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 תיטרקומדה תוריכזמל *תדמעומ תובייחתה

 םינימה ינשל ןווכמ הבקנ ןושלב שומישה *
 

 

 :ןלהל( תידדה תוברעו ןויווש תוריח תיטרקומד הגלפמה לש תוריכזמל תוריחבב תדמעומ תובייחתה

 )"תיטרקומדה"

 תיטרקומדב המושר הרבח ____________ תבותכמ )_______.ז.ת( _________ ינא .1

 .תרחא הגלפמ ףאב הרבח ינניאו

 .תוריחבב דדומתהל ישפוחה ינוצרמ יתטלחה םירבדה תא יתנחבש רחאל .2

 הרבחכ םהיפל לועפל ךישמא .הנונקתו התקוח תא יתצמיא תיטרקומדל יתודקפתה תעב .3

  .הילא רחבא םא תוריכזמה תרבחכו ,תוריכזמל תדמעומכ ,תיטרקומדב

 לכ .______________ :ינורטקלא ראוד ____________ :דיינ :ימיע תורשקתהה יכרד ןלהל .4

 ;________________ תרחא תורשקתה ךרד

 ינויווש ןפואב תוריחבל רשקב יתרסמש םיטרפה םע שומיש תושעל תיטרקומדל תרשאמ יננה

 .תוריחבה תדעוו לש התעד לוקיש יפ לעו תוריחבב םידדומתמה רתיכ

 ינפלמ ואציש ולאו תיטרקומדה ןונקתב םיעובקה תוריחבה יללכ תא ימצע לע תלבקמ יננה .5

 איצוהל וא/ו תומורת לבקל אלש ימצע לע תלבקמ יננה יפיצפס ןפואבו ,ללכב תוריחבה תדעו

 .תוריחבל רשקב ףסכ הוושב וא ףסכב תואצוה

 ,ילא הנפתש הלאש לכל הנעמו תוריחבה תדעו רושיא תא תבייחמ יתודדומתה יכ ,יל עודי .6

 .תוריחבב יתודדומתה רושיא םרט

 וא תוגהנתה ךרד לכב םירחא םידמעומ יפלכ תורבחו תוניגהב גוהנל ימצע לע תלטונ ינא .7

 .ןלהל ׳א חפסנ טרופמכ ,יכמות ידי לע ןיבו ימצעב ןיב ,יוטיב

 הדפקה ךות ,רשויבו תודימ רהוט ,בל םותב גוהנל תוריחבה יכילה לכב ימצע לע תלטונ ינא .8

 .םינגוה תודדומתה יכילה לע

 תדעו ידי לע יתודמעומ תליספל איבהל היושע וז יתובייחתה תרפהש לבקמו הניבמ ינא .9

 .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיטרקומדה לש תוריחבה

 

 :ךיראת    :המיתח    :םש
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 ׳א חפסנ

 תיטרקומדה תוריכזמל תדמעומל םיחנמ םיוק
 
 

 עקר .1
 

  תירשפאה רתויב הבוטה היהת התוריכזמש ףאשת תיטרקומדה •
 תוריכזמה תא רחוב ןובירה תיטרקומדה ןונקת יפ לע •
 םתודמעומ תא גיצהלמ תובוט תודמעומ עיתרהל לולע הז ילילש ןייפמק לולכי תוריחבה ךילה םא •
  יבויח ןייפמק ודדועי רשא תיטרקומדה תוריכזמל תודמעומל תוגהנתה יללכ ונשביג ןכ לע •

 

 הרטמ .2
 

 רשפאי דחא דצמ רשא ,יבויח ןייפמק רשפאל איה ןאכ םיטרופמה תוריכזמל תודמעומל תוגהנתה יללכ תרטמ
 ,שייבי אל ינש דצמו ,תלכשומ הריחב רוחבל ולכויש ידכ ,תדמעומ לכ תונורתי תא ריכהל םירחובה רוביצל
 .םתודמעומ תא ושיגה יכ טרחתהל תודמעומל םורגי וא ,ליפשי

 

 השעת לא/השע תווצמ .3
 

 ךיתוינכת תא יטרפ .תוריכזמ תרבח תויהל ךתמאתה תא יניינעו ןפואב יראת :השע •
  .תוריכזמל ירחבית םא ךיתופיאשו

 תריחבל יטרקומדה ךילהה לש תובישחה תאו תיטרקומדל ךתוביוחמ תא יריבסה :השע •
  .תוריכזמה

 ,יללכ ןפואב םהמ הבוט תא עודמ יריבסת לא .תורחא תודמעומב הרס ירבדת לא :השעת לא •
 .יפיצפס ןפואב ןהמ יהשיממ הבוט וא

 


