
  ןוקלג רתא ןונקת

 יללכ .1

 הרפסמש מ"עב ח"שגא םירקב ןוקלג תרבח תולעבב אוה )"ןוקלג" וא "רתאה"( ןוקלג רתא .1.1

 םירצומ לש תנווקמ השיכרל תילאוטריו המרופטלפכ שמשמו ,)"הרבחה" וא "ןוקלג"( 570048512

  .הרבחה י"ע םירכמנה םיוולנ םיתורישו

 הקזח הווהמ  רתאב שומישה םצעו ,הז ןונקתב םיטרופמה םיאנתל םיפופכ רתאב הינקו שומיש לכ .1.2

 השיכר/הלועפ לכ לע ןתלוחתלו ןהל םיכסהו הז ןונקת תוארוה תא ןויעב ארק וב רקבמה/שמתשמהש

  .רתאב עצביש

 יאנת תונשרפב הנשמשת אל ןהו ,רתאב רקבמ/שמתשמה תואצמתהו תוחונל ןה םיפיעסה תורתוכ .1.3

 םינימה ינשל סחייתמ ךא ,דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב חסונמ הז ןונקת יאנתב רומאה .ןונקתה

 .דחאכ
 

 רתאב שומישו תופתתשה יאנת .2

 יפל ןידכ דגואמה דיגאת ןכו( הלעמו 18 ןב לארשי תנידמ בשות םדא לכ ,רתאב הלועפ עצבל יאשר .2.1

 ותושרב רשאו הז ןונקת תוארוהל םאתהב רתאל םשרנ רשא ,)לארשיב םושרהו לארשי תנידמ יקוח

 סרנייד ,דראק ימואל, ל.א.כ הזיו :ןלהל תוניוצמה יארשאה תורבחמ תחא לש ףקת יארשא סיטרכ

 יאנת ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .מ"עב טרכארשי ,מ"עב סרפסקא ןקירמא ,מ"עב לארשי באלק

 תא עצבל שמתשמה בייחתה הכרד רשא יארשאה תרבח לש רושיא אוה רתאב הלועפ רושיאל םדקומ

 .בייחתה הילעש השיכרה תקסעל ,השיכרה

 וא/ו תואנוטיסב םירצומ תריכמ רשואת אל .דבלב תוישיאו תויטרפ תורטמל השעיי רתאב שומישה .2.2

 תוריכמל השיג םישמתשממ עונמל ,ידעלבה התעד לוקיש י"פעו תע לכב תיאשר הרבחה .םירחוסל

 ריבס/יואר יתלב שומיש ועצבי וא/ו תמלוה הניא םתוגהנתהו הדימב ,םתופתתשה תא לטבל וא/ו

 .וב שומישה יאנתל תויצ יא הז ללכבו ,רתאב

 תולקת הז ללכבו( תולקת אללו ףיצר ןפואב ןתניי וא ערפוי אל רתאב תורישהש תבייחתמ אל הרבחה .2.3

 יווק/טנרטניאה תשרב תולקתל תיארחא היהת אל הרבחה הרקמ לכבו ,)'וכו תרושקת ,הרמוח ,הנכות

 אל ובש הרבחה תטילשב וניאש עוריא וא/ו "ןוילע חוכ" לש הרקמ לכב ,ףסונב .םהשלכ תרושקת

 וא אלמ ןפואב( הרבחה לש יהשלכ תובייחתה םויק וא/ו םירצומ תקפסא ,רתאה לוהינ ורשפאתי

 הרבחה ,ףסונב .ידעלבה התעד לוקיש י"פע תאזו תואקסעה תא לטבל תוכזה הרבחל דומעת ,)יקלח

 ריחמב רפוס תועט הלפנ וב הרקמ לכב )א( :)יקלח וא אלמ ןפואב( הקסע לטבל תיאשר

 תוליעפב לבחל וסינ וא םיסנמ והשלכ ישילש דצ/שמתשמהש דשח םייק רשאכ )ב( ;ורואיתב/רצומה

 .הרבחה/רתאה
 

 םיעצומה םיוולנ םיתורישהו םירצומה .3
 

 תונוכמ ,היקשה ירקב :קר אל ךא תוברל( םינוש םיגוסמ תואלקחו היקשה ירצומ הריכמל העיצמ ןוקלג

 יסיטרכ :קר אל ךא תוברל( םינוש םיוולנ םיתוריש ןכו ,)"םירצומה" :ןלהל – 'וכו םיזרב ,םינשייח ,ןושיד

sim סיטרכ"( םירצומב שומישל םיידועיי sim"( םירצומב עדימה יוביגל ןנע יתורישו )"ןלהל – )"ןנע יתוריש 

 .ןוקלג רתאב אוצמל ןתינ םיוולנה םיתורישהו םירצומה תודוא ףסונ טוריפ .)"םיוולנה םיתורישה" :דחי

 םירצומה לכ .רתאב הריכמה ףדב םיעיפומה םיאנתל םאתהבו טרפמה יפל רתאב םיעצומ םירצומה .3.1

 רצומ לזאש הרקמבו ,םהלש יאלמה רמגל דע איה םירצומה תשיכר .יאלמב םתואצמיהל םיפופכ
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 םירקמבו הינקה לוטיב לע חוקלל עידות הרבחה ,הנמזהה תעב תועודי ויה אלש תוביסנ לשב יאלמהמ

 .יפולח רצומ חוקלל עיצהל ןויסינב בטימה תא השעת ןוקלג .ביוחי אל חוקלה ולא

 יסיטרכ תרבח רושיא רחאל תוברל( הרבחה י"ע הקסעה רושיא דעוממ לחה קר היהי השיכרה דעומ .3.2

 לכל תיארחא היהת אל הרבחה ,)איהש הביס לכמ( הקסעל רושיא ןתמ יא לש הרקמ לכב .)יארשאה

 .הלוטיב וא/ו השיכרה תמלשה יא בקע שמתשמל ומרגייש דספה וא/ו קזנ

 וא/ו רצומ ריחמל סחיב תועט הלפנו היה .תינדי הרוצבו רידת ןפואב השענ רתאב םיריחמה ןוכדע .3.3

 הרקמב .בל םותב ושענש תויועט ןהב תוארל שי ,הדלקהב תועט ,הרפס תטמשה תוברל הוולנ תוריש

 תועצמאבהיולד קרמ םע דימ רשק רוציל אנ םיוסמ ריחמ יבגל קפס וא רומאכ תועט לש

 972+-6900245-4 ןופלט תועצמאב ואmarcd@galcon.co.il  ליימה

 .רצומה ללמ רבגי ,רתאב רצומה תנומת ןיבל רצומה רואיתב ללמה ןיב המאתה יא לש הרקמב .3.4

 רומאהו רצומ לכ לש יטנוולרה טרפמב ןייעל שמתשמה לע .דבלב השחמהל ןה רתאב תוגצומה תונומת .3.5

 .עבוקש אוה וב

 .םירצומ יריחמ יבגל תוברל ,'ג ידדצ ידי לע רתאה ירצומ לש םימוסרפל יארחא רתאה ןיא .3.6

 תוירחאה יאנתל ףופכב םירכמנ םהו ןיטולחל םישדח הריכמה תרגסמב םיעצומה םירצומה לכ .3.7

  .ןוקלג לש תורישהו

 תלבגומ הפוקתל ליעפ היהי רשא הנבומ sim סיטרכ םע םיקפוסמ רתאב םירכמנה םירצומהמ קלח .3.8

 לכ היהת אל ןוקלגלו sim-ה סיטרכ קתוני ,ל"נה םישדוחה 24 םותב .השיכרה דעוממ םישדוח 24 לש

 וא/ו רלולסה תשרב תוערפה וא/ו תולקת וא/ו ותלעפה תוברל( sim-ה סיטרכל רשקב יהשלכ תוירחא

 ךישמהל שקבי רשא חוקל .)רומאכ תוערפה וא/ו תולקת לש ןמויקמ האצותכ רצומל ומרגייש םיקזנל

 ינפל שדוחמ רחואי אל דע ןוקלגל הנפי ,ל"נה םישדוחה 24 םתוא םותב sim-ה סיטרכב שמתשהלו

 י"ע עבקיתש תישדוח הרומתל םאתהב סיטרכב שומישה תפוקת תכראה ךרוצל ליעלש הפוקתה םות

   .ןוקלג

 ריחמ תא םיפקשמ  הריכמל םיעצומה םיוולנ םיתוריש וא/ו םירצומ דצל רתאב םיעיפומה םיריחמה .3.9

 וא/ו םירצומה לש קושה יריחמ תא םיפקשמ אל םהו םיוולנה םיתורישה וא/ו םירצומה לש הריכמה

 לכ ינפל רצומ לכ לש וריחמ תא ומצעב קודבל רתאב רקבמ/שמתשמ לכ תוירחאב .םיוולנה םיתורישה

 וא קושה יריחמל םיוולנה םיתורישה וא/ו םירצומה יריחמ תמאתהל תוירחא ןיא הרבחל .הינק

 .םהשלכ םירצומ לש קוש יריחמ תגצהל

 קרו ךא היהת םהיתולוכיו ,םתודימע ,םביט ,םתוכיא ,םתקפסא ,םירצומל תידעלבה תוירחאה .3.10

  .רתאה תועצמאב שכרייש רצומ לכל ףרוצמה תוירחאה בתכל םאתהב

 םואיתל ףופכב ,ןתינ .דבלב שכורה תוירחאב היהתו רצומה ריחמב הלולכ אל םירצומה לש הנקתה .3.11

  .ףסונ םולשתב הנקתה תוריש םג שוכרל שארמ
 

 תויטרפה לע הנגה ;שמתשמה יטרפ .4

 ,יטרפ םש ,פ.ח/ז.ת :םיאבה םיטרפה תא תכרעמל סינכהל שמתשמה שרדיי רתאב הלועפה עוציב תעב .4.1

 תעב םיטרפ תרבעה םצעב .םולשת יעצמא יטרפו ,ינורטקלא ראוד ,דוקימ ,בושיי ,ןופלט ,החפשמ םש

  .םינוכנו םיאלמ ,םייתימא ויהי ודי-לע ורסמייש םיטרפהש רשאמ שמתשמה ,רתאב שומיש

 םילולע םיבזוכ םיטרפ ישיגמ דגנ .תילילפ הריבע בשחיהל הלולע םיבזוכ םיישיא םיטרפ תריסמ .4.2

   .הרבחל םרגיהל םילולעש םיקזנ ןיגב תועיבת תוברל ,םייטפשמ םידעצ טקניהל
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 םיישיא םיטרפ ללוכה עדימ 'ג דצל רבעוי אלו ,תחטבואמ הרוצב רמשיי חוקלה י"ע רסמנש עדימ .4.3

 :םיאבה םירקמב טעמלו רתאב תונמזהה עוציב ךרוצל שרדנה עדימ טעמל ,יארשא סיטרכו

 ;ותמכסה וא/ו שמתשמה תשירד י"פע .4.3.1

 ;הרבחה םע תיקסע םירושקה םיפוג םע הלועפ יפותיש תרגסמב .4.3.2

 ;ןידה תוארוה וא/ו רתאב שומישה יאנת תא רפה שמתשמה וב הרקמ לכב .4.3.3

 ;'ג ידדצל עדימ רוסמל הרבחל הרויש יטופיש וצ לשב .4.3.4

 ;הרבחה ןיבל ומעטמ ימ וא/ו שמתשמה ןיב יטפשמ ךילה/ךוסכס/תקולחמ לש הרקמ לכב .4.3.5

  .'ג דצל היתויוכז תא התחמה/הריבעה הרבחה וב הרקמב .4.3.6

 ישפוחה ונוצרמ הרבחל ריבעי שמתשמהש םיישיא םיטרפ ורמשיי וב עדימ רגאמ תלהנמ הרבחה .4.4

 תבותכב הרבחל הנפי םושרה עדימה רגאממ ורסוי ויטרפש ןיינועמש שמתשמ .רתאב שומיש תרגסמב

 שמתשמה רתאל המשרה תעב ,ףסונב .עדימה רגאממ ותרסהל השקבב  info@galconc.com ל"אודה

 תמישרמ תאצל רוחבל םג לכוי שמתשמה .רתאה לש הצופתה תמישרל ףרטצהל אלש שקבל יאשר

 .הרבחל רוסמיש העדוהב רתוי רחואמ בלשב רתאה לש הצופתה

 תינושלה תחת ןוקלג רתאב אוצמל ןתינ לש תויטרפה תוינידמ תודוא ףסונ טוריפ  .4.5

https://policies.google.com/privacy?hl=en    
 

  הקפסאו םולשת .5

 'סמ יפל רצומה תשיכר ןיגב חוקלה לש יארשאה תרבחמ דבלב רושיא שקבתי השיכרה עוציב רחאל .5.1

 תרבחל ןמזוהש רצומה תרבעה רחאל קר עצובי לעופב חוקלה בויח .שקיב רשא םימולשתה

  .םיחולשמה

 .מ"עמ םיללוכ רתאב םיריחמה .5.2
 

 הקסע לוטיב .6

 ,ןכרצה תנגה קוח תוארוהל םאתהב רתאב עציבש םיתוריש וא/ו ןיבוט תשיכרל הקסע לטבל יאשר חוקלה

 ויהיש יפכ ,)"תונקתה"( 2010-א"עשת ,)הקסע לוטיב( ןכרצה תנגה תונקת תוארוהו )"קוחה"( 1981-א"משת

 קוחהמ עורגל ילבמ .תונקתהו קוחה ורבגי תונקתהו קוחה ןיבל הז ןונקת ןיב הריתס לש הרקמב .תעל תעמ

 :תואבה תוארוהה ולוחי הקסע לוטיב לע תונקתהו

 ךמסמ תלבק םוימ וא ןיבוטה תלבק םוימ םימי 14 ךותב - ןיבוט )א( :אשונב הקסע לטבל יאשר חוקלה .6.1

 ךותב - תוריש )ב( ;רחואמה יפל ,הקסעב ןכרצה תנגה קוחל )ב(ג14 'סב םייונמה םיטרפה תא ליכמה

 קוחל )ב(ג14 'סב םייונמה םיטרפה תא ליכמה ךמסמ תלבק םוימ וא הקסעה תיישע םוימ םימי 14

 ,החונמ ימי םניאש ,םימי ינש תוחפל השעיי רומאכ לוטיבש יאנתב תאז רחואמה יפל ןכרצה תנגה

 .ןתניהל תורישה רומא ובש דעומל םדוק

 שכרש ,ןכרצה תנגה קוחב םתרדגהכ שדח הלוע/קיתו חרזא/תולבגומ םע םדא אוהש חוקל לש הרקמב .6.2

 ךותב הקסעה תא לטבל יאשר היהי חוקלה ,ןכרצה תנגה קוחב התרדגהכ קוחרמ רכמ תקסעב רצומ

 םייונמה םיטרפה תא ליכמה ךמסמ תלבק םוימ וא/רצומה תלבק םוי/הקסעה תיישע םוימ םישדוח 4

 הקסעב חוקלה תורשקתהש ךכל ףופכ הז 'סב רומאה לכ .רחואמה יפל ,ןכרצה תנגה קוחל )ב(ג14 'סב

  .תינורטקלא תרושקת תועצמאב החיש הז ללכבו ,חוקלה ןיבל ןוקלג ןיב החיש הללכ

 :תואבה םיכרדה תחאב לוטיב תעדוה תחילש לש ךרדב השעי הקסעה לוטיב .6.3
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  ;www.galcon.co.il   6900222 -04_ :ןופלטב וא רתאב הכימתה דקומל .6.3.1

 1215000 םולב רפכ ץוביק םירקב ןוקלג :הרבחה תבותכל םושר ראוד תחילשב .6.3.2

 ורצויש ןיבוט תשיכרל תואקסע )א( :לטבל ןתינ אל ,)הקסע לוטיב( ןכרצה תנגה תונקתל םאתהב .6.4

 ןכרצהש ,לופכשל וא ,קותעשל ,הטלקהל םינתינה ןיבוט תשיכרל תואקסע )ב( ;חוקלה רובע דחוימב

  .תירוקמה םתזירא תא חתפ

 אל םהשכ תירוקמה םתזיראב ורזחוי ןיבוטהש יאנתב ןיבוטה תא ריזחהלו הקסע לטבל יאשר חוקלה .6.5

 .ןיבוטב שומישכ הז ןיינעל בשחיי םימ וא זג ,למשחל ןיבוטה רוביח .שומיש םהב השענ אלו ומגפנ

 ןוקלג תושרל רצומה תא דימעהל חוקלה לע ,רצומב המאתה יא וא םגפ ןיגב הקסע לוטיב לש הרקמב .6.6

 יא וא םגפ ןיגב אלש הקסע לוטיב לש הרקמב .ךכ לע ןוקלגל עידוהל ןכו רצומה ול רסמנ וב םוקמב

  .ןוקלג ידיל רצומה תא ריזחהל חוקלה לע רצומב המאתה

 ימדל ףסונב .ךומנה יפל ,₪ 100 ךסב וא רצומה ךרעמ 5% לש הבוגב לוטיב ימד תובגל תיאשר ןוקלג .6.7

 תיאכז היהת ןוקלג ,הקילס ימד ןוקלגמ התבג יארשאה תרבחו יארשאב העצוב הקסעה םא ,לוטיבה

 .םירומאה הקילסה ימד תא םג חוקלהמ לוטיבה ימדל ףיסוהל

 הקילס ימד וא לוטיב ימד הבגת אל ןוקלג רצומב המאתה יא וא םגפ ןיגב הקסע לוטיב לש הרקמב .6.8

 .ליעל םירכזומה

 לוטיבה ימד יוכינב ,םלישש הרומתה תא חוקלל בישת הרבחה ,הז 'סב רומאכ הקסע לוטיב לש הרקמב .6.9

  .הרבחל רצומה תרזחהו הקסעה לוטיב דעוממ םיקסע ימי 7 ךות ,הקילס ימד ויה םא ,הקילסה ימדו

  

  םירצומ תקפסאו םיחולשמ .7

 לכו ,חוקלה םע םאותתש איהש ךרד לכב וא/ו םוקמ לכל וא/ו חוקלה תיבל עצבתת םירצומה תקפסא .7.1

 .תיטנוולרה הנמזהה יאנתב םכסויש יפכו םיחולשמה תרבח לש הקפסאה יאנתל ףופכבו םאתהב תאז

 תיבל םירצומה חולשמ תא עצבל תורשפא םיחולשמה תרבח תלוכיב ןיאו הדימב יכ תאזב רהבומ .7.2

 תרבח לש הקפסא יאנת לשב וא חוקלה תיב לש ומוקימ לשב תוברל איהש הביס לכמ חוקלה

 םירצומב קיזחמה רחא םרוג לכמ וא/ו ןוקלגמ םירצומה תא ףוסאל יאשר היהי חוקלה ,םיחולשמה

 ריחמ אולמב חוקלה הכוזי ליבקמבו ,חוקלל הרבחה לש התעדוהמ םימי 10 ףולחמ רחואי אל דע

  .הלבוהה

 םימיאתמ םיחוטיב םע תינלבק תולבוה תרבחב שמתשהל תורשפא שי קוריה וקל רבעמ חולשמב .7.3

 .רצומה לדוג יפל ,ח"ש ____-ל ח"ש___ ןיב הענש ריחמ תפסותב

 .הרבחה םע ףוסיא םאתלו יאלמב םייק רצומהש שארמ אדוול הבוח ימצע ףוסיא לש הרקמב .7.4

 .חולשמ ימדב ביוחי אל ימצע ףוסיא עצביש חוקל  .7.5

 ינורטקלאו ילמשח דויצב יתביבס לופיטל קוחה תוארוהל תאז ללכבו ןיד לכ תוארוהל ףופכב .7.6

 רוסמל ,ןוקלגל שארמ העדוה תריסמל ףופכב ,יאכז ומעטמ ימ וא חוקלה ,2012-ב"עשת ,תוללוסבו

 ילמשח דויצב הרוקמש ינורטקלאו ילמשח דויצ תלוספ ,הקפסאה דעומב וא הריכמה דעומב ,ןוקלגל

 םאתהב ,תאז .)"ןשיה דויצה"( רכמנה רצומל םימודה לקשמב וא תומכב איהו ,המוד ינורטקלאו

  :םיאבה םיאנתל

 ריבס םוקממ יוניפל ןכומ היהי ןשיה דויצה - חוקלה תיבל שדחה רצומה תא תקפסמ ןוקלגו הדימב .7.7

  ;שכרנש שדחה רצומה בצומ וב םוקמהמ וא ללכ ךרדב שומיש השענ וב
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 לש םירבעמהו םיחתפה ,ןתפמה תא תוישפוחבו החטבב רובעל לוכי אוה רשאכ הנופי ןשיה דויצה .7.8

 ונממ םיקלח לש קותינב וא הדרפהב ,ףסונ קוריפב ךרוצ אלל ןיינבה רצחלו ןיינבל הסינכה וא/ו הרידה

  ;הנבמה תיתשתמ וא

 רחא יערא וא עובק רוביח לכ וא טיהר ,םימ ,זג ,למשחמ ויוניפ םרט קתונמ תויהל בייח ןשיה דויצה .7.9

  ;םירחא םיצפחל וא תיבה תויתשתל

  ;)ומצע ןשיה דויצב קלח וניא רשא רחא טירפ לכמ תוברל( קיר אוהשכ הנופי ןשיה דויצה .7.10

 וא םיקתינ רצומ יקלח ונופי אל .םיקלח ונממ וקרופ אלש ,רמולכ ,םלש אוהשכ הנופי ןשיה דויצה .7.11

  ;המוד שדח רצוממ קלח םניאו יוניפה דעומב דויצב םיאצמנ םניאש םירבוחמ

 עוציב ךרוצל )תוקד 10-מ רתוי אל( תורופס תוקד רפסמל רבעמ ןיתמהל שרדיי אל המעטמ ימ וא ןוקלג .7.12

  ;יוניפל ןשיה דויצה תנכהל חוקלה י"ע תולועפ

  .הנופי אל – יתוחיטב וא יתואירב ןוכיס ויוניפ תעב רוציל לולע רשא דויצ .7.13

 רושיאבו םיאבה םירקמב .ןשיה דויצה יוניפ ןיגב הרומת וא םולשת חוקלהמ שורדת אל ןוקלג ,ללככ .7.14

 תרחא הרומת וא םולשתב חוקלה תא בייחת ןוקלג ,םולשתל הרומתב יוניפה עוציבל שארמ חוקלה

  :)"גירח יוניפ"( הריכמה דמעמב םהילע םכסויש

 תילעמב שמתשהל ןתינ אל רשאכ וא תילעמ ןיא ובש ןיינבב הלעמו תישילש המוקב אצמנ דויצה רשאכ .7.15

 ןיגב םולשת הבגי אל ,ןיינבה תסינכל דויצה תא ומצעב איבמ חוקלהו הדימב .ןשיה דויצה תדרוה םשל

 ;יוניפה

 ,ףונמה ותוא י"ע דויצה יוניפ ךרוצל יזא ,ףונמ תועצמאב תעצבתמ שכרנש שדחה רצומה תלבוה רשאכ .7.16

 ;ףסונ םולשת תובגל קוושמה יאשר

  .ןשיה דויצהמ קלח קוריפב ךרוצ שי רשאכ .7.17
 

 רתאה ןכות ;רתאב ינחור ןיינק .8

 )'בויכו םינכתה ,תונומתה ,רוקמה דוק ,בוציעה ,ינחורה ןיינקה תויוכז תוברל( רתאב תויוכזה לכ .8.1

 ךכל ןוקלג רושיא תלבק אלל רתאה ןמ והשלכ עדימב והשלכ שומיש תושעל ןיא .דבלב ןוקלגל תוכייש

  .בתכבו שארמ

 וניאו ,דבלב םייביטמרופניא םיכרצל ,)AS IS( אוהש ומכ רוביצל עצומ ,וב םינכתה לכ תוברל ,רתאה .8.2

 לכ תא ומצעב עצבל שמתשמה לע .רתאב םימסרפתמה םירצומל סחיב תעד תווח וא/ו הצלמה הווהמ

 .הרבחה דגנכ הנעט לכ לע ךכל סחיב רתוומ אוהו ,םירצומה יבגל תושרדנה תוקידבה וא/ו תוכרעהה

 וא/ו םלש וניא ןכותהו ןכתי ךא ,קיודמו ןוכנ היהי רתאב ןכותהש התלוכיבש לכ השוע הרבחה

 ולפי/ולפנש תויועטל וא םיקויד-יאל תיארחא הניא הרבחה .תורחא/תוינכט תויועט וב ולפי/ולפנ

 .ןכותב

 רתאב .םיישילש םידדצב ורוקמש רתאב םסרופמה עדימ/ןכותל תוירחא היהת אלו ןיא הרבחל .8.3

 הרבחה תוירחאב םניאש ,םיישילש םידדצ לש טנרטניא ירתאל )םירושיק( םיקניל ללכיהל םייושע

 רשקב הרבחה דצמ יהשלכ תוירחא תווהל ידכ רומאכ םירושיקל הינפהב ןיא .הדי-לע םילעפומ אלו

 וא/ו םתוניקת ,םתונימאל רשקב אל תוברל( םירשוקמה םירתאב םיעיפומה םימוסרפ/םינכתל

  .םירשוקמ םירתא םתואב השעייש שומישל רשקב וא/ו )םתויקוח
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 חלשיהל לולע  "cookies" תוברל( םיוסמ עדימש ,רשאמ וב רקבמ/שמתשמ לכ רתאב שומישה םצעב .8.4
 לועפת ךרוצל תאזו ,רקבמה/שמתשמה ידי לע שומיש וב השענש רחא ינורטקלא יעצמאב וא בשחמב

 .עדימ תחטבאו שמתשמל ותמאתה ,רתאה לש ןיקתו ףטוש
 

 תוירחא .9

 טוריפל .ןוקלג לש תוירחאה בתכ יאנתל םאתהב קרו ךא איה רתאב השיכרל םימסרופמה םירצומל תוירחאה

 .םירצומה לש תוארוהה תרבוח ךותב ןוקלג רתאב םירצומל תוירחאה בתכב ןייעל ןתינ ףסונ
 

 טופיש םוקמו ןיד תרירב  .10

 תואקסעה לכ .דבלב לארשי תנידמ יקוח ידי לע םיטלשנ םתפיכאו םתונשרפ ,ןלהלו ליעל םיאבומה םיאנתה

 הלועפב הרוקמש הליע לכ ןיגב יטפשמ ךילה לכו דבלב ילארשיה ןידל תופופכ הז רתא תועצמאב תועצבתמה

 עוציבו הז רתאל השיגה .דבלב א"ת זוחמב ךמסומ טפשמה תיבב ררבתי הז רתאב העצבתהש תיטפשמ

 .הז ןונקתל 2 'סב רומאכ לארשימ םישמתשמל קרו ךא תולבגומ ותועצמאב תואקסע
 

 םיפסונ םיאנת .11

 םביטל וא/ו םיוולנ םיתורישל וא/ו םירצומל יהשלכ תוירחאב ןיפיקעב וא ןירשימב אשית אל הרבחה .11.1

 .םתקפסא ןפואל וא/ו םתקפסא דעומל וא/ו

 אל שמתשמ לש השיכר ובש הרקמ לכל יהשלכ תוירחאב ןיפיקעב וא ןירשימב אשית אל הרבחה .11.2

 .םירצומ שוכרל רקבמ/שמתשממ תענומה תרחא וא/ו תינכט היעב לכל וא/ו תכרעמב לבקתת

 וניאש רחא םרוג לכ וא הריכמה יפתתשמ ידי לע תיקוח יתלב תוליעפל תוירחאב אשית אל  הרבחה .11.3

 .האלמה התטילשב

 רתיה ןיב ,התעד לוקיש יפ לע הריכמה תא לטבלו רתאה תא רוגסל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .11.4

 .תיקוח יתלב תוליעפ רתאב תעצבתמש הל ררבתי םא

 .תמדקומ העדוה לכ אלל םיריחמ תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .11.5

 ויליעפמ וא/ו רתאה ילעב תטילשב םניאש םיעוריא וא/ו םימרוגו הדימב, ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .11.6

 תא וא/ו ,יהשלכ ךרדבו , יקלח ןפואב וא אלמ ןפואב םירצומה תריכמ םויק תא וענמי וא/ו ובכעי

 תוכרעמ וא/ו בושחמב תולקת ועגפי םא וא/ו ,ועבקנש םידעומב רתאב ומסרופש םירצומה תקפסא

 וא/ו ,הביא תלועפ לשב םא וא/ו ,השיכרה ךילהת תמלשהב רחא תרושקת םרוג לכ וא/ו ןופלטה

 ענמי ןוילע חוכ רדגב וניהש רחא םרוג לכ וא/ו דחוימ ףקיהב םיאולימ סויג וא/ו התבשה וא/ו התיבש

 לע םילחה םילטיה וא/ו סמה ירועישב םייוניש ולוחי םא וא/ו םירצומה תשיכר ךילהת עגפיי וא/ו

 ,רצומה תשיכר דעומ יפ לע ןנכותמה הקפסאה דעומ ןיבל השיכרל רצומה םוסרפ דעומ ןיב םירצומה

 .הקלח וא הלוכ ,השיכרה לוטיב לע עידוהל הרבחה תיאשר

 יאנתב ,וריחמב וא/ו ,הוולנה תורישה וא/ו רצומה רואיתב ,הספדהב תיתוהמ תועט לוחתו הדימב .11.7

 ,רתאב הלועפ עצבממ םינותנה תלבקב וא ,רחא הספדה רמוח לכב וא רצומה תנומתב ,םולשתה

 .תיפיצפסה השיכרה תא לטבל ,תבייח אל ךא ,הרבחה תיאשר

 .תמדקומ העדוה לכ אללו ןמזל ןמזמ הז ןונקת תונשל התוכז לע תרמוש  הרבחה .11.8

  .םולב רפכ ץוביקב הרבחה תבותכבו ןוקלג לש טנרטניאה רתאב ןויעל אצמיי ןונקתה .11.9

 


