8288080 ינוציח 8080 ימינפ :ןופלט רטסוא תילד 'בגה  ,חוריאה תוריד

  :חכ הפוימ / ןביצקת /ןלהנימ / להנימ שאר תמיתח §

 )דבלב יביצקתה ףיעסה לע יארחאה םותחל ךמסומ(

 
 _________________ :תמתוחו המיתח                                ________________ :םש


