
 םינוסיח :םכסהל חפסנ
 עוציב לע רושיא ללוכה ,דליה לש םינוסיח סקנפ תגצה אוה ןגל דליה םושירל יאנת יכ הזב רהבומ .1

 לע המיתח ןכו דליה ליגל םאתהב ,תואירבה דרשמ תויחנה יפ לע םיצלמומה םינוסיחה אולמ
 םינוסיחה אולמב דליה תא ןסחלו ךישמהל הנווכ רבדב ,הז םכסה תיתחתב העיפומה הרהצהה
 ,ןגה תשקבל .ןגב רקבי דליה הבש הפוקתה לכב ,וליגל םאתהב תואירבה דרשמ ידי לע םיצלמומה
  .דליה לש ןכדועמה םינוסיחה סקנפ לש קתעה ןגל תעל תעמ ורסמי דליה ירוה

 אל ,רומאכ ונסחל הנווכ ןיאש וא/ו תואירבה דרשמ תוצלמה יפ לע ןסוחמ וניאש דלי יכ רהבומ .2
  .וב רקבל יאשר היהי אלו ןגל םשריהל לכוי

 ןסחל הנווכה ןיינעב הנתינש הרהצהה יכ וא ןוכנ וניא םינוסיחה סקנפב םושירה יכ ררבתיש לככ .3
 תוצלמהל םאתהב לעופב ןסוח אל דליה ,הנתינש הרהצהה תורמל יכ וא הנוכנ התיה אל דליה תא
 תא ידיימ ןפואב קיספהל )בייח וניא ךא( יאכז ןגה היהי ,יטנוולרה ליגל ועיגהב תואירבה דרשמ
 תרחא תוכז לכמ עורגל ילבמ תאזו יפסכ רזחה לכ אלל רתלאל םושירה תא לטבלו ןגב דליה רוקיב
  .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע ןגה לש

 דיתעב ונל היהת אלו "ןגסוחמ"-כ ומצע רידגמ ןגהש העידיבו ונתמזויב ןגל ונמשרנ יכ םיריהצמ ונא .4
 לש איה לעופב םינוסיחה עוציבל תוירחאה יכ ונל עודי ,תאז םע .ןגה יפלכ הז ןיינעב הנעט לכ
-יא וא עוציבל יהשלכ תוירחאב אשונ וניאו אשיי אל ןגהו וידבועמ ימ וא/ו ןגה לש אלו םירוהה
 .יהשלכ תיאופר תוירחאב וא/ו םהירוה וא ןגה ידלי ידי לע לעופב םינוסיחה עוציב
 

 הרהצה

 הזב םיריהצמ ________ .ז.ת ________-ו ____________ .ז.ת ,__________ ,מ"חה ונא
 :ןמקלדכ בתכב
 

 תואירבה דרשמ ידי לע םיצלמומה םינוסיחה אולמ תא ה/לביק ,______________ יתב / ינב
 דרפנ יתלב קלחכ הז םכסהל ףרוצמ ונממ קתעהש ,םינוסיחה סקנפב טרופמכ ,הליג / וליגל םאתהב
 ליגל םאתהב ,םדעומ עיגה םרטש םינוסיחה רתיב יתב / ינב תא ןסחלו ךישמהל יתנווכב .ונממ
 ןתינ ,הנוכנ התיה אל וז יתרהצהש ררבתי םא יכ יל עודי .תואירבה דרשמ ידי לע ץלמומה ןוסיחה
 עורגל ילבמ תאזו יפסכ רזחה לכ אלל ידיימ ןפואב םושירה תאו ןגל יתב / ינב רוקיב תא עונמל היהי

 .הז ןיינעב הנעט לכ לע שארמ רתוומ ינאו ןגה תושרל דמועה רחא דעס לכמ
 

 אלו יתב / ינב ןוסיחל עגונה לכב םכיפלכ תוידוס לע ת/רתוומ ינא ____________ יתב / ינב םשב
 תריסמל השירד וא/ו עדימה תריסמל רשקב והשלכ גוסמ העיבת וא הנעט לכ ונתאמ ימל היהת
 .הז ךמסמב רומאכ עדימ
 
 :_________ םויה ,םותחה לע יתאב היארלו
 

_________________ 
 
 
 

_________________ 
 
 


