
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 

" רוטקריד  " בתכנ וליאכ  דעו " רבח   " בתכנ וב  םוקמ  לכו  הרבח "  " בתכנ וליאכ  התומע "  " בתכנ וב  םוקמ  לכ  תוארל  שי  "צ ) לח  ) רוביצה תלעותל  הרבחב 

תנשב 2022 ןועברל 2  סחייתמ  חודה 

.1Norwegian Refugee Council - NRC: הרזה תינידמה  תושיה  םש 

תינידמה תושיה  גוס 
: הרזה

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

"ח: שב המורתה  306653םוכס 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

"ב הרא :רלוד  הרמהה 3.4רעש 

: המורתה קוחדועיי  תפיכאו  תומדא  :טקיורפ  המורתל םכסהםיאנתה 

.2UNDP: הרזה תינידמה  תושיה  םש 

תינידמה תושיה  גוס 
: הרזה

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

"ח: שב המורתה  99750םוכס 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

"ב הרא :רלוד  הרמהה 3.33רעש 

: המורתה קוחדועיי  תפיכאו  תומדא  :טקיורפ  המורתל םכסהםיאנתה 

.3ACPP: הרזה תינידמה  תושיה  םש 

תינידמה תושיה  גוס 
: הרזה

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

"ח: שב המורתה  43471םוכס 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

:וריא הרמהה 3.56רעש 

: המורתה קוחדועיי  תפיכאו  תומדא  :טקיורפ  המורתל םכסהםיאנתה 

הקיתש4. םירבוש  תועצמאב  הידווש  : הרזה תינידמה  תושיה  םש 

תינידמה תושיה  גוס 
: הרזה

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

"ח: שב המורתה  197848םוכס 
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הרז תינידמ  תושימ  תומורת  חוויד  ספוט 
580442622 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) םדאה תויוכזל  םיבדנתמ  ןוגרא  ןיד -  שי  התומעה : םש 



הרהצה
: ינא יכ  ריהצהלו  תכרעמב  ונזוהש  םיטרפה  תונוכנ  תא  רשאל  ינירה 

דעווה שאר  בשוי 

דעו רבח  תמיתח 
:_____________________ המיתח החפשמ _____________________: םש  יטרפ _____________________: םש 

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  רגניזלש  תידיע  17/07/2022 ע"י 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

שדח :לקש  הרמהה רעש 

: המורתה קוחדועיי  תפיכאו  תומדא  :טקיורפ  המורתל םכסהםיאנתה 

.5NGO 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  1163965םוכס 

הלבקתה וב  עבטמה 
: המורתה

שדח :לקש  הרמהה רעש 

: המורתה "חדועיי  צמו קוח  תפיכא  , תומדא :טקיורפ  המורתל םכסהםיאנתה 
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הרז תינידמ  תושימ  תומורת  חוויד  ספוט 
580442622 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) םדאה תויוכזל  םיבדנתמ  ןוגרא  ןיד -  שי  התומעה : םש 

שלזינגרעידית


