
 ישילש ראותל רקחמ ידימלתל םושיר ספוט
 רקחמ ידימלת תוריכזממ תויחנה תלבקו ןופלט תחיש רחאל קר ספוטה חולשל שי

ס"הב לש
03-6409275

________________________ :ךיראת

_______________________ :ה/דימלתה םש
_________________________:.ז.ת

 :לאוד_____________________________: ןופלט
________________________

  :)רעושמ ( הדובעה אשונ
____________________________________________________

 ל"הנשל     'ב / 'א   )ןמס ( רטסמסל םשריהל ןיינועמ
________________________________

םימדוק םידומיל

 :ינש ראות

_____________________________ :דסומה םש

 :.א.מ ןויצ  __________________________________ :גוח
_____________

 תדובע אשונ
_______________________________________________________:הזתה

 ןויצ_______________________: הזתה תדובע החנמ
___________:הדובעה

 :ןושאר ראות



 _____________________________ :דסומה םש

 :רמגה ןויצ        ____________________________:דומילה  יגוח
_____________

 ךלהמ יאנת תאו רקחמה דימלת תובוח תא יתנבהו יתארקש ת/רשאמ ינא
 תויחנהבו הטיסרבינואה ןונקתב םיחסונמ םהש יפכ ,ישילשה ראותל םידומילה
.היגולואכראו תודהיה יעדמל רפסה תיב

 :ךיראת   _________________________:ה/דימלתה תמיתח
______________________



 םיחנמה /החנמה יטרפ

________________ :החנמה םש .1

_____________ :תימדקא הגרד _________________________ :גוח

    :ןייצל שי ,ביבא לת תטיסרבינואמ וניא החנמה םא*

 :לאוד _____________________________ :דסומה םש
___________________________

 :)שי םא( ינש החנמ .2

 :תימדקא הגרד ____________ :גוח________________ :החנמה םש
_____________

    :ןייצל שי ,ביבא לת תטיסרבינואמ וניא החנמה םא*

 :לאוד _____________________________ :דסומה םש
___________________________

 םיחנמה /החנמה תמכסה

 :ה/דימלתה תא תוחנהל ה/ןכומ ינא יכ יתמיתחב ת/רשאמ יננה
________________________

 ךיראת__________________________ המיתח
_______________________

 ךיראת__________________________ המיתח
_______________________

 :החנמה תורעה

_______________________________________________________



_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________

המלשה יסרוק

 :תוחפל 85 ןויצב םיאבה םיסרוקה תא םילשהל דימלתה לע

סרוקה רפסמ סרוקה םש ל"הנש ס"ש

 כ"הס
:תועש

 

ה/דימלתה תובוח

 אל /ןכ   )ןמס (  הזתל ךרע תווש  תדובע בותכל ת/שרדנ  .1

   )ןמס (  תוחפל 85 ןויצב ליעל םיטרופמה המלשה יסרוקב ףתתשהל ת/שרדנ .2
  אל / ןכ

  ]רוטפ ןיא[    ]רוטפ שי[    )ןמס (  :הינש הרז הפשמ רוטפ תבוח .3
 

 הלעמו 85  ןויצ ללוכ ס"ש 2 לש ףקיהב םיטנרוטקוד רנימסב הליעפ תופתתשה .4
 תולטמ תשגהו
)ישילש ראותל םידומילה ךלהמב ס"היבב דימלת לכ לע הבוח(    

 ףקיהב ,תולטמ תשגהו הלעמו 85  ןויצ ללוכ ,םינוירנימס םיסרוקב תופתתשה .5



 ס"ש 6 לש
)ישילש ראותל םידומילה ךלהמב ס"היבב דימלת לכ לע הבוח(    

 :ךיראת_______________ :המיתח_________________        :החנמה םש
______________

 :ךיראת________________ :המיתח_______________ :ה/דימלתה תמיתח
___________

einatch@tauex.tau.ac.il  ליימב חולשל שי םיספטה תא **

ביבא לת תטיסרבינוא ירגוב םניאש םידימלתל ינשו ןושאר ראות לש תודועת ףרצל שי ***


