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 MASTOPEXY    םיידש תמרה חותינ :המכסה ספוט

 חותינה .םיידשה חפנ תא לידגהל ידכ םיבתות תרדחה םע בולישב עצבתהל לוכי חותינה .יטמסוק וניה חותינה
 .תיללכ המדרהב וא ,העגרה ירמוח תפסותב תימוקמ המדרהב עצובמ
 

 _______________________________________________________________  :הלוחה  םש
 .ז.ת                                באה םש                           יטרפ םש                         החפשמ םש                          
 

 ___________________________________  ר"דמ טרופמ רבסה יתלביק יכ תאזב תרשאמו הריהצמ ינא
 יטרפ  םש          החפשמ םש                                                                                                        

 ______________________רחא  * יחשה תיבב /הרטעה ביבס /ידש תת ךתח ךרד םיידש תמרהל חותינ לע
  םי/בתות תרדחה *ילב/םע
 .)"ירקיעה חותינה" :ןלהל( ______________________ חפנב ______________________ גוסמ
  .חותינב ןוקיתה תלוכי תולבגמו תווקמה תואצותה יל ורבסוה
 .תוחונ-יאו באכ תוברל ירקיעה חותינה רחאל יאוולה תועפות יל ורבסוה יכ תאזב תרשאמו הריהצמ ינא
 תונוכתו ילש רועה גוסב היולת הנרתוותש תוקלצה תרוצ .םי/ךתחה רוזאב תוקלצ הנרתוות הרקמ לכבש יל רבסוה
 . תוידיאולק תוקלצ הנחתפתת םהב םירקמ שיו ולש יופירה
 םילוכיה רועהו תומטפה תשוחתב םייוניש ,םוהיז ,םומד :תוברל םיירקיעה םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוה ןכ ומכ
 תוקומע תומקר לש וא/ו המטיפ וא/ו הרטע וא/ו רוע לש קמנ ,םי/ךתחה ילוש לש הריעפ ,םיעובק וא םיינמז תויהל
 .םיפסונ םיחותינו םילופיט ךירצהל םילולע הלא םיכוביס .הזחה לש הירטמיסאו
 ןכו ,בתותה תפטעמב ערק וא הפילד תוברל ,בתות תלתשה לש הרקמב םיירשפאה םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוה
 ,באכו תוחונ יא ךכמ האצותכו ,ותוצווכתהו בתותה תיספוק תושקתה ;ותאצוהל חותינ וכירציש הייחד וא הטילפ
 .דשה תרוצב תוויע וא/ו
 רשקה ןכו ,תינטרס הלחמ תוחתפתהו בתות תלתשה ןיב רשקה ,יעמשמ דח ןפואב ,חכוה אל םויה דעש ,יל רהבוה
 .)תוינומיאוטוא( ןוסיחה תכרעמ לש תולחמ תוולמה תויבצעו תויטמואר תועפות םע
  .דש תוקידבב םילודיג לש ןוחבאה תלוכי לע תושקהל לולע בתותהש יל רהבוה ,ןכ ומכ
   .הנשל תחא תוחפלו עובק יתפוקת בקעמב ךרוצ היהי ,בתותב שומיש השעיו הדימבש יל רבסוה
 .ירקיעה חותינה עוציבל יתמכסה תא תאזב תנתונ ינא
 וא ותונשל ,ופקיה תא ביחרהל ךרוצ שיש ררבתי ירקיעה חותינה ךלהמבש תורשפא תמייק יכ הניבמ ינאו יל רבסוה
 ,םאולמב וא תואדוב תעכ םתופצל ןתינ אלש ,תופסונ תויגרוריכ תולועפ תוברל ,םיפסונ וא םירחא םיכילהב טוקנל
 תוברל ,םיפסונ וא םירחא םיכילה עוציב וא יוניש ,הבחרה התואל םג המיכסמ ינא ,ךכיפל .יל הרהבוה םתועמשמ ךא
 .ירקיעה חותינה ךלהמב םישורד וא םיינויח ויהי דסומה יאפור תעדלש ,תופסונ תויגרוריכ תולועפ
 יל ורבסוהש רחאל העגרה ירמוח לש תידירו ךות הקרזה ילב וא םע תימוקמ המדרה עוציבל םג תאזב תנתינ יתמכסה
 םיכוביסהו ,המדרהה ירמוחל תונוש תוגרדב תיגרלא הבוגת תוברל תימוקמ המדרה לש םיכוביסהו םינוכיסה
 ,בלה תוליעפב תוערפהלו המישנב תוערפהל ,תורידנ םיתיעל ,םורגל לולעש ,העגרה תופורתב שומיש לש םיירשפאה
 יל ןתניי ,תיללכ המדרהב חותינה עוציב לע טלחוי םא .המישנה תכרעמב הערפה םע םילוחו בל ילוח לצא רקיעב
 .םידרמ ידי לע המדרהה לע רבסה
 םילהנל םאתהב ,וילע לטוי רבדהש ימ ידיב ושעי ,םירחאה םיכילהה לכו  ירקיעה חותינהש ךכל המיכסמו תעדוי ינא
  אל יכו ,דסומה תוארוהלו
 יכו ,קוחל ףופכב דסומב תלבוקמה תוירחאב ושעיש דבלבו םיוסמ םדא ידיב ,םקלח וא םלוכ ,ושעיש יל חטבוה
  חותינל יארחאה
                                                                                                                          .______________________________  **היהי
  ה/אפורה םש                                      

_______________________________________________________________________ 
 לפוטמ תמיתח                                                      העש                                                ךיראת                 

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

_______________________________________________________________________ 
 ןוישר 'סמ                                               ה/אפורה תמיתח                                                ה/אפורה םש              

    תיטרפ הלוח לש הרקמב י/אלמ** ןנכותמה תא לוגיעב י/ףקהו רתוימה תא י/קחמ*
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