
 'ג ספוט

 

 ))א(2 הנקת(   

 
 ןוצר תעבה ךמסמ

 

 )קוחל א64 וא64 ףיעס יפל(   

 דחאכ םירבגלו םישנל דעוימ ךא רכז ןושלב חסונמ הז ספוט

 ךמסמה ךרוע לש םיהזמ םיטרפ

 ,)תוהזה תדועתב עיפומש יפכ םשה תא ןיזהל שי( הטמ םותחה ינא

       החפשמ םש       יטרפ םש

       תילארשי תוהז תדועת 'סמ 

 ןוכרדה תקפנה ץרא       רז ןוכרד 'סמ :)תילארשי תוהז תדועת ןיא םא( רז ןוכרד 

      

       בושיי       ץרא :עובק םירוגמ םוקמ

 

 ךמסמה ךרוע לש תורשקתה יטרפ

 :הלאה םיכרדהמ תחאב יללכה סופורטופאהמ תועדוה לבקל שקבמ ינא

 תועדוה תלבק ךרוצל תחא ךרד ןמסלו םיטרפה לכ תא אלמל שי *

 דוקימ       הסינכ       רפסמ       בוחר       בושיי       ץרא :ראוד תבותכ 

       ד"ת דוקימ       ד"ת 'סמ      

       :ינורטקלא ראוד 

       :)םינורסמ תלבקל המכסה הווהמ הז ףיעס ןומיס( דיינ ןופלט 

 :המסיס חלשית ,תולועפ עוציבלו ךמסמב הייפצל ,טנרטניאה רתאל הסינכ ךרוצל

       :וזה ינורטקלאה ראודה תבותכל 

       :ורפסמש דיינ ןופלטל ןורסמב 

 סופורטופא ול שמשמ ךמסמה ךרועש םדאה יטרפ



 :)תוהזה תדועתב עיפומש יפכ םשה תא ןיזהל שי( לש השעמל סופורטופא/סופורטופאכ שמשמ ינא

       החפשמ םש       יטרפ םש

       תילארשי תוהז תדועת 'סמ 

 ןוכרדה תקפנה ץרא       רז ןוכרד 'סמ :)תילארשי תוהז תדועת ןיא םא( רז ןוכרד 

      

       הדיל ךיראת

       :ןמקלדכ איה סופורטופא ול שמשמ ינאש םדאה ןיבל יניב תיתחפשמה הברקה

 ףילחמה סופורטופאה יטרפ

 :לש ויניינעב תוטלחה לבקל וא גואדל לגוסמ תויהל לדחא ובש דעומב יכ שקבמ ינא

 :ןלהל ןיוצמה סופורטופאה ול הנומי       החפשמ םש       יטרפ םש

 )תוהזה תדועתב עיפומש יפכ םשה תא ןיזהל שי( דיגאת וניאש סופורטופא 

       החפשמ םש       יטרפ םש

       תילארשי תוהז תדועת 'סמ 

 ןוכרדה תקפנה ץרא       רז ןוכרד 'סמ :)תילארשי תוהז תדועת ןיא םא( רז ןוכרד 

      

 תוספורטופא דיגאת 

       דיגאתה םש       שדקה 'סמ/ר"ע/פ"ח

 ריגב םדאל קר תוספורטופא דיגאת לש יונימ שקבל ןתינ *

 

 תומיתח

 ךמסמה ךרוע תמיתח

 ,ויתואצותו ויתורטמ ,ןוצרה תעבה ךמסמ תועמשמ תא ה/ןיבמ ינא יכ ת/רשאמ הטמ םותחה ינא

 אלבו תנגוה יתלב העפשה וא ץחל ילע ולעפוהש ילב ,ןוצרמו תישפוח המכסהב ןתינ הז ךמסמ יכו

 .יתשלוח וא יתקוצמ לוצינ

       הנש       שדוח       םוי

       החפשמ םש       יטרפ םש

 

 _______________________ ךמסמה ךרוע תמיתח

 



 ףילחמה סופורטופאה לש הרהצהו המכסה

 :ןמקלדכ הזב ריהצמ הטמ ה/םותחה ינא

 :לש סופורטופא שמשל ה/םיכסמ ינא

       ההזמ רפסמ       החפשמ םש       יטרפ םש

 תוירחאה ,ותועמשמ תא יתנבהו יתארקש רחאל ,ןוצרה תעבה ךמסמ תועמשמ יל הרבסוהש רחאל

 םיבייחמה םיניינעה םהמו יתוכמסב םניאש םיניינעה םהמ יל רבסוהש רחאלו ,ויפל תויוכמסהו

 .טפשמ תיב לש רושיא

 ףילחמה סופורטופאה םתח וינפבש ד"וע תמיתח

       ההזמ רפסמ       אלמ םש יינפב םתח       םויב יכ ה/ריהצמ ינא

 םותחה לע יתאב

       החפשמ םש       יטרפ םש

       תילארשי תוהז תדועת 'סמ 

 ןוכרדה תקפנה ץרא       רז ןוכרד 'סמ :)תילארשי תוהז תדועת ןיא םא( רז ןוכרד 

      

       :ןוישיר רפסמ

 

 ___________________ תמתוח __________________ ד"וע תמיתח

 ןוצר תעבה ךמסמ םתחנ וינפבש ןידה ךרוע תמיתח

       ההזמ רפסמ       ךמסמה ךרוע יינפב םתח       םויב יכ ה/ריהצמ ינא

 הדילה ךיראת יפלו ל"נה רזה ןוכרדה וא תוהזה תדועת יפל ךמסמה ךרוע תא יתיהיז .1

 .ריגב אוה יכ יתחכונ ההזמה ךמסמב

 – ךמסמה ךרוע יכ יתאצמ .2

 המאתהל קוקזה תולבגומ םע םדא וניא 

 :ןוצרה תעבה ךמסמ לע המיתחה תעב יתטקנש המאתהה יכרד הלאו תולבגומ םע םדא 

      

 ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחבש םיטרפל עגונב ךמסמה ךרועל יתרבסה 

 :יירבסה תא ןיבה אוהו ,ןלהל םיטרופמה ,)קוחה – ןלהל( 1962-ב"כשתה

 ;ןוצרה תעבה ךמסמ לש תויטפשמה תויועמשמה 

 ;תוטלחה תלבקב ךמות תוברל ,סופורטופא יונימל ןידב תומייקה תופולחה 



 ןיינעב תוארוה ,תומידקמ תויחנה הז ללכבו ןוצרה תעבה ךמסמב לולכל ןתינש םיניינע 

 ;םיניינע יגוסל הלבגהו עדימ תריסמ

 .ותעיקפל תוליעהו ןוצרה תעבה ךמסמ תא לטבל תויורשפאה 

 ךמסמה לש ויתואצותו ויתורטמ ,ותועמשמ תא ןיבמ ךמסמה ךרוע יכ תעדל יתחכונ .3

 אלב ןוצרמו תישפוח המכסהב ודיב ןתינ ןוצרה תעבה ךמסמ יכו תורישכ לעב אוה יכ יתמשרתהו

 .ותשלוח וא ותקוצמ לוצינ אלבו תנגוה יתלב העפשה וא ץחל וילע ולעפוהש

 .קוחב םיעובקה תורישכה יאנת ךמסמה ךרועב םימייקתמ יכ יתמשרתה .4

 .קוחל די32 ףיעס יפל הרשכה יתרבעש ריהצמ ינא .5

 .ןוצרה תעבה ךמסמב ישיא ןיינע יל ןיאש ריהצמ ינא .6

 

 םותחה לע יתאב

       הנש       שדוח       םוי

       החפשמ םש       יטרפ םש

       תילארשי תוהז תדועת 'סמ       ןוישיר 'סמ

 

 _____________________ ןידה ךרוע תמתוח

 


