
                       

 

 ימיכ )גניליפ( רוע ףוליקל המכסה
 

 לופיטה .ימיכ רמוח תועצמאב תרקובמ הייוכ עוציב ךות רועה לש תיחטשה הבכשה תא ריסהל הניה לופיטה תרטמ
 גוסל םאתהב( םיינוניבו םייחטש םיטמק הארמ רפשמו רועה לש הלק החיתמ עצבמ ,רועב עבצה ימתכ בור תא ריסמ
 .םינפ תחיתמל חותינמ קלחכ לופיטה תא עצבל ןתינ .םילודג םיצירחו םיטמק קלסמ וניא לופיטה .)שומשבש הסימתה
 .העגרה ירמוח תפסותב תימוקמ המדרהב ללכ ךרדב עצובמ לופיטה
 

   ____________.ז.ת   ___________  החפשמ םש   _________  יטרפ םש
 
 :לע ___________________ 'רדמ הפ לעב אלמ רבסה יתלבק יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 .)ירקיעה לופיטה" :ןלהל( _________________________________רוזאב ימיכ גניליפ
 -יא ,באכ :תוברל ירקיעה לופיטה רחאל יאוולה תועפות יל ורבסוה יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 םדוא ,םיירוע תת םד יפטש ;תעמד וא תימחלב שבוי ,תושרפה ,םתביבסבו םילפוטמה םירוזאב תוחיפנ ,תוחונ
 השישכ ךשמב ראווצהמ הנושו דואמ םודא היהי לפוטמה רוזאה ללכ ךרדב יכ יל רבסוה .רועב דרג תשוחתו םייניעב
 רתוי ריהב  תויהל לולע רועה יפוסה בצמבו ,םישדח רפסמ ךשמב הגרדהב שטשטי םודאה עבצה ןכמ רחאלו תועובש
 רתי תושיגר ,)ספרה( ילריו וא יקדייח םוהיז :תוברל םיירשפאה םיכוביסה יל ורבסוה ,ןכ ומכ .הביבסל סחיב
 ,)תודרגמו תוטלוב תומודא( תוידיאולק םיתיעל ,תוקלצ ,בלחה תוטולב רוזאב תוטסיצ תעפוה ,)היגרלא( תוחשמל
 .רמוחה תוליער לש תועפות םג ומכ םילפוטמה םירוזאב עבצ רסח וא )היצטנמגפ( עבצ ףדוע
 ילע היהי ךשמהב םגו לפוטמה רוזאה לש ףוזישמ וא דוריגמ ענמיהל ילע לופיטה רחאל הנשה ךלהמב יכ יל רבסוה
 .םינפה רוע תונקדזה לש ליגרה ךלהמה תא רצוע ונניא הז לופיטש ת/עדוי ינא .הנירק יננסמב ינדפק ןפואב שמתשהל
 .ירקיעה לופיטה עוציבל יתמכסה תא תאזב ת/ןתונ ינא
 ירמוח לש תידירו ךות הקרזה ילב וא םע תירוזאו תימוקמ המדרה עוציבל םג תאזב תנתינ יתמכסה
 ירמוחל תונוש תוגרדב תיגרלא הבוגת תוברל תימוקמ המדרה לש םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוהש רחאל העגרה
 תוערפהלו המישנב תוערפהל םורגל ,תורידנ םיתיעל ,תולולעש העגרה תופורתל תוירשפא תובוגתו המדרהה
  .המישנה תכרעמ ילוחו בל ילוח לצא רקיעב בלה תוליעפב
 .תירוזא המדרהב ירלוקסו וא/ו יבצע קזנ לש תורשפאה יל הרבסוה ,ןכ ומכ
 היגרוריכו האופר יכ יל רבסוה .בקעמו דועית ,םייעדמ םיכרוצל לופטה ירחאו ינפל תונומת םוליצל המ/םיכסמ ינא
 לפטל בייחתמ חתנמה .תויוצר אל תואצותו םיכוביס ןיטולחל עונמל ןתינ אל יכו ,קיודמ עדמ םניא ,טרפב תיטסלפ
 האצות וא ךובס לשב ,גוס םושמ יפסכ יוכיז ןתניי אל יכ יל רהבוה ,םלוא .היוצר אל האצות וא ךוביס לכב תוריסמב
 תשיכר ,הדובע ימי ןדבוא ומכ לופיטל רשקב םרגיש רחא וא יפסכ קזנ לכ וסוכי אל ,ןכ ומכ.לופיטה רחאל היוצר אל
 ותוא לופיטה תואצותל ףיקע וא רישי רשקהב םרגייש ףיקע וא רישי קזנ לכ וא/ו ,זופשא ,תודחוימ תועיסנ ,תופורת
 תמכסהב עצובי אוה ,ןקתמ לופיטב ךרוצ שיש הנשכ כ"דב אוהש המלחהה ןמז קרפ רחאל טלחויו הדימב .רובעא
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 לכ לע דעומב עידוהלו ,ועבקי םהש יפכ לפטמה אפורה וא חתנמה אפורה לצא יתפוקת בקעמב ךישמהל ת/בייחתמ ינא
 .יופירה ךלהמב יופצ יתלב יוניש

 .יתריחב יפ לע תפסונ תעד תווח לבקלו וב ןייעל ןמזה יל היהש ת/רשאמ ינא

 _______ :העש __________:ךיראת__________ :הנושארל ספוטה תלבק םויב סופורטופא/לפוטמה תמיתח

 _______ :העש  ____________:ךיראת_________________ :היינשה םעפב סופורטופא/לפוטמה תמיתח

 רחא העצוב המיתחה יכו שורדה טורפב ליעל רומאה לכ תא סופורטופא/לפוטמל יתרבסה יכ ת/רשאמ ינא
 .םאולמב ונבוה ירבסהש יתענכושש

 _____________ :העש _____________ :ךיראת _______________________ אפורה תמיתחו תמתוח

 

הקבדמ  


