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ירקיע קיתב  םיטרפ  תאצרה 
 (( הנקת 258ד(ה ' )  ספוט 26א
   

שקבמה / בישמהדגנ עבותה /  עבתנה
   

הנעבותה  תוהמ 
 

 

אלממ לש  ודמעמ 
ספוטה

םיטרפ . 1
:* :םיישיא ךביל תמושתל 

.עבתנה גוזה  תב  / ןב יבגל  ואלומי  גוזה , תב  / ןב יטרפ  .   1
.ןיטקה יטרפ  לע  ףסונ  הרוה  ותוא  לש  םיטרפה  ואלומי  והרוה , תועצמאב  ןיטק  תעיבתב  .   2

/ת גוזהשקבמה תב  / ןב
החפשמ יטרפםש  החפשמ םש  יטרפםש  םש 

     
תוהז הדילסמ ' תוהז ךיראת  הדילסמ ' ךיראת 

     
םירוגמ םירוגמ תבותכ  תבותכ 

   
תיבב דיינןופלט  תיבב ןופלט   דיינןופלט  ןופלט  

     
הדובע הדובעבםוקמ  הדובע לט ' הדובעבםוקמ  לט '

     
הדובעה הדובעה תבותכ  תבותכ 

   
ןיד ךרועה  ןידהםש  ךרוע  ןיד לט ' ךרועה  ןידםש  ךרועה  לט '

     
ןידה ךרוע  ןידה ןעמ  ךרוע  ןעמ 

   
  

ישיא בצמ  יבגל  םיטרפ  . 2 
/ת גוזהשקבמה תב  / ןב

םייחכונ ןיאושינ  םימדוקךיראת  םייחכונ ןיאושינ  ןיאושינ  םימדוקךיראת  ןיאושינ 

אל   □ ןכ          □ אל             □ ןכ          □         
םימדוק  ןיאושינמ  םימדוקםידלי  ןיאושינמ  םיד  לי

אל  □ ןכ          □ אל                                                □ ןכ          □                                               
 

: םידלי  .3
הדילםש )ךיראת  שקבמ וניאש   ) הרוהה דליהםש  ירוגמ  םוקמ 

    



    

    

    

 
( םיאתמה םוקמב  ןמס √  םירוגמה ( תריד  יבגל  םיטרפ  . 4

איה /ת  שקבמה /ה  רג הב  :הרידה  איה גוזה  תב  / ןב /ה  רג הב  הרידה 

גוזה ינב  לש  תפתושמ  תולעבב     □ גוזה       ינב  לש  תפתושמ  תולעבב     □      
גוזה תב  / ןב תולעבב      □ גוזה       תב  / ןב תולעבב      □      

תוריכשב     □ תוריכשב          □      
 __________________________ רחא     □        __________________________ רחא     □      

החפשמב תומילא  לע  םינותנ  . 5
, החפשמב תומילא  תעינמל  קוחה  יפ  לע  הנגה , וצ  ןתמל  יתד  ןיד  תיבל  וא  טפשמה  תיבל  השקב  רבעב  השגוה  םאה 

?1991 "א -  ןכנשתה     □ אל                   □: טרפ ןכ , איה  ךתבושת  םא 
ךיראת ימ    קיתהדגנכ  סמ '

קיתה ןודנ  ימ  ינפב  הנגה    וצ  ןתינ 

אל   □        _____________  ___ __ ךיראתב  ןכ ,  □                  
וצה ןכות     

 
? הנגה וצל  השקב  השגוה  אלו  הרטשמל  הנולת  םניגב  השגוהש  תומילא  יעוריא  רבעב  ויה  םאה 

ןכ     □ אל                   □: טרפ ןכ , איה  ךתבושת  םא 
 
 

 

טפשמה תיבב  םינודינ  וא  ונודינש  גוזה  ינב  ןיב  החפשמה  יניינעב  םירחא  םיקית  לע  םינותנ  . 6
( דרפנב קית  לכ  יבגל  טרפ     )   

קיתה סמ ' קיתה    ןודנ  ימ  קיתבינפב  ןידה  םייתסה  יתמ 

קיתה תוהמ     

  
םיילופיט םימרוג  םע  רשק  . 7 

: םע ר  שקב ית/ם  יה םאה 
החוורה תקלחמ  ןיאושינ    ץועיי     

אל     □ ןכ               □ לא                                                   □ ןכ               □                                     

קלח ב: תחקל  /ה  נכומ /ה  תא םאה 
יתחפשמ ץועיי  רושיג       

אל     □ ןכ               □ אל                                            □ ןכ               □                                     

הרהצה . 8



ספוטב יתאלימש  םיטרפה  יתעידי  בטימ  יפ  יכ  ריהצמ  ______________ _____________  __________ ינא
.םינוכנ
  

  
שקבמה  עבותה /  תמיתח 


