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 "קדה עבצא" רורחשל חותינ :המכסה ספוט
TRIGGER FINGER RELEASE OF 

 
 רשפאל דעונ חותינה  .הרורב אל  הביסמ ,ללכ ךרדב ,עבצאה לש םיפפוכמה םידיגב העיגפ לש האצות איה "קדה עבצא"
 עבצא"ב לופיטה .םימי 10-כ רחאל ורסויש םירפתב רגסנ ךתחה .עוגפה דיגה רורחש ידי לע ,תו/עבצאה לש הניקת העונת
 .חותינה רחאל יפרתויזיפ לופיט םג ללוכ "קדה
 םורגל הלולע המיסחה .תחתונמה דיב ןקתומה םיקרוע םסוח םע בולישב ,תירוזא וא/ו תימוקמ המדרהב עצבתמ חותינה
  .עורזב ץחל לש השוחתל
 

 _____________    __________________   ______________  _________________ הלוחה םש
 .ז.ת                                    באה םש                             יטרפ םש                              החפשמ םש                       
 

 _______________________________ ר"דמ הפ לעב טרופמ רבסה יתלביקש  תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 יטרפ םש                      החפשמ םש                                                                                                              
 

 .)"ירקיעה חותינה"  ןלהל(*1/2/3/4/5 עבצאב *לאמש/ןימי דיב "קדה עבצא" ןוקיתל חותינ לע
 .םירקמה בורב היעבה תא רותפל רומאש ,ירקיעה חותינה לש תווקמה תואצותה יל ורבסוה
 םד יפטשו תוחונ יא ,באכ :תוברל ,ירקיעה חותינה רחאל יאוולה תועפות לע רבסה יל ןתינ יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 .םהילאמ םיגפסנה םיימוקמ
 ,תכשוממ היפרתויזיפ וכירצי רשא העונתב הלבגהו תויוקבדה :תוברל ,םיירשפאה םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוה ,ןכ ומכ
 .העיגפה ןוקיתל רזוח חותינ ךירצהל םילולע הלא םיכוביס .תפלוח ללכ ךרדב רשא תיבצע העיגפו חותינה רוזאב םוהיז
 .ירקיעה חותינה עוציבל יתמכסה תא תאזב ת/ןתונ ינא
 ךרוצ שיש ררבתי ירקיעה חותינה ךלהמ ךותש תורשפא תמייקש ה/ןיבמ ינאו יל רבסוה יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 תולועפ תוברל ,ינפוג קזנ תעינמל וא םייח תלצה ךרוצל ,םיפסונ וא םירחא םיכילהב טוקנל וא ותונשל ,ופקיה תא ביחרהל
 התואל םג ה/םיכסמ ינא ךכיפל .יל הרהבוה םתועמשמ ךא ,םאולמב וא תואדוב תעכ םתופצל ןתינ אלש ,תופסונ תויגרוריכ
 םישורד וא םיינויח ויהי דסומה יאפור תעדלש תויגרוריכ תולועפ תוברל ,םיפסונ וא םירחא םיכילה עוציב וא יוניש ,הבחרה
 .ירקיעה חותינה ךלהמב
 םינוכיסה יל ורבסוהש רחאל םיקרוע םסוח םע בולישב תירוזא וא/ו תימוקמ המדרה עוציבל םג תאזב תנתינ יתמכסה
 וא/ו יבצע קזנ לש תורשפאהו ,המדרהה רמוחל תונוש תוגרדב תיגרלא הבוגת תוברל ,תימוקמ המדרה לש םיכוביסהו
 .תירוזא המדרהב ירלוקסו
 .םידרמ ידי לע המדרהה לע רבסה יל ןתניי ,תיללכ המדרהב ירקיעה חותינה עוציבב ךרוצ היהי םא
 םילהנל םאתהב ,וילע לטוי רבדהש ימ ידיב ושעי םירחאה םיכילהה לכו ירקיעה חותינהש ךכל ה/םיכסמו ת/עדוי ינא
 דסומב תלבוקמה תוירחאב ושעיש דבלבו םיוסמ םדא ידיב ,םקלח וא םלוכ ,ושעיש יל חטבוה אל יכו דסומה לש תוארוהלו
 .קוחל ףופכב
  

_____________________    ______________________          _________________________ 
 הלוחה תמיתח     העש                                                     ךיראת               
  

__________________________________________________________________________ 
 )שפנ הלוח וא ןיטק ,ןיד לוספ לש הרקמב( סופורטופאה תמיתח                                         )הבריק(  סופורטופאה םש       
 

 ה/םתח איה/אוה יכו שורדה טוריפב ליעל רומאה לכ תא *הלוחה לש סופורטופאל/הלוחל הפ לעב יתרבסה יכ ת/רשאמ ינא
 .םאולמב ירבסה תא ה/ןיבה יכ יתענכושש רחאל ינפב המכסה לע
 

____________________     _______________________       ______________________ 
 ןוישר 'סמ                                                 ה/אפורה תמיתח                                 ה/אפורה םש           
 

           רתוימה תא  י/קחמ*
 
 


