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ןובשח ןובשחרפסמ  הקלסמגוס  דוק 
קנבףינס  

00000200801

( בטומה  ) דסומה בטומהדוק  לצא  חוקלה  לש  ההזמ  סמ  / אתכמסא

1234567 

(: בטומה  ) דסומה ילארשיה ל-XYZ ע"רםש  זכרמה   

ןובשח בויחל  האשרה  תמקהל  השקב 
דובכל

"מ עב לארשיל  ימואל  קנב  קנב 
(800  ) ביבא לת  יזכרמ  ףינס 

לצרה 19
"( קנבה )"

"מ חה /ו  ינא ינולפ1 . .פ.חינומלא  / תוהז )"2000008סמ ' תו / חוקלה )"

קנבה  ירפסב  עיפומכ  ןובשחה  /י  לעב    םש 

תולבגמל ףופכב  דסומה , דוק  תועצמאב  בטומה  םעפב ע"י  םעפ  ידמ  םכל  ואצמויש  םידעומבו  םימוכסב  ונ , / ינובשח בויחל  האשרה  ןובשחה )"  )" "ל נה ונ  / ינובשחב םיקהל  הזב  םי  / שקבמ
(. ונמוסש לככ   ) ליעל ונמוסש 

: יכ ונל  / יל עודי  . 2

.ןובשחה בויחל  האשרהה  תמקהל  השקבה  יולימל  םישרדנה  םיטרפה  תא  בטומהמ  לבקל  ונ  / ילע .א 
.ןיד לכ  תארוה  "י  פע לוטיבל  תנתינ  ןכו  קנבל , העדוהה  ןתמ  רחאל  דחא  םיקסע  םוי  ףקותל  סנכתש  קנבל  ונתאמ  / ינממ בתכב  העדוה  לוטיבל ע"י  תנתינ  וז  האשרה  .ב 

רחאל הנתינ  לוטיבה  תעדוהש  לככ  .בויחה  דעומ  רחאל  םיקסע  ימי  רחואי מ 3  אל  קנבל , בתכב  ונ  / ידי לע  רסמית  ךכ  לע  העדוהש  דבלבו  םיוסמ , בויח  לטבל  /ם  יאשר היהנ  / היהא .ג 
.לוטיבה תעדוה  ןתמ  םוי  ךרעב  השעיי  יוכיזה  בויחה , דעומ 

םא האשרהב , ועבקנש  םימוכסה  תא  וא  האשרהב , עבקנש  ףקותה  תעיקפ  דעומ  תא  םאות  וניא  בויחה  םא  בויח , לטבל  בתכב , העדוהב  קנבהמ , שורדל  /ם  יאשר היהנ  / היהא .ד 
.ועבקנ

.בטומה ןיבל  ונ  / יניבש הקסעל  עגונה  לכב  יארחא  וניא  קנבה  .ה 
.הלטב ןורחאה , בויחה  דעוממ  םישדוח  לש 24  הפוקת  ךשמב  שומיש  הב  השעי  אלש  האשרה  .ו 

.קנבה ןיבל  ונ  / יניבש םכסהו  ןיד  לכ  תוארוהל  ףופכב  וז , האשרה  תוארוהל  םאתהב  לעפי  קנבה  ונ , / יתשקבל ונעת  םא  .ז 
.הביסה ןויצ  ךות  ותטלחה  תלבק  רחאל  דימ  ךכ  לע  ונ  / יל עידויו  ךכל , הריבס  הביס  ול  היהת  םא  וז , האשרהב  טרופמה  רדסהה  ןמ  /ו  ינאיצוהל יאשר  קנבה  .ח 

.בטומה קנבל ע"י  שגות  וז  השקבש  םי  / םיכסמ /ו  ינא . 3

.ףינסל העגהב  ךרוצ  אלל  קנבה , לש  טנרטניאה  רתא  תועצמאב  םג  ןובשח  בויחל  האשרה  תמקהל  השקבה  תא  שיגהל  ןתינ  םכתעידיל :

.תולבגה תללוכ  הניאש  תיללכ , האשרהב  הריחב  העמשמ  ליעל , תוגצומה  תופולחהמ  תחא  ןומיס  יא  םכבל : תמושתל 
תולבגה תללוכ  הניאש  תיללכ  האשרה  : תואבה תולבגההמ  תחא  תוחפל  תללוכה  האשרה  

180 ש"ח האשרהל  -  בויח  םוכס  תרקת  

 _______ םויב האשרהה -  ףקות  תעיקפ  דעומ  

םה חוקלה , עבקש  תולבגהב  םידמוע  םניאש  םיבויח  בטומה  ידי  לע  וחלשיי  םא 
.ךכב תוכורכה  תויועמשמה  לכ  לע  קנבה , ידי  לע  ורזחוי 
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ךיראת

תו / חוקלה תמיתח 
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