
חוקלל קתוע 

הביבסה תנגהל  דרשמה  םעטמ  רוזחימ  דיגאת  רכומ -  םושיי  ףוג  ידיל  תוללוסו  תלוספ  דויצ  תדקפה  תודועת 

"ב 2012 עשתה תוללוסבו  ילמשח  ינורטקלא , דויצב  לופיטל  קוחל  םאתהב 

.ןוימ זכרמ  אבש -  רהז  וניה : עצבמה  יוניפה  ןלבק  י.א.מ .  רכומ -  םושיי  ףוג  ידיל  תוללוסו  ילמשח  ינורטקלא , דויצ  תלוספ  לש  רוזחמל  הדקפה  תדועת  הווהמ  הז  ךמסמ 
רבעות תפסאנש  דויצה  תלוספ  .יתיבה  רזגמהמ  הניאש  תלוספב  קיזחמכ  קוחל  ףיעסל 34  םאתהב  דיגאתה  לש  תורשקתהה  יאנת  תא  רשאמ  יניה  הז  רושיא  לע  יתמיתחב 

.םושרה  ליימל  הטירגו  רוזחימ  תדועת  חלשת  ומויסבש  רכומ  רוזחימל 
(. ינש דומעב  םיטרפ  י.א.מ ( דיגאת  םע  םכסהב  רשקתהל  יתייבה  רזגמהמ  הניאש  תוללוסו  דויצ  תלוספב  קיזחמ  לע  קוחה   יפ  לע 

ליעפ םכסה  אוה :   יאמ  תוכרעמב  "מ  עב סרבמוק  חוקלל  קיזחמה  םכסה  סוטאטס 

10/09/2015 : ןנכותמ יוניפ  דעומ  104984 : י.א.מ יוניפ  תודועת  רפסמ 

ןוימ זכרמ  אבש -  רהז  השרומ : יוניפ  ןלבק  "מ עב סרבמוק  : חוקל םש 

ןיתממ יוניפ : סוטטס  ןוימה זכרממ  תורישי  קיזחממ  יוניפ  תשקב  יוניפה : תשקב  לולסמ 

תורונמ תיבחו  םיחטשמ  תונפל 2  ליבומל : תורעה  רצחב : חוקלה ידי  לע  יוניפה  רואית 

יאמ דרשמ  לש  אמגודל  יוניפ  תכרעמב : יוניפ  םש 

תוללוסהו דויצה  יוניפ  תבותכ 

הננער : בוחר ןג תמר  : ריע

ולול ןב  יסוי  : יוניפה םויב  רשק  יטרפ  ינוםפצ : תורעה / הנבמה םוקימ 

0 : חוקל ןופלט  0522222222 רשק : שיא  ןופלט 

  

__________________________________________________________________________________ *
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

הנופש דויצה  יטרפ   
לעופב חטשב  יוניפה  ןלבק  ידי  לע  חוקלה  ינפב  אלמל   שי 

*
_______________________________________ ונופש הריצא  ילכמ  רפסמ  *

________/________/___________ : םויב עצוב  יוניפ 

*
_______________________________________________

םתוחה דיקפת  *
_______________________________________

םתוחה םש 

*

_____________________________________________________________________________________________________

תמתוחו המיתח   

: הליקש יפל  וטורב  0לקשמ 
___________: ןוימ זכרמב  הטילק  :)____/___/___דעומ  טק 1  ) םרגוליקב רוריקו  םומיח  0ירישכמ 

___________(: טק 2  ) םרגוליקב םיגצו  0םיכסמ 
___________

: הרט הפשא / 
0

___________
: םיחטשמו הריצא  ילכימ  לקשמ 

0

___________
(: טק 3  ) םרגוליקב הרואתו  תורונמ 

0

___________
 (: טק 4  ) םרגוליקב מס  םילודג מ 50  למשח  ירישכמ 

0

___________

: וטנ לקשמ 
____________ ___________ ___________

 (: טק 5  ) םרגוליקב מס  דע 50  םינטק  למשח  ירישכמ 
0

___________
 (: טק 6  ) םרגוליקב םיסיטרכו  םיתרש  םיבשחמ ,

0

___________

: םתוח םשו  דיקפת 
____________ ___________ ___________

 : גקב תרפוע  םיליכמה  םירבצמו  תוללוס 
0

___________
 : גקב  NiCad םוימדק לקינ  םיליכמה  םירבצמו  תוללוס 

0

___________

ןוימ : זכרמ  להנמ  תמיתח 
____________ ___________ ___________

 : גקב םירחא  םירבצמו  תוללוס 
0

___________
 : םירחא םירמוחו  קיטסלפ  דויצ , יקלח 

0

___________
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"ב 2012 עשתה תוללוסבו  ילמשח  ינורטקלא  דויצב  יתביבס  לופיטל  קוחהמ 

"( קיזחמ  )" יתיבה רזגהמ  הניאש  תוללוסו  דויצ  תלוספב  קיזחמל  תויתוהמ  תוארוה  / תובוח

 – רכומ םושיי  ףוג  א ) . ) 17

ףיעסל 34; םאתהב  ומע  רשקתהש  רומאכ  תלוספב  קיזחמ  לכמ  יתיבה  רזגמהמ  הניאש  תוללוסו  דויצ  תלוספ  הנפי  ( 3)

, ותושרבש תוללוסהו  דויצה  תלוספ  יוניפ  ןיינעב  וילא  הנפיש  יתיבה , רזגמהמ  הניאש  תוללוסו  דויצ  תלוספב  קיזחמ  לכ  םע  תורשקתה  הזוחב  רשקתי  רכומ  םושיי  ףוג  20. (ג )
.הב ועבקנש  םיאנתל  םאתהבו  הרכהב  להנמה  רשיאש  המגודל  הזוחל  םאתהב  השעית  תורשקתהה  םהיבגל ; הרכה  ול  הנתינש  םיגוסמ  וא  גוויס  תוצובקמ  איהש 

תלוספ יוניפ  םשל  רומאכ , תלוספ  יבגל  הרכה  ול  הנתינש  רכומ  םושיי  ףוג  םע  תורשקתה  הזוחב  רשקתי  יתיבה , רזגמהמ  הניאש  תוללוסו  דויצ  תלוספב  קיזחמש  ימ  34. (א )
לש יוניפה  ןומימל  רבעמ  תרחא  הרומת  תשירדב  וא  םולשתב  הכורכ  היהת  אל  רומאכ  הרבעה  ותושרבש ; תוללוסהו  דויצה  תלוספ  תא  וילא  ריבעיו  ותושרבש , תוללוסהו  דויצה 

.םידדצה ןיב  תורשקתהה  הזוחב  עבקנש  יפכ  תלוספה 

לעפי הפקותב , תדמוע  הניא  רכומה  םושייה  ףוג  םע  תורשקתההש  תע  לכב  וא  רכומה  םושייה  ףוג  ידי  לע  הפסאנ  אלש  א ,)  ) ןטק ףיעסב  רומאכ  תוללוסו  דויצ  תלוספ  יבגל   (ב )
.ןיד לכ  יפל  תוארוהל  םאתהב  תלוספ  התוא  יבגל  קיזחמה 

םאו םישדח , םילקש  לש 75,000  םוכסב  הז , קרפ  תוארוה  יפל  יפסכ  םוציע  וילע  ליטהל  להנמה  יאשר  ןלהל , טרופמכ  הז , קוח  יפל  תוארוההמ  הארוה  םדא  רפה  ב)  .       ) 46
: םישדח םילקש  לש 150,000  םוכסב  דיגאת –  אוה 

ףיעס 20; יפל  תוארוהל  םאתהב  וילאש  הנפש  יתיבה  רזגמהמ  הניאש  תוללוסו  דויצ  תלוספב  קיזחמ  וא  קוושמ  םע  תורשקתה  הזוחב  רשקתה  אל  ( 4)
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