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_____________:ךיראת  
 דובכל

__________________ 

 ,בר םולש

  ריעה םוחתב – הריפח/הירכ תודובע עוציבל רושיא  :ןודנה

 לע רומשל ידכ ,ריעה חטשב לועית/הריפח/הירכ תודובע עוציבל רושיא תלבקל הייריעה יאנת ןלהל
 .תומייק תויתשת
 
 .הריפח רתיהל םירושיא תמישר – 'א חפסנב טרופמכ םירושיאה תא איצמהל שי .1

-04 :לטב ריעה סדנהמ דרשמל שארמ תועש 48 עוציב לע רסמנ םא אלא הריפחה עוציבב ליחתי אל .2

 .04-8789700/1 ינוריעה דקומלו 8789740

 .)ןורפחמ ,רוטקרט( םיינכמ םילכב אל דבלב םיינדי םילכבו םיידי תדובעב עצובת הדובעה .3

 דחוימ רושיאב עצובי ,םינכמ םילכ תלעפהב ךרוצ שיו םיידיב עצבל תורשפא ןיא םהב תומוקמב

 .ריעה סדנהמ גיצנ י"ע דומצ חוקיפבו

 תרימשל שורדה לכו חוטיב ,רודיג ,הנווכה טוליש ללוכ ,תוחיטבה יעצמא לכב טוקנל עצבמה לע .4

 .םוקמב םירבועה לגרה יכלוה וא/ו בכרה ילכ לש  תוחיטבה

 םיעטק לש הריגסו החיתפ ,הגרדהבו םיבלשב עצובת רחא וא תוכרדמ וא םישיבכ תחיתפב הדובעה .5

 בלתשמ ףוציר וא טלפסא ינוקית ,תובכשב קודיה ,רזוח יולימ לוח יוסיכ ,הניגב וא הכרדמב ,שיבכב

 .הייריעה תוארוה יפל י"פע תאז לכו

 י"ע דימ ןקותי ,הדובעה עוציב בקע םרגייש קזנ לכ .ותומדקל חטשב בצמה תא ריזחהל עצבמה לע .6

 .ונובשח לעו שקבמה

 עוציב ןיגב םישמתשמל הנכס היהת אלש ןפואב ,הריפחה חטשב חוטבו ןיקת רבעמ רשפאל שי .7
 .הריפחה

 .רתלאל ונקותי הדובעה ךלהמב םיעצמב תועיקש .8

 3 לש העדוה רחאל ,הדובעה רמג םוימ הנש ךשמב העיקש לש ןוקיתל תובייחתה בתכמ איצמהל שי .9
 .שארמ םימי

  .תורשואמ תוינכותל םאתהב עצובת הדובעה .10
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 םעטמ ________ ס"ע תיאקנב תוברע/תובייחתה בתכמ דיקפי שקבמה ,ריעה סדנהמ לוקיש יפל .11
 .םיאנתה םויק תחטבהל תאזו עוציבה תפוקתל רכומ קנב

 .רושיאה ןתמ ךיראתמ םישדוח 3 לש הפוקתל לבגומ רתיהה .12

 .ב"צמה הדובעה עוציב םויס רושיא 'ב חפסנ לע תושרה תא םיתחהל שי .13

 .עוציבה תליחת דעוממ הדובע ימי _____________ ךות הנמלשות תודובעה .14

 רושיאמ הגירח וא תינכותמ הייטס וא יוניש לכ לע ריעה סדנהמ דרשמ – הייריעל חוודל שקבמה לע .15
 .ןתינה

 

 

 

 .םהיפ לע לועפל םיבייחתמו ל"נה תויחנהה תלבק םירשאמ                     

 ______________________:'בח  :םותחה לע    

 ______________________:'לט      

 ____________________:המיתח      

 

 

  ריעה סדנהמ דרשמ רושיא

 םירשאמו הדובעה עוציבל תודגנתה ןיא ,םישקובמה םיאנתה לכ תמלשהו םירושיאה לכ תלבק רחאל
 .ב"צמה 'א חפסנ תמלשה רחאלו עוציבה תא

 

 

 הדובעה םויס לע ןכו עוציבה תליחת דעומ לע עידוהל שקבמה לע

 

 ,בר    דובכב

 בונרב לבוי

 ריעה סדנהמ
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  'א חפסנ

 הריפח רתיהל םירושיא תמישר

 

 ___________________ :ךיראת ________ סמ תודובע/ הריפח רתיה

 

 ___________________________ 'חרב םיחודיק הלילס , הריפח תודובע עוציבל

 ______________________________________________________רובע

 _____________________________________________:ל רשאמ יננה הזב

 _________________:'סקפ_______________:ןופאלפ____________:ןופלט

 

 :תויושרמ הריפח ירתיה ןתמל םירושיא .א
 
 _________________________________________למשחה 'בח .1   

 ___________________________________________ קזב 'בח .2
 ______________________________________ טוה/םילבכ 'בח .3
 _______________________ )םימי( בויבו םימ דיגאת .4
 ________________________________________תוקיתע ףגא .5
 
 
 

 
 

 ,הכרבב
 

 בונרב לבוי
 ריעה סדנהמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


