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  2021 ראורבפב 21
 א"פשת  רדאב 'ט

 ,םירקי םירוהו םידימלת
 עסמב בושח קלח הניה הביטחה תפוקת ."גוצרה" ש"ע םייניבה תביטחל םכתופרטצה לע תוכרב ,תישאר
 םיצעהלו שממל ,קזחל וז הפוקת לש החוכב .םכמ תחאו דחא לכ לש יתרבחהו ידומילה ,ישיאה תורגבתהה
  .תוישיא תוחלצהו םיידוחיי םירושיכ
 תויונמוימ חותיפ ,תיתועמשמ הדימל ,יתרבח -יכרע ךוניח ,חוטב םוקמ קינעהל ונתלוכיבש לכ השענ ,ונא
 הרומהמ לכ לע רבגתנ דחי .םככותב םייוצמה תוחוכב הנומט החלצהה יכ םינימאמ ונא .תוישיאניבו תוישיא
 םוחב )ילשמ( "וכרד יפ לע רענל ךונח" ונכרדב לכה .היישעו ךרע קזחנ ,הדימלו עדי קימענ ,ךרדב רגתאו
 .הבהאבו
 .םירגתאמ םיבצמל תולגתסה ונתוא תבייחמה הליגר יתלב תואיצמ .ונלוכ רובע הלק אל תע וז ,תעכו
 .קוחרמ םושיר :תמאתומ תונגראתהל םיכרענו םכילע םיבשוח ונא ,הביטחל םושירה ימי תארקל

 :םיאבה םינפואה ינשמ דחאב םושירה עוציב םשל הלועפה ףותישל הדונ

  .PDF ץבוקב תילטיגיד המיתח תפסוה )PDF( רוגס ץבוקב הרימשו םיספטה יולימ ,בשחמב םיספטה תרימש ..א
 Herzog.kazo@gmail.com  :גוצרה ב"טח ליימל םיספטה תחילש    

 לש טרדנטסב בשחמ ץבוקמ הנומת ףיסוהל ןתינ ,הנומת ףרצל םישקבתמ םכנה םהב תומוקמב – בל ומיש
  .)םינפה לש רורבו יתיזח םוליצ( טרופספ תנומת
 .ינדי ןפואב םיספטה יולימ + םושירה תכרע תספדה .ב
 Herzog.kazo@gmail.com  :גוצרה ב"טח ליימל םתחילשו םיספטה תקירס    
  .5-9/4/2021 :הביטחל םושירה ידעומ .ג

 :תללוכ םושירה תכרע
 .םיישיא םיטרפ ספוט .1
  .תואירב תרהצה .2
 .םותח - תוידוס רותיו ספוט .3
  תצעוי ספוט .4
 .םירבח ץובישל השקב ספוט .5
 .םירפס תיבה תרושקתה יעצמאב תונומת םוסרפ רושיא .6

  :םושירה תכרעל ףרצל שי ףסונב
  .א"פשת ל"הנש לש 'א תיצחמ תדועת םוליצ .1
 .ה/דימלתה לשו םירוהה לש ז.ת ירפסמ םימושר וב ,םירוהה דחא לש תוהז תדועת חפס םוליצ .2
 הפטעמבו תוריכזמל תישיא הריסמב( שיו הדימב יגולוכיספ /בשק תערפה /הדימל תויוקל ןוחבא .3

 .)הרוגס
 "םירפס תעלות" לומ תורישי עצבתת םירפס תלאשה טקייורפב תופתתשה – םכבל תמושתל •

 :םיננכותמ םיעוריא   
 4.5.2021 ישילש םוי - )םוזב וא תיזיפ( ונתביטחב  'ו תותיכ ידימלת רוקיב •
 .םוזב 19:30 21.2.2021 – םירוהל הפישח ברע •

 ,החלצ ךרדו הנתיא תואירב תכרבב

  רבושל הלאירא

 יכוניחה תווצהו

 

 

 ןרוצ-המידק "גוצרה" ש"ע םייניבה תביטחל םילוע

 המשרהו רבעמ ירדס
 ב"פשת ל"הנש תארקל
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 םיישיא םיטרפ ספוט

 :ה/דימלתה יטרפ
 

   
 ןימ יטרפ םש החפשמ םש

 
  

 תילגנאב יטרפ םש תילגנאב החפשמ םש
 תילגנאב יטרפ םשו החפשמ םש םג אלמל שי ישיא ינוגרא ליימ תבוטל*
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________ :בושיי ______ :התיכ ________________   : ידוסי רפס תיב
 

 :םירוהה יטרפ
 

 2 הרוה  1 הרוה 
  םש  םש
  .ז.ת רפסמ  .ז.ת רפסמ
  הדיל ץרא  הדיל ץרא
  הדיל תנש  הדיל תנש
  דומיל תונש  דומיל תונש
  עוצקמ  עוצקמ
  הדובע םוקמ  הדובע םוקמ
  הדובעב ןופלט  הדובעב ןופלט
  דיינ 'סמ  דיינ 'סמ
   יתחפשמ בצמ   יתחפשמ בצמ
  ל"אוד  ל"אוד

 
 ______________ :ןופלט_________ :הברק__________  :םש  םוריח הרקמל ףסונ ןופלט

  ז.ת רפסמ

  הדיל ךיראת

  הדיל ץרא

  הילע ךיראת

  האלמ תבותכ

  אלמל הבוח - .ד.ת

  תיב ןופלט

  דיינ 'סמ

  ל"אוד

 

 הבוח  - הנומת
 רורבו יתיזח םוליצ(

 )םינפה לש
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 :תויחא םיחא יטרפ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .ל"נה םיטרפב יוניש לכ לע ס"היבל עידוהל םכשקבנ

 

 :רפסה תיבל עייסל / םורתל םיניינועמ םירוה םהב םימוחת

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

  אל / ןכ -  החוורב םירכומ םאה

 

  תורעה / תוראה

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 .ירפס תיב יגוגדפ לוהינ תורטמל בשחמב ונזוי םיישיא םיטרפ ספוטב ידי לע ואלומש םיטרפה יכ יל עודי

 תויפסכ תוכרעמ לוהינ תרגסמב ךוניחה דרשמלו תימוקמה תושרל רובעל םייושע םינותנהמ קלח יכ יל עודי
 .טרפה תענצ לע הרימשו ,םימייקה םילהנה פ"ע תאזו עדימ תוכרעמו

 

 ______________ :הרוהה תמיתח ______________ :הרוהה םש ___________ :ךיראת

 

 ______________ :הרוהה תמיתח ______________ :הרוהה םש ___________ :ךיראת

 םירוהה ינש תמיתח תשרדנ םישורג םירוה לש הרקמב קר*
 

 

 הדיל ךיראת ןימ םש
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 ב"פשת רפסה תיבב םדלי לש ותואירב בצמ לע םירוהה תרהצה ספוט
  

 _________ :בושייה _______ :רפסה תיב םש
 ______________________________  'בג/רמ ,התיכה ת/ךנחמ :לא
 ___________ _____________   _________  ה/דימלתה ירוה :תאמ
 התיכה              ז"ת 'סמ          יטרפה םשה                                

 נ/ז :ןימה       _________________ :הדילה ךיראת
 ____________________________________________:תבותכה
 ______________________________________  :ל"אודה תבותכ
 __________________  :דיינה ןופלטה 'סמ ___________ :םאה םש
 __________________ :דיינה ןופלטה 'סמ ____________ :באה םש
 :)הנוכנה תורשפאה תא ןמס( יכ ה/ריהצמ ינא

 רפסה תיבב תכרענה תוליעפ לכב ףתתשהל יתבמ/ינבמ תוענומה תויתואירב תולבגמ לע יל עודי אל.1
 .ומעטמו

 ,ומעטמו רפסה תיבב תוליעפב תיקלח/האלמ תופתתשה תוענומה תויתואירב תולבגמ יתבל/ינבל שי.2
 :ןמקלדכ

 תינפוג תוליעפ-
 רשוכ רדחב תוליעפ-
 םילויט-
 רפסה יתב לש טרופס תורחת-
 _____________________________ :תרחא תוליעפ-

 _______________________________ :הלבגמה רואית
 _______________ :הפוקתל _________:ידי-לע ןתינש יאופר רושיא ףרוצמ ךכיפל

                       .ןכ/אל .תינורכ תיתואירב היעב יתבל/ינבל שי.3
 ____________________________________:תוליעפב תולבגמהו הלחמה תוהמ טוריפ     

 _______________ :הפוקתל _________:ידי-לע ןתינש יאופר רושיא ףרוצמ ךכיפל
 .ןכ/אל :עובק ןפואב תו/הפורת ת/לטונ יתב/ינב.4

 ____________________________________ :טוריפ     
 .ןכ/אל :ןוזמל וא תופורתל תושיגרמ ת/לבוס יתב/ינב.5

 __________________________________________ :טוריפ     
 :הלאה םיכמסמה תא ףרצל שי ,תוחפל 5-2 םיפיעסהמ דחאב "ןכ" ןמוסו הדימב.6

 .ןוזמל וא הפורתל תושיגרה לע וא יתואירבה בצמה לע דיעמה ינכדע יאופר עדימ םוכיס          -
 תולבגמה תא ללוכו תיאופרה היעבה תוהמל אפור תוסחייתה ללוכה יאופר רושיא ףרוצמ          -

 .הנממ תורזגנה
 .תיחכונה םידומילה תנשל ףקתה יאופר רושיא ףרוצמ          -

 ___________ :הפוקתל__________ :ידי לע ןתינ רושיאה
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 תואירבה בצמב ולוחיש םיעובק וא םיינמז הלבגה וא יוניש לכ לע התיכה ת/ךנחמל עידוהל ת/בייחתמ ינא . 7
 .יתב/ינב לש

                 תואירבה בצמל רושקה לכב תואירבה תווצל וא/ו יכוניחה תווצל יטנוולר עדימ ןתמ ת/רשאמ ינא .8
 .יתב/ינב לש

 :ויתודוא לע רפסה תיב תא עדייל ינוצרבש ידלי תואירב יבגל ףסונ עדימ ןלהל .9
          __________________________________________ 

 תינכת יפל ןוסיח  יתב/ינב לבקת/לבקי דימלתל ,תואירבה יתוריש תרגסמבש יל עודי יכ ת/רשאמ ינא .10
 :ןלהל טרופמכ תואירבה דרשמ ידי לע תעבקנה םינוסיחה

 חור תועובעבא - תמדא - תרזח - תבצח דגנ ןוסיח :'א התיכב          -
 - )וילופ( םידלי  קותיש - תלעש - )סונטט( תצלפ - )הירתפיד( הרכסא דגנ ןוסיח :'ב התיכב          -

 תעפש דגנ ןוסיח
  תעפש דגנ ןוסיח :'ג התיכב          -
                                                   - תלעש – )סונטט( תצלפ - )הירתפיד( הרכסא דגנ ןוסיח :'ח התיכב          -

 )HPV( המוליפפה ףיגנ דגנ ןוסיח
 תיב תוחאל יתודגנתה לע בתכב עידוא םא אלא ,וז תינכות יפל יתבל/ינבל םינוסיח ןתמ ת/רשאמ ינא .11

 .שרדנכ םינוסיחה סקנפ תא ריבעהל ת/בייחתמ ינא .רפסה
 ןכ/אל  רבעב ןוסיח ןתמל הגירח הבוגת התייה יתבל/ינבל .12

 ____________________________:ןוסיח הזיאל טרפ ,ןכ םא
 __________________________________ :הבוגתה רואית

 תווצ ידי לע רקס תוקידב יתב/ינב רובעת/רובעי דימלתל תואירבה יתוריש תרגסמב יכ ת/רשאמ ינא .13
 .רפסה תיב תוחאל בתכב יתודגנתה לע עידוא םא אלא ,תואירבה

 תינניש לש הכרדה ולבקיו םייניש אפור ידי לע םיינישהו הפה תואירב תקידב ורבעי יתב/ינב יכ רשאמ ינא .14
 .םיינישהו הפה תואירב לע רומשל שי ובש ןפואה יבגל

 תרגסמב לבקל רומא ידליש םינוסיחו תוקידב תודוא SMS/ןורסמ לבקל יתמכסה תא רשאמ ינא .15
 .דימלתל תואירבה יתוריש

  ___________ :םע רשק רוציל שי תינורכה הלחמב הרושקה תיאופר היעב תררועתמ רשאכ היינפל .16
 __________________________ :ןופלט רפסמ

  
 

 
__________        _________      ______________ 

 המיתח            הרוהה םש               ךיראתה                
       
      __________        _________      ______________ 

 המיתח            הרוהה םש               ךיראתה                
 

 םירוהה ינש תמיתח תשרדנ םישורג םירוה לש הרקמב קר*
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 _______________:ךיראת     

 

 ב"טחל ידוסיה ןיב עדימ תרבעהל תוידוס רותיו ספוט

 

 ,דובכל

 גוצרה ב"טח

 

 וא רפסה תיב תצעויל רוסמל ןר ןבל /םילבוי רפס תיב לש ץעויל  וא/ו יכוניחה דסומה להנמל תושר הזב ת/נתונ הטמ ה/מותחה ינא

 . ___________________________ יתב/ינב תודוא םיאבה םיטרפה תא    "גוצרה" ב"טח תלהנמל

 זוכירו בשק ,הדימל תויוקל תוברל ידומילה םוחתב דוקפת ינייפאמ •

 יתוגהנתהה םוחתב דוקפת ינייפאמ  •

 ישגרהו יתרבחה םוחתב דוקפת ינייפאמ •

 יתואירבה ה.ובצמ •

 רפסה תיבב ה.דימלתה דוקפתל יטנוולר עדימ - יתחפשמ  בצמ  •

  יעוצקמ תעד לוקיש יפ לע ה.ובצמ לע רחא יטנוולר עדימ לכ •

 

  תורעה

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________ ה/דימלתה לש תוהז תדועת 'סמ   __________________ ה/דימלתה םש
 

 ___________________ המיתח            ______________________* הרוהה םש

 ___________________ המיתח            ______________________* הרוהה םש
 

 םירוהה ינש תמיתח תשרדנ םישורג םירוה לש הרקמב קר*
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      הבכשה תצעוי :דובכל

 

 תצעויל םיישיא םיטרפ ספוט
 

 :התיכ ___________ :ידוסי ס"יב     _________________ ה/דימלתה םש
______ 

  _________________________:ה/דימלת ל"אוד _____________ :ה/דימלת דיינ ןופלט

 _________________:'לט _________:הרוהה םש ______________ : 'לט __________:הרוהה םש

  :שדח הלוע

 .)היילע תדועת םוליצ ףרצל אנ( ___________:היילע ךיראת ___________:היילע ץרא

 :רזוח בשות

  . ____________ דע ____________ ךיראתמ .םינש  ________ ל"וחב תוהש ךשמ

 

 :ה/דימלתה יבגל תודחוימ תורעה

 ____________________________________________________________ :תואירב תויעב

 ____________________________ :ךיראתמ  רחא /בשק תוקל / יטקדידוכיספ / יטקדיד  :ןוחבא

 :םיישיא םיביבחת

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

     אל / ןכ  רעונה תעונתב תוליעפ

 ________________________________________________ :םיגוח

 ____________________________________________ םוחתב ס"היב תוליעפל םורתל ת/ןיינועמ

_______________________________________________________________________ 

 :תצעויה תעידיל איבהל ךנוצרבש םיפסונ םירבד

________________________________________________________________________
  

________________________________________________________________________ 
 
 

 ימחוש תילג
 הבכשה תצעוי

 

 

 הבוח  - הנומת
 רורבו יתיזח םוליצ(

 )םינפה לש

 

 



 

                                                                                                  ןרוצ-המידק "גוצרה םייח" ש"ע םייניב תביטח
 09-7995365 :סקפ 077-9981576 :ןופלט .ןרוצ-המידק ,1 ןורשה בל ךרד 'חר

 
              

 

 תריחב ספוט                                         םייניבה תביטחל םילוע

 םירבח
 

 _____________ :ס"היב _______ :התיכ _________ :ה/דימלתה םש

 

  .םירבח תריחבל תורשפאה ךל תנתינ 'ז התיכל רבעמה תארקל *

  .ליבקמ רפס תיבמ דחא רבח רוחבל ןתינ םכותמ ,םירבח השולש אלמל שי *

 .התיכ רפסמו ס"יב םש ,אלמ םש אלמל אנ   

            תנייצ םתוא םירבחה תשולשמ דחא םע דומלל ךל רשפאל בייחתמ רפסה תיב *

 .תומשה רדסל תובישח ןיא  .הז ספוטב  

 .יכוניחה תווצה םעו םירוהה םע י/ץעייתה ,ךתריחב תא בטיה י/אדוו אנא *

 :םידימלתה םע דומלל ת/ןיינועמ ינא

 התיכ ס"יב יטרפ םשו החפשמ םש 'סמ
1    
2    
3    
 

  _______________ :ךיראת  ______________ :ה/דימלתה תמיתח

  ______________ :םירוה תמיתח ______________:םירוהה תומש

  .םייניבה תביטחב החלצהב ךל םילחאמ ונא

 ימחוש תילג
 ס"היב תצעוי
 יכוניחה תווצהו

 

 
  



 

                                                                                                  ןרוצ-המידק "גוצרה םייח" ש"ע םייניב תביטח
 09-7995365 :סקפ 077-9981576 :ןופלט .ןרוצ-המידק ,1 ןורשה בל ךרד 'חר

 
 םיירפס תיב תרושקת יעצמאב תונומת םוסרפ רושיא 

 

 תויכוניחה היישעה .תונוש תוירפס תיב תויוליעפו םיבר םיעוריא רפסה תיבב םימייקתמ םידומילה תנש ךלהמב
    .ירפס -תיבה רתאב תמסרופמו תדעותמ

 .ןהינימל תויכוניח תומרופטלפבו רתאב הלא תונומת םוסרפל םכרושיא תא םישקבמ ונא

 

  יעצמאב ונתב/וננב תונומת םוסרפ םירשאמ ___________________ ה/דימלתה ירוה ונא

 .ןרוצ-המידק "גוצרה" םייניבה תביטח לש םיירפס תיבה תרושקתה

 םותחה לע
 _________________ :ךיראת   __________________:םירוהה תומש
 _________________ :הרוה תמיתח      _____________:הרוה תמיתח

 
 
 

                                    


