
יתכלממ תואירב חוטיב קוחל רוביצה תוליבק תוביצנל הליבק תשגה
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תויחנה

kvilot@moh.health.gov.il :ינורטקלא ראוד

02-5655981 :סקפ

םילשורי ,39 והימרי בוחר ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחל רוביצה תוליבק תוביצנ ,תואירבה דרשמ :ראוד

 רושקה לכב 1994 – ד"נשתה יתכלממ תואירב חוטיב קוחל הליבק תשגהל שמשמ הז ספוט ·

 םינוכמ :ןוגכ( םמעטמ ימו םילוחה תופוקמ תואירבה לסב םילולכה תופורתו םיתוריש תקפסאל

 .)דועו םילוח יתב ,םייאופר

:םה םייטנוולרה םיאשונה ·

   יפסכ רזחה תוברל םינושה תואירבה ימוחתב םיחותינו םילופיט ,תוקידב ,תופורתל תואכז.1      

    תווצה לש היוקל תוגהנתה וא/ו תיאופר תונלשר לע תונולת טעמל( תואכזה רכותש הרקמב         

.)תורישה ףגאל תונפהל שי  ולא תונולת .לפטמה         

 .'וכו תורישה תלבקל הנתמהה ןמז ,תורישה ןתמ ןפוא .2      

.םילוחה תופוק ידי לע םיעצומה )םיפסונ תואירב יתוריש( ן"בש .3      

.םיכמסמ ףוריצ ףיעסב טרופמכ הליבקב םיכמותה םירחאו םייאופר םיכמסמ ףרצל שי ·

 וא ד"וע תועצמאב איה הליבקהו הדימב תיאופר תוידוס לע רותיוו םיאתמ חוכ יופיי ףרצל שי ·

.תגציימ התומע

  .תוביצנב התלבק ךיראתמ הדובע ימי 7 ךות חלשית תוביצנב הרפסמו הליבקה תחיתפ לע העדוה ·

 אנ ,הנורתפ לע האב היעבה וא ףסונ עדימ םייקו הדימב וא ,הליבקב לופיטה סוטאטס תקידבל ·

.08-6241010 ,*5400 תואירבה דרשמ לש ינופלטה תורישה דקומ  - "תואירבה לוק"ל תונפל

 .דחאכ םינימה ינשל סחייתמ ךא ,רכז ןושלב בתכנ הז ספוט ·

:תועצמאב הליבקה תא ריבעהל ןתינ ·
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يمسرلا يحصلا نيمأتلا نوناق 

ةحصلا ةرازو 
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_________________  תוהז הדועת___________________ יטרפ םש _______________  החפשמ םש

_____ - ______________  ףסונ ןופלט 

_________  תיב רפסמ 

_______________________@____________________  ל"אוד תבותכ

_____________________  בוחר

__________  ראוד את_____________  דוקימ_______   הריד רפסמ

_____ - ______________  סקפ_____ - ______________ ישאר ןופלט

?רחא םדא גציימ ךניה םאה 

)רחא םדא גציימ ךנהו הדימב( הנופה גוס

_________________________________________________________  )התומע וא דרשמ( הנופה םש

_______________________@____________________  ל"אוד תבותכ _____ - ______________  ןופלט

_____________________ בושי 

_____________________________________________________________________  תבותכל תורעה

היינפה תרטמ

 :ןמסל אנ 

____________________ תמייקה הליבקה יולימ ךיראת 

)רפסמ ןייצל הבוח( ______________ הרפסמש תמייק הליבקל תפסותהשדח היינפ

אלןכ

סופורטופאד"ועהתומעהחפשמ בורק

הנופה לש -תורשקתה יטרפ

הנופה ונניאש הרקמב -תורישה לבקמ יטרפ

הנופה יטרפ

_______________  החפשמ םש___________________ יטרפ םש
_________________  תוהז הדועת

_____________________ בושי 

תדחואמתימואליבכמתיללכ:םילוח תפוקל ךייש

תדחואמתימואליבכמתיללכ:םילוח תפוקל ךייש
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)םיכמסמ ףוריצ ףיעסב תטרופמ הליבק ףרצל ןתינ( תיצמתב הליבקה יטרפ

  ? עצובש לופיט לע יפסכ רזחה אוה הליבקה ןיינע םאה

:ןנולתמ ךניה וילע דסומה גוס

:םילוחה תיב גוס

:הליבקה אשונ

םילוח תיב

םילוח תפוק

תואירבה דרשמב הטמ תדיחי

רחא

יללכירטאיכיספימוקיש/ירטאירג

רוביצה תואירבשפנה תואירבתודיינו םוקישהירטאירג

ןוימ רדחהפורתלופיטחותינהקידב

אלןכ

הליבקה יטרפ

:הדיחיה םש

_____________________________________________________ :דסומה םש

_____________________________________________________________ :םילוחה תיב םש
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רחא

אלןכ?םייחב לופיטה לבקמ םאה



הליבקב םיכמותה םייאופר םיכמסמ  ·

םייפסכ םירזחה לש הרקמב – תולבק ימולצת  ·

ןוימ רדח יבגל איה הליבקה םא – ןוימ רדחמ רורחש ןויליג  ·

רחא םדא גציימש ןמוס םא -חוכ יופיי  ·

רחא םדא גציימש ןמוס םא – תיאופר תוידוס לע רותיו  ·

סופורטופא אוה הנופהש ןמוס םא – תוספורטופא וצ קתעה ·

רטפנ תורישה לבקמ םא -האווצ םויק וצ וא השורי וצ קתעה ·

ףרצל ךנוצרב םא – הליבק בתכמ  ·

הליבקה אשונב תויטנוולר תויובתכתה ·

:םיאבה םיכמסמה תא הז ספוטל  ףרצל שי

 הנופה תמיתחךיראת

)תורישה לבקמ ךניאו הדימב(

תורישה לבקמ תמיתח

םיכמסמ ףוריצ
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