
 
 הרוה תרהצה

 
 _________ :תרגסמה םש ______ :ליג __________:ז״ת _________ :דימלתה םש
 ___________ :ןופלט    __________ :הרוהה םש      _________ :תננגה םש
 :ןלהלדכ ,יתדלי /ידליל עגונב םיריהצמ ונא

 .סויזלצ תולעמ 38 לע הלוע וניא ה/ופוג םוח יכ אצמנו ,יתדלי /ידליל םוח יתדדמ•
 .)רחא יתמישנ ןימסת לכ וא המישנב ישוק ,לועיש( הנורוק ינימסת ןיא יתדלי /ידליל•
 .דודיבב אצמנה םדאל וא הנורוק הלוחל הפשחנ /ףשחנ אל יתדלי /ידלי•

  :םותחה לע ונאב
 ____________:ךיראת     ___________ הרוהה תמיתח
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