
תכרעמב םירומש  םיאלמה  םיטרפה  .הז  ספוטב  םיעיפומ  אל  תותומעב  םיספטה  תונקתל  םאתהב  םמסרפל  ןתינ  אלש  םיטרפ 

, בל תמושתל 

הלש טנרטניאה  רתאב  הרז  תינידמ  תושימ  תומורת  ןיינעל  עדימה  תא  םסרפל  הילע  טנרטניא  רתא  התומעל  שיש  לככ 

חווידה םויב  הרמהה  רעש  יפל  םישדח  םילקשב  ןיוצי  המוכס  ץוח , עבטמב  הלבקתהש  המורת 

הרז תינידמ  תושימ  המורת  לע  ינועבר  "ח  וד
"א-2011 עשתה הרז , תינידמ  תושי  ידי  לע  ךמתנש  ימ  יבגל  יוליג  תבוח  קוחל  ףיעס 2  יפל 

תנשב 2020 ןועברל 3  סחייתמ  חודה 

.1(NGO Development Center (NDC: הרזה תינידמה  תושיה  םש 

תינידמה תושיה  גוס 
: הרזה

הנידמ לש  תוגיצנ  וא  תושר  ןגרוא ,
תורז תונידמ  דוחיא  לש  וא  הרז 

"ח: שב המורתה  248316םוכס 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

:שח הרמהה רעש 

: המורתה תיללכדועיי  :תוליעפ  המורתל תוליעפהםיאנתה  לע  יפסכו  ילולימ  חוויד 

.2AECID: הרזה תינידמה  תושיה  םש 

תינידמה תושיה  גוס 
: הרזה

הרז "ח:הנידמ  שב המורתה  43730םוכס 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

:שח הרמהה רעש 

: המורתה תיכוניחדועיי  :תוליעפ  המורתל תוליעפהםיאנתה  לע  ילולימו  יפסכ  חוויד 

.3TROCAIRE: הרזה תינידמה  תושיה  םש 

תינידמה תושיה  גוס 
: הרזה

דחא לש  קוקיחב  םקוהש  דיגאת 
רומאכ ףוגש  וא  "ל , נה םיפוגהמ 

םיוסמ גוסמ  תיצחממ  רתויב  קיזחמ 
וא דיגאתב  הטילשה  יעצמא  לש 

לועפל דיגאתה  תא  הנימ  אוהש 
ומשב

"ח: שב המורתה  60300םוכס 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

:אירו הרמהה 4.02רעש 

: המורתה תירוביצדועיי  :תוליעפ  המורתל תוליעפהםיאנתה  לע  יפסכו  ילולימ  חוויד 

.4Dan Church Aid: הרזה תינידמה  תושיה  םש 
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הרהצה
: ינא יכ  ריהצהלו  תכרעמב  ונזוהש  םיטרפה  תונוכנ  תא  רשאל  ינירה 

ןוירוטקרידה שאר  בשוי 

דעו רבח  תמיתח 
___________________ שם משפחה:_________קרצמן____________  שם פרטי:__מיקי

חתימה:_____________________

םויב תולועפה  רתאב  ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תותומעה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.תיתלשממ תוהדזה  םכח /  סיטרכ  תועצמאב  ןמסטוג  והירבג  השמ  רנבא  22/10/2020 ע"י 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 

תינידמה תושיה  גוס 
: הרזה

דחא לש  קוקיחב  םקוהש  דיגאת 
רומאכ ףוגש  וא  "ל , נה םיפוגהמ 

םיוסמ גוסמ  תיצחממ  רתויב  קיזחמ 
וא דיגאתב  הטילשה  יעצמא  לש 

לועפל דיגאתה  תא  הנימ  אוהש 
ומשב

"ח: שב המורתה  80730םוכס 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

:שח הרמהה רעש 

: המורתה תיללכדועיי  :תוליעפ  המורתל תוליעפהםיאנתה  לע  יסנניפו  ילולימ  חוויד 
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