
  ! ה/דבכנ ה/אפרתמ
 
 .ךילגרה לעו ךילע רתוי תעדל םינינועמ ונא ,רתוי ליעי יאופר ןפואב ךב לפטל לכונש תנמ לע 
  :הז ןולאש לע תונעל י/ליאוה ,אנא
 
  :םיישיא םייטרפ
 

  _____________________ םש
 
  _________________________________________ תבותכ
 
  _________ םידלי רפסמ   ___________ הילע ךיראת _______________ הדיל ץרא
 

  ________ הדובעה תועש  _____________ הדובע םוקמ  ____________ עוצקמ/קוסיע
 

  __________ עוצקמ/קוסיע - גוז תב/ןב
 
 

  .םיאתמה םוקמב X   ונמס     :? הפהמ ער חיר
 

  :? הפהמ םיענ אל חירמ ת/לבוס ה/תאש ךל הארנ םאה .א
 
 .אל  __                ,ןכתי __              ,ןכ __      
 

 :? רבכ ןמז המכ ,ןכ םא .ב
 
  .םינש  __        ,םישדוח __       ,תועובש ___       ,םימי ____      
 
 ? הפהמ םיענ אל חירמ ת/לבוס ךנהש ךל רמא ךיבורקמ והשימ םאה .ג

        
  .אל  __                    ,ןכ  __                  ,ןמזה לכ ,ןכ  __         
 
  :)המודכו ןורפיע וא טע הצק תסיעל( ? הפה ללחב והשלכ לגרה תמייקמ ךנה םאה .ד 
 
  .אל  __                    ,ןכ  __                  ,ןמזה לכ ,ןכ  __         
 

  ? תנשעמ ךנה םאה .ה
  .אל  __                    ,ןכ  __                  ,ןמזה לכ ,ןכ  __         
 ___________________ םויל תומכ         
  

  ? )'דכו רקובב הפב שבי( הפהמ רקיעב םשונ ךנה םאה .ו
  .אל  __                    ,ןכ  __                  ,ןמזה לכ ,ןכ  __         
 
 

  .םיאתמה םוקמב X   ונמס     :יתואירב בצמ
 

  :? ןיקת ךתואירב בצמ םאה .א
 
 .__________________________________ טרפ  אל  __   ,ןכ __      
 

 :? םהשלכ לכאמ ירבדל ת/יגרלא ךנה םאה .ב
 
 .__________________________________ טרפ  אל  __   ,ןכ __      



 ? םירחא םימרוגל ת/יגרלא ךנה םאה .ג
        
 .__________________________________ טרפ  אל  __   ,ןכ __       
 
  :? סיטיסוניס וא תינורכ תלזנמ לבוס ךנה םאה .ד 
 
 .אל  __                    ,ןכ  __                  ,ןמזה לכ ,ןכ  __         
  
  :? תרחא לוכיע תייעב וא הביקב ביכמ לבוס ךנה םאה .ה 
 
 .אל  __                    ,ןכ  __                  ,ןמזה לכ ,ןכ  __         
 
  

  .םיאתמה םוקמב X   ונמס     :הפה ללח תנייגיה
 

  : םייניש ת/חצחצמ ינא .ד
 
 .רתויו םימעפ שולש __                  ,םויב םיימעפ  __   ,תחא םעפ __      
 

 : ילטנד טוחב ת/שמתשמ ינא .ה
 
 .םעפ ףא ___             ,תוקוחר םיתיעל  __        ,תובורק םיתיעל  __  ,םוי לכ __      
 
 : הפ תופיטשב ת/שמתשמ ינא .ו
        
 .____________________________________ וזיא ,ןכ םא אל  __   ,ןכ __       
 
  :הנורחאה םעפב ,תינבא תרסה ךרוצל ,תיננישה תא תרקיב יתמ .ד 
 
  .םינש  __        ,םישדוח __       ,תועובש ___       ,םימי ____  
  
  שגפמה ינפל תינבא תרסה עצבלו עובקל שי הנש יצחמ רתוי ינפל היה תיננישה לצא ןורחאה ךרוקיב םא (       
 )ה/אפורה םע אבה         
 
  !דבכנ אפרתמ
 : ןאכ ןתוא םושר אנא םירושק תויהל םילוכיש םיפסונ םיטרפ יבגל ריעהל ךנוצרב םא

 __________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  
   

 
  ןתינש המכ ךל רוזעל הסננו הז ןולאש יולימל ךנמזמ תשדקהש לע ךל םידומ ונא
 
 ,הכרבב        
 האפרמה תווצ         


