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  שומיש יאנת

 .)"הרבחה" :ןלהל( טייסיר תרבחל ךיישו לעפומ , )"המרופטלפה" :ןלהל( GEEV.CO.IL רתאה

 תועצמאב ןיבו המרופטלפה תועצמאב ןיב ,)ןלהל םתרדגהכ( םיתורישב שומישה וא/ו המרופטלפל הסינכה םצע

 ,)"רזע יתוריש" :ןלהלו ליעל( תעל תעמ היהיש יפכ ,המרופטלפל רחא רזע תוריש לכ וא/ו ינופלטה הכימתה תוריש

 )"שומישה יאנת"( הז ךמסמל םירשוקמה םירחא םיכמסמב וא הז ךמסמב םיטרופמה םיאנתל ךתמכסה לע דיעמ

 שומישה יאנתמ וליאל ה/מיכסמ ךניא םא .שומישה תעב המרופטלפה יכסמב ועיפויש וא םיעיפומה םיאנתה רתילו

 שומיש לכ תושעלמ ענמיהל ת/שקבתמ ךנה ,המרופטלפה יכסמב ועיפויש )ןלהל םתרדגהכ( םיפסונה םיאנתה וא/ו

 רזעה יתוריש תועצמאב תוברלו ,ןלהל 1.1 ףיעסב טרופמכ ,התועצמאב םיעצומה םיתורישב תוברל ,המרופטלפב

 .)"םיתורישה" -וידחי ,ןלהל(

 שומיש תוברל ,המרופטלפב ,)ןלהל ותרדגהכ( ת/שמתשמה ידי לע השעיש שומיש לכ לע ולוחי הלא שומיש יאנת

 .הרבחה ןיבל ךמעטמ ימ ןיבו ךניב בייחמ יטפשמ םכסה םיווהמ םהו ,םיתורישב

 וא( התא םא .)רחא סופורטופא וא( ךירוה םע דחי הדיפקבו ןויעב הלא םיאנת ארק אנא ,18 ליגל תחתמ ה/תא םא

 וז המרופטלפב שומיש תושעל יאשר ךניא ,םקלח וא םלוכ ,המרופטלפה לש שומישה יאנתל םימיכסמ םכניא )ךירוה

 .איהש הרטמ לכל

 םיפסונ םיאנתל םיפופכ תויהל םייושע ,המרופטלפב םיעצומה םיתורישו םינופוק ,םיעצבמ תוברל ,תומיוסמ תובטה

 .םייטנוולרה םידומעב המרופטלפב ועיפוי ,םנשיש לככ ,םיפסונה םיאנתה .)"םיפסונ םיאנת"(

 המרופטלפה .1

 "תודסומה" :ןלהל( תונוש תותומעו תודסומל תומורת ףוסיאו םולשתל המרופטלפ הניה המרופטלפה .1.1

 סיטרכ תועצמאב רומאכ תודסומל םורתל  )"התא" וא/ו "שמתשמה" :ןלהל( םישמתשמל תרשפאמו

 .יארשא

 לוקיש יפל ,םינוש םימוכסבו תונוש תורטמל המורת ידומע םיקהל תודסומה םילוכי המרופטלפה תועצמאב .1.2

 .םתעד

 לכב אשית אל ךכיפלו תודסומהו ת/שמתשמה ןיב תכוותמה דבלב תיגולונכט המרופטלפכ תשמשמ הרבחה .1.3

 ומרגייש שפנ תמגוע וא ןדבוא ,תוחונ יא ,קזנ לכל ןכו תומורתב תודסומה ושעי ותוא שומישל סחיב ,תוירחא

 שומישמ וא/ו המרופטלפה יכסמב עיפומה עדימב שומישמ האצותכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,שמתשמל

 .םיתורישב

 תומורת עוציב .2

 .םהלש המורתה ידומעו םינוש תודסומ וגצוי המרופטלפב .2.1

 תוירחאב .אל םקלחו הסנכה סמ תדוקפל )א( 46 ףיעס יפל ףקת רושיא תולעב תותומע ןניה תודסומהמ קלח .2.2

 העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל שמתשמלו התומע וניא ימו התומע וניה תודסומהמ ימ אדוול שמתשמה

  .הז ןיינעב הרבחה יפלכ

 תרבח י"ע תעצובמ המורתה תקילס רשאכ ,הרבחה לומ אלו ומצע דסומה לומ תורישי השענ המורתה עוציב .2.3

 .הרבחה לצא םירמשנ אל יארשאה יטרפ יכ שגדוי .תינוציח הקילס

 חלשת רומאכ רושיאל ףסונב .המורתה עוציב לע רושיא שמתשמה לש ל"אודל חלשי ,המורתה עוציב םע .2.4

  .המורתה תא לביק רשא דסומה י"ע קפנות רשא הלבק שמתשמל

 יקפס ,תורחא תויובחו תועיבת ,)ןוה תנבלה ומכ( תושרומ יתלב תואקסע ,תואנוה ינפמ ןגהל תנמ לע .2.5

 רחא עדימ ףוסאל םג םייושע םולשתה יתוריש יקפס .תוכישמו םימולשת יבגל עדימ םיפסוא הקילסה
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 ,םולשתה יבגל ,רחא עדימל  אלו יארשאה סיטרכ יטרפל הפושח אל הרבחה ,רומאכ .הקילס ךרוצל שורדה

  .הקילסה יקפס לש תויטרפה תוינידמ הלח הזה עדימה לעו הקילסה יקפסל רסמנש

 תובייחתהו הרהצה הווהמ המרופטלפב תומורת עוציבל םולשת יטרפ ןתמ וא/ו םולשת יעצמא לכב שומיש .2.6

 םלשל תושר ךל שיש וא קוחכ השרומ התא )ב( ;הזה עדימה תא קפסל קוח יפל השרומ התא )א( :יכ ךלש

 הרבח התוא ,ול ךייש םולשתה יעצמאש םדאה וא הרבח לש ןכוס וא דבוע התא םא )ג( ;םולשתה יעצמאב

 אל הלא תולועפ )ד( ןכו ;ונלש המרופטלפב םלשל ידכ םולשתה יעצמאב שמתשהל ךל ושרה םדא ותוא וא

 .ןיד לכ תורפמ

 דסומה י"ע תורישי קפנות ,המורתה לע הלבקו רומאכ המורתה תקסעל ,ףיקע וא רישי ,דצ אהת אל הרבחה .2.7

 .תמרת ול

 ךרד ויתומורת לע תוינורטקלאו תובשחוממ תולבק תלבקל שארמ םיכסמ אוה יכ תאזב ריהצמ שמתשמה  .2.8

 .הז ןיינעב העיבת וא/ו הנעט םוש ול אהת אלו המרופטלפה

 תנגה קוח" :ןלהל( 1981 - א"משתה ,ןכרצה תנגה קוח תוארוהל םאתהב וניה המורת תואקסע לוטיב  .2.9

 .המורתה תא לביק רשא דסומה לומ לא תורישי השעי רומאכ לוטיב .ויפ לע ונקתוהש תונקתהו )"ןכרצה

 .הרבחה לא אלו תומורתה תא ףסוא רשא דסומה לא תורישי תונפהל שי תומורת אשונב תולאש יכ רהבוי .2.10

 םייוניש .3

 יאנתב םייוניש .ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,תע לכב שומישה יאנתב םייוניש עצבל תיאשר הרבחה .3.1

 העדוה ןתמ אלל המרופטלפה יפדב םמוסרפ םוימ ףקותל וסנכי ,ןידה תוארוהל ףופכב םניהש ,שומישה

 .תמדקומ

 המרופטלפה לש תיבה ךסמב ךכ לע תמדקומ העדוהב וולי שומישה יאנתב םייתוהמ םייוניש יכ ךבל תמושת .3.2

 ודיעי ,רומאכ שומישה יאנתב םייונישה תכירע רחאל ,הב םינתינה םיתורישבו המרופטלפב ךשומיש ךשמה .3.3

 ךילע ,םישדחה שומישה יאנתמ ימל ה/מיכסמ ךניא םא .םישדחה שומישה יאנת תא ךתלבקו ךתמכסה לע

 .הב םיעצומה םיתורישבו המרופטלפב שומיש ךשמהמ ענמיהל

 לכ קוחמל וא תונשל ,איהש הביס לכמו ךרד לכב ,תע לכב ,ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,תיאשר הרבחה .3.4

 המרופטלפב םיקלחה לכל וא קלחל השיג רובע םיבויח ליטהל וא ,םיתורישה וא/ו המרופטלפהמ קלח וא

 .שארמ העדוה ילב וא םע ,םיתורישה וא/ו

 קלח וא לכ הדירומ וא הנשמ הרבחה רשאכ ישילש דצ לכ יפלכ וא/ו ךיפלכ תיארחא אהת אל הרבחה .3.5

 ךנה ,הרבחה ידי לע ועצובי וא ועצובש םייונישל ת/דגנתמ ה/תאש לככ .םיתורישה וא/ו המרופטלפהמ

 םיתורישבו המרופטלפב ךשומיש םצע .םיתורישה וא/ו המרופטלפב שומיש לכ תושעלמ ענמיהל ת/שקבתמ

 .םייונישל ךתמכסהו ךתלבק לע דיעי ,רומאכ םייונישה עוציב רחאל ,םתועצמאב םיעצומה

 ת/שמתשמל שומיש יללכ .4

 יאנת תא ומצע לע לבקמ אוה דוע לכ ,םיתורישבו המרופטלפב שמתשהל ןמזומ שמתשמ לכ ,ליעל טרופמכ .4.1

 םיתורישה לכל וא קלחל וא/ו המרופטלפל ךתשיג תא םוסחל תיאשר אהת הרבחה ,תאז םע דחי .שומישה

 ילבמ איהש הביס לכמו ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,תלבגומ יתלב וא תלבגומ הפוקתל ,המרופטלפב

 .רבסה וא קומינ ךל קפסל ךרוצ

 םהב םירקמב ,רתיה ןיב ,לוחל היושע םיתורישל וא/ו המרופטלפל ךתשיג תמיסח ,רומאהמ עורגל ילבמ .4.2

 תוארוה תא וא )המרופטלפה יכסמב עיפותש תרחא הארוה לכ וא( שומישה יאנת תא תרפהש ששח הלעי

 .והשלכ ישילש דצב וא המרופטלפה לש הניקתה התולהנתהב עוגפל הסנת וא עגפת וב הרקמב וא ,ןידה

 שמתשמ םש תחת המרופטלפב םשריהלו בושל יאשר היהת אל ,רומאכ המרופטלפל ךתשיג המסחנ םא .4.3

 .קוח יפ לע הרוסאו תילילפ הריבע הווהמ רחאל תוזחתה ךות המרופטלפל םושיר יכ ךבל תמושתל .רחא

 םיעצומה םיתורישב וא/ו המרופטלפב השעת יכ ריהצמ ךנה םיתורישב וא/ו המרופטלפב שומישה םצעב .4.4

 תוארוהב תודמועה תויקוח תורטמל דעונ שומישהש ,ךמעטמ ימ רובעו ךרובע דבלב ישיא שומיש םתועצמאב

 םיתוריש רובע םולשת תייבג תוברל ,המרופטלפב ירחסמ שומיש לכמ ענמתו ןידה תוארוהלו שומישה יאנת

 עבקייש יפכ ,ישילש דצ וא הרבחב עוגפל יושעש וא ,ישיא וניאש רחא שומיש לכ וא ,המרופטלפב םיעצומה

  .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל
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 תיחרזא וא/ו תילילפ תוירחאל ךתוא ףושחל היושע הז 4 ףיעס יאנתב ךתדימע יא יכ ךבל תמושתל .4.5

 .םתרפה לשב קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ ייהת/היהתו

 

 

  המרופטלפל המשרהה .5

 דיתעב תובגל תיאשר הרבחה .םולשתב ךורכ וניא המרופטלפב שומישה ,שומישה יאנת םוסרפ דעומל ןוכנ .5.1

 לככו ,המרופטלפה ךרד םיקפוסמה םיתורישב וא/ו המרופטלפב םיוסמ שומיש וא/ו המשרהה ןיגב םולשת

 לכ ךממ הבגת אל הרבחה הרקמ לכב .המרופטלפב העדוה ךכ לע םסרפתת ,תאז תושעל שקבת הרבחהש

 .ךכל תשרופמה ךתמכסה אלל םולשת

 המשרהה תרגסמב .המשרהב ךרוצ שי )"ןובשחה"(  שמתשמה ןובשחב וא/ו המרופטלפב שמתשהל תנמ לע .5.2

 יעצמא יטרפו ינורטקלא ראוד תבותכ ,ןופלט רפסמ ,םש ,רתיה ןיב ,לולכיש ךלש ישיא עדימ רוסמל שקבתת

 .)"ןובשחה יטרפ" :ןלהל( םולשתה

 רשאו ,שומישה יאנתב םיטרופמ םניא רשא ,םיפסונ םיאנתל ףופכ היהי ןובשחלו המרופטלפל ךמושירו ןכתי .5.3

 שומיש תושעל לכות אל יכ ךל עד ךא הלא םיטרפ רוסמל ביוחמ ךניא .המרופטלפה יכסמב ומסרופי

 המרופטלפל ךתמשרה תעב רוסמתש םינותנה .רומאכ םישורדה םיטרפה תריסמ אלל ןובשחבו המרופטלפב

 הרבחהה לש עדימה רגאמב ורמשיי )ןלהל טרופמש יפכ ,םימולשתה דוביע ךילהל םירושקה םינותנ דבלמ(

 .ךשמהב תטרופמ רשא הרבחה לש תויטרפה תוינידמל ףופכב היהי רומאכ עדימב שומישו

 םיטרפב יוניש לכב ךנובשח ןוכדע לעו המרופטלפל המשרהה תעב םינוכנ םיטרפ תריסמ לע דיפקהל ךילע .5.4

 .ולא

 .ידעלבה התעד לוקיש פ"ע תאזו םישמתשמ רשאל אל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .5.5

 ,ידעלבה התעד לוקישל םאתהבו ,ןוכנל אצמתש יפכ ,הלועפ לכ טוקנל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .5.6

 ןכו םיפסונ םיטרפ תשקב ,הלבגה אללו תוברל ,ךלש ןובשחה וא/ו המרופטלפה ןוחטב תא חיטבהל ידכ

 .ךרוצה יפל ךנובשח תריגס

 :לע רומשל ,אלמו ידעלב ןפואב ת/יארחא ה/תא ליעל רומאל ףסונב .5.7

 ;)וזכ שיו הדימב( ןובשחל וא/ו המרופטלפל אמסיסה תוידוס .5.7.1

 ;ךנובשח תחת המרופטלפב עצבתת רשא תוליעפ לכ .5.7.2

 תוירחא תלבגה .6

 רשא תויועטל וא/ו םיקויד-יאל ,םירעפל תיארחא אהת אל הרבחה יכ  רהבוי ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .6.1

 יא ,סיכ ןורסח וא/ו קזנ לכב בוחת אלו תודסומה לש לעופב ןבצמ ןיבל המרופטלפב עיפומה עדימה ןיב ויהי

 גצומה לע תוכמתסהמ האצותכ  ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ישילש דצל וא ךל םרגיש שפנ תמגוע וא ןדבוא ,תוחונ

 תוליעפ ןיגב יהשלכ תוירחאב אשית אל הרבחה יכ ךבל תמושתל .המרופטלפב שומישמ האצותכ וא/ו ל"נה

 .האלמה התטילשב יוצמ וניאש רחא םרוג לכ לש וא/ו תודסומה לש וא/ו םישמתשמה לש תיקוח יתלב

 ונכתייו תודסומה תא חרכהב ףקשמ המרופטלפב םסרפתמה עדימהש ךכל תבייחתמ הניא הרבחה ןכ ומכ .6.2

 לכ ןיא הרבחל .תואיצמה םע דחא הנקב דמוע וניא תודסומה ידי לע הרבחל רסמנש עדימה רשא םיבצמ

 .ךדי לע וב השעיש שומיש לכלו הז עדימל ,הפיקע וא הרישי ,תוירחא

 אלל ,הניקת הרוצב הב םיעצומה םיתורישהו המרופטלפה תא ליעפהל ידכ התלוכי בטימכ השעת הרבחה .6.3

 ,םיישילש םידדצו םיקפסב תינתומ המרופטלפה תוליעפו תויהו  תאז םע דחי .תוערפה אללו תוינכט תולקת

 ינפמ הניסח דימת היהת אל המרופטלפהו ןכתיי ,המודכו הקילסה יקפס ,רלולס ,טנרטניא יקפס תוברל

 .הרידסה התוליעפב תולקתו תוערפה

 תוברל ,רומאכ הערפה וא הלקת לכ ןיגב הרבחה יפלכ יהשלכ העיבת וא השירד ,הנעט םוש ךל היהת אל .6.4

 לכב אשית אל הרבחה .רומאכ תולקת וא תוערפהמ האצותכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םרגנה קזנ לכ ןיגב

 םינושה םיתורישב וא/ו המרופטלפב יוצמה רמוחב הטמשה וא תועט ,שוביש לכ ןיגב תובח וא/ו תוירחא

 השיגה תעינמ וא/ו השיגה בקע םרגנה ,ףיקע וא רישי קזנ לכל תיארחא היהת אלו ,םהב םינכתב וא/ו

 . הב שומישהו המרופטלפל
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 הרבחה יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ ךל אהת אלו )AS-IS( איהש תומכ שומישל תנתינ המרופטלפה .6.5

 םיקפוסמה םיתורישה יכ וא/ו םיתורישב שומיש תושעל תלוכיב וא/ו הב שומישב תוכורכה תולבגמה ןיגב

 .ךיכרצל ומאתוה אל המרופטלפב

 ,דסומה ןיבו ךניב עצובתש המורת תקסע לכל ידעלב ןפואב יארחא התא יכ ךל עודי יכ תאזב ריהצמ התא .6.6

 םילעופה םירחא םימרוג וא/ו הידבוע ,הילהנמ ,היתוינמ ילעב ,היפתוש ,הרבחה תא תאזב ררחשמ התא יכו

 ,םידספהל רשקב השירד וא/ו ,העיבת ,הנעט ,הלועפ לכ ןיגב ,םוקתש לככ ,םוקתש תוירחא לכמ ,הרובע

 .תודסומה לש םהילדחמ וא םהיתולועפל תורושקה וא/ו -מ תועבונה תואצוה וא/ו ,םיקזנ

 ,קפס רסה ןעמל .המרופטלפב ומסרופיש ירחסמה עדימהו תועדומה ןכותל תוירחא לכב אשית אל הרבחה .6.7

 לש העצהכ שרפתת אל המרופטלפב ירחסמ עדימו תוירושיק ,תועדומ תבצה יכ ,הזב םכסומו רהבומ

 ,המרופטלפה לש תוסח ןתמ וא המכסה ,דודיע ,הכימת תעבהכ ,שמתשהל הרבחה וא/ו המרופטלפה

 .המרופטלפב םימסרפמה ידי לע םיעצומה םיתורישל וא/ו םינכתל אללכמ וא שרופמב

 םקויד וא/ו םתונוכנ יבגל התעד העיבמ וא המיכסמ ,העיצמ ,תדדועמ ,תוסח תנתונ הניא הרבחה ןכ ומכ .6.8

 םיגצומה תודמעו תועד ,םירצומ ,םיתוריש ,תומוסרפ ,עדימ לכ לש וא/ו םינכתה לש םתוכיאו םתמר וא/ו

 הנפמ המרופטלפהש תודמעו תועד ,םירצומ ,םיתוריש ,תומוסרפ ,עדימ ,ןכות לכב וא/ו םירחא םירתאב

 וא םיגצומה תודמעו תועד ,םירצומ ,תומוסרפ ,עדימ ,ןכות לכ לע שמתשמה לש תוכמתסה לכו םהילא

 ותוירחא לעו שמתשמה תעד לוקיש יפ לע השענ רומאכ הינפה תורשפא תמייק םהילא םירתאב םימסרופמה

 .תידעלבה

 )Link( רושיק תועצמאב וא המרופטלפב םימסרפתמה עדימ וא העדומ תובקעב השעתש המורת תקסע לכ .6.9

 אשית אל הרבחה .דבלב ךוותמ םרוגכ אלא ,הקסעב רישי דצכ הרבחה תא תללוכ הניא ,ישילש דצ רתאל

 תעגה םהילא םירתאב וא/ו המרופטלפב תומסרפתמה תועדומב וגצויש תודסומלו םיתורישל תוירחאב

 הניא איהו ,ולא םימוסרפ תובקעב ךדי לע ועצבתי רשא תושיכרל וא/ו המרופטלפהמ םירושיק תועצמאב

 .הקסעב םינושה םידדצה ןיב ,ולאכ הנררועתתו לככ ,תוקולחמל קלח

 שומיש הב תושעל ןיא ךכיפלו םסרפמה לש וניינק הניה הרבחה וניאש םרוג םעטמ רתאב תגצומה תמוסרפ .6.10

 ךתוא וליבויו םיניקת ויהי רתאב ואצמיש םירושיקה לכ יכ תבייחתמ הנניא הרבחה .םסרפמה תוכזב עגופה

 םירושיק ףיסוהל ,רבעב וב וללכנש םירושיק המרופטלפהמ קלסל תיאשר הרבחה .ליעפ טנרטניא רתאל

 ותואצמיה ,ןכ ומכ .טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש יפל לוכה - םישדח םירושיק תפסוהמ ענמיהל וא םישדח

 וא ינכדע ,ןמיהמ ,אלמ הז רתאב עדימהש ךכל רושיא הווהמ הניא םיוסמ רתאל רושיק לש המרופטלפב

 .ןימא

 ישילש דצ יביכרל םיעגונה םידחוימ םיאנת .7

 תוברל ,תונוישיר יאנתל םיפופכה םיביכר וא/ו םיצבק ,תונכות לולכל וא שמתשהל היושע המרופטלפה .7.1

 .)"ישילש דצ יביכר"( םיישילש םידדצ לש חותפ דוק תונוישיר

 יאנתב ךתדימעל ףופכב קרו ךא המרופטלפה ,םע רשקהב וא-מ קלחכ ישילש דצ יביכרב שמתשהל יאשר ךנה .7.2

 .םייטנוולרה ישילשה דצה יביכרל םיוולנה וא/ו םילחה ןוישירה

 ישילשה דצה ביכר לש ןוישירה יאנת ,ולא םיאנתו ישילש דצ ביכר לש ןוישירה יאנת ןיב הריתס שי םא .7.3

 .ישילש דצ יביכרל רשקהב קר תאזו ורבגי יטנוולרה

 לכ הריסמ הרבחהו המרופטלפב םילולכה וא/ו םיוולנה ישילש דצ יביכר לכ לע םילח םניא הלא םיאנת .7.4

 דצ יביכר לש ןוישירה תקינעמ וא םילעבה ,תרצויה הניא הרבחהש ךכב ריכמ התא .ךכב הרושקה תוירחא

 ,תוכיא רבדב ,אללכמ וא שרופמ ןפואב ,אוהש גוס לכמ תובייחתה וא גצמ לכ הקינעמ הניא הרבחהו ,ישילש

 קלח לכ וא המרופטלפב תא תוארל ןיא .רחא וא הז ישילש דצ ביכר לש ותמאתה וא עוציב ,לועפת ,תולוכי

 ."חותפ דוק" תנכותכ )םילולכש לככ ,םהב םילולכה ישילש דצ יביכרל טרפ( הנממ

 ינחור ןיינק .8

 הרבחה לש ידעלבה השוכר םה ,םיליכמ םהש עדימהו םינותנה תוברל ,המרופטלפב םייוצמה םיפדה לכ .8.1

 הניינקב ןהשלכ תויוכז וא והשלכ ןוישיר םינקמכ הרבחה ידי לע םיקפוסמה םיתורישבו עדימב תוארל ןיאו

 .םיישילש םידדצ לש וא הרבחה לש ינחורה
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 םכותבש עדימב וא םהב תושעל וא/ו םקלחב וא םאולמב המרופטלפה יפד תא םסרפל וא קיתעהל ןיא .8.2

 .הרבחה לש בתכבו שארמ תשרופמה התמכסה אלל ,ירחסמ שומיש תוברל ,והשלכ שומיש

 לכב ןכו םיירחסמה הינמיס ,המרופטלפה בוציע תוברל ,המרופטלפה דוסיב דמועה ןויערב םירצויה תויוכז .8.3

 סינכהל ןיא ,ןכ ומכ .הרבחל םירומש ,המרופטלפל תידעלבהו תידוחייה ,המרופטלפב תרחא הלועפ

 םסרפל ,תורזגנ תוריצי רוציל ,דבעל ,תונשל ,לפכשל ,יבמופב עצבל ,םסרפל ,קיתעהל ,םייוניש המרופטלפב

 אלב המרופטלפה ןמ קלח לכ ישילש דצל רוסמל וא לפכשל ,יבמופב גיצהל ,רדשל ,ץיפהל ,ריכשהל ,רוכמל

 .שארמו בתכב הרבחה לש התמכסה תלבק

 

 יללכ
 יוציפו יופיש .9

 ,ףיקע וא רישי ,דספה וא האצוה ,קזנ לכ ןיגב ,המעטמ ימ וא הרבחה תא תוצפלו תופשל תאזב ת/בייחתמ ךנה

 תוינידמ וא/ו שומישה יאנתמ והשלכ יאנת תרפה םע רשקב הל ומרגיש ,ןיד יכרוע ט”כשו טפשמ תואצוה תוברל

 .םיתורישהו המרופטלפה םע רשקב ןידל דוגינב תרחא הלועפ לכ עוציב וא ,תויטרפה

 ןידה תרירבו טופיש תוכמס .10

 יאנת וא/ו ,הרבחה ,םיתורישה ,המרופטלפה םע רשקב ךוסכס וא/ו תקולחמ לכב ןודל תידעלבה טופישה תוכמס

 תקולחמ לכ לע לחה ןידה .לארשי ,זכרמ זוחמב וא  ביבא לת זוחמב ךמסומה טפשמה תיבל הנותנ אהת , שומישה

 .דבלב ילארשיה ןידה ונה המרופטלפה םע רשקב רומאכ ךוסכסו
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