
 

 
 

 וארואו הקלימ תוליעפ ןונקת   
 

  תורדגה .1

  "תוליעפה רתא"
 

 :ותבותכש תוליעפה תפוקת ךלהמב לעפוי רשא ,)טייסינימ( ידועיי רתא
Milkaoreo.triv.co.il 

 
 ,6 ןומרח :תבותכ ;560033227 .פ.ח ץיא יב םא י'ג זסיברס פורוי זלדנומ  "הרבחה"

 .יטיס טרופרייא ,דול
 םירצומה"
 "םיפתתשמה
 

 .הז ןונקתל ףרוצמה 'א חפסנב טרופמכ

 "תוליעפה"
 

 לסרפוש תשרב םיפתתשמה םירצומה ןווגממ רתויו ₪ 25 -ב השיכר ןיגב
 ןיזהל ,תוליעפה רתאל שולגל םיפתתשמה ונמזוי ,תוליעפה תפוקת ךלהמב
 .החותפ תחא הלאשו תורוגס תולאש שולש לע תונעל ,תורשקתה יטרפ
 

  "סרפה"
 
 

 )םישדח םילקש ףלא( ₪ 1,000 יוושב )NOW לסרפוש( ילטיגיד היינק ות
 יאנתל םאתהב תופסונ תויונחו תותשר ןווגמבו לסרפוש תשרב השיכרל
 דמעומ לש הדימעל ףופכב הניה סרפה תלבק יכ ,תאזב רהבומ .ותב שומישה
 אל הרבחה הרקמ םושב יכ תאזב רהבומ .הז ןונקת תוארוה לכב היכזל
 .סרפה יווש לע הלועה תולעב תאשל וא םלשל שרדית

 
 תשר״ וא "תשרה"

 ״לסרפוש
 
 

 
  .52-002273-2 צ"ח ,מ"עב לסרפוש
 
 

 .ןלהלו ליעל הז ןונקת תוארוה  "ןונקתה"

 הכוזכ רחבנ )2( ;הז ןונקת יאנתמ יאנת לכב דמע )1( :רשא הייכזל דמעומ "הכוז"
 םיוסמ ףתתשמ רחביי אל יכ רהבוי ;הז ןונקתב טרופמה ןונגנמה יפל סרפב
  .הז עצבמ תרגסמב תחא םעפמ רתוי הכוזכ
 

  "הייכזל דמעומ"
 
 

 שולש לע הנוכנ הנע רשא תוליעפה תפוקת לכב םיפתתשמה ןיבמ דחא לכ
 דמעו ,ןלהל 3.1.4 ףיעסב טרופמכ ,החותפה הלאשה לעו תורוגסה תולאשה
  .הייכזל דמעומ היהי ,ןונקתה תוארוה רתיב
 

 םינש )18( הרשע הנומש תוחפל ול ואלמ )1( :הלא לכ לע הנועה יטרפ םדא לכ "ףתתשמ"
 לעב וא/ו לארשי חרזא וא/ו לארשי בשות וניה )2( ;תוליעפב ותופתתשה םויב
 יפ לע לסרפוש ןודעומ רבח וניה רשא םדא )3( ;לארשיב ןידכ הייהש רתיה
 םיאנתב דמע )4( -ו ;לסרפוש לש יקסע חוקל וניאו ןודעומה ןונקת תוארוה
 .הז ןונקתב םיטרופמה םיאנתה רתיבו ןלהל 3.1 ףיעסב םיטרופמה

 
  תוליעפב ףתתשהל םיאשר םניא 18 ליגל תחתמ םיניטק יכ תאזב רהבומ
  .םיסרפב וכזי אלו
  

 תשרה יפינס"
 "םיפתתשמה
 

  :הטמ םיטרופמה תשרה יפינס לכ
 ילש לסרפוש ,הרטסקא ליד לסרפוש ,ליד לסרפוש ,ONLINE לסרפוש
 רשא "הנוכשב שי"ו "דסח שי" תשר ,Be תשר ללוכ אל( סרפסקא לסרפושו
  .)תוליעפה םייקתת אל םהב
 

 םיפתתשמה םירצומה לש םמויקב תינתומ תוליעפב תופתתשה יכ רהבומ
 ףתתשמהו םיפתתשמה תשרה יפינסב הריכמל םינימז )ןלהל םתרדגהכ(

 לש יאלמ םויק יאל תעגונ וא/ו הרושקה השירד וא/ו הנעט לכ לע רתוומ
 םירצומה תא קפסל תשרה תלוכי יא וא/ו םיפתתשמה םירצומה
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 םינימזכ ועיפוה םירצומה םא םג ,איהש הביס לכמ לעופב םיפתתשמה
 .םירחא תומוקמב וא םינוש םימוסרפב
 

    .המעטמ ימ וא/ו הרבחה ידי לע ונומי רשא ,םישנא רבח "םיטפושה תווצ"
 

 1.3.2021 דעו 08:00 העשב 2.2.2021 :םיכיראתה ןיב םייקתת תוליעפה "תוליעפה תפוקת"
 םימיב ,תוליעפה תפוקת ךלהמב ,םוי לכ .תוליעפה תפוקת"( 23:59 העשב
 ישיש ימי .תוליעפ םויכ בשחיי 23:59 העשל דעו 08:00 העשמ ישימח דע ינש
 ןושארו 23:59 העשל דעו 18:00 העשהמ תבש ,16:00 העשל דע 08:00 העשהמ
 םויכ תוליעפה תפוקת ךלהמב דחי ובשחיי 23:59 העשל דעו 08:00 העשמ
 וא הרצקל ,תוליעפה תפוקת תא תונשל תיאשר הרבחה .דחא תוליעפ
  .שארמ העדוה אללו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,הכיראהל
 

 םוי ןיינעלו תוליעפה תפוקת ןיינעל עבוקה ןועשה אוה הרבחה ןועש
 .תוליעפה
 

 ,הכיראהל ,תוליעפה תפוקת תא תונשל םיאשר המעטמ ימ וא/ו הרבחה
 ,שארמ העדוה אללו ,טלחומ ןפואב תוליעפה תא לטבל וא הרצקל
 השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ דומעת אל ומעטמ ימל וא/ו ףתתשמלו
 .ךכ ןיגב לסרפוש תשר וא/ו הרבחה יפלכ
 

 
 יללכ .2

 םירחא םימוסרפל הז ןונקת תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .2.1
 םעטמ העדוה טעמל ,תוליעפה רתאב עיפומה עדימ תוברל ,תוליעפה רבדב םהשלכ
 .ןיינעו רבד לכל הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,הז ןונקת יוניש רבדב הרבחה

 לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תע לכב ןונקתה תא ןכדעל וא/ו תונשל תיאשר הרבחה .2.2
 ינכדעה ןונקתה םוסרפ עגרמ בייחי יוניש לכו ,תמדקומ העדוה ןתמב ךרוצ אללו הרבחה
 ,תוליעפה רתאב ןכדועמה חסונה אוה תע לכב ןונקתה לש בייחמה וחסונ .תוליעפה רתאב
 .םדוק חסונ לע ךמתסה רחא םדא וא ףתתשמה םא ףא

 הבקנ ןושלב הינפ םג ללוכו דבלב תוחונ יכרוצל רכז ןושלב וניה שומישה תוליעפה ןונקתב .2.3
  .םיבר וא/ו

 .ןונקתה לש ותונשרפל ושמשי אלו דבלב ארוקה תויחונל ודעונ םיפיעסה תורתוכ .2.4

  תוליעפב תופתתשהה .3

 תולועפה תא עצבל תוליעפב ףתתשהל שקבמה לע ,תוליעפב ףתתשמכ בשחיהל תנמ לע .3.1
 :תוליעפה תפוקת ךלהמב תואבה

 ₪ 25 לש םוכסב םיפתתשמ םירצומ םיפתתשמה תשרה יפינסמ דחאב שוכרל .3.1.1
  .)"השיכרה" :ןלהל( תוחפל מ"עמ ללוכ )םישדח םילקש השימחו םירשע(

 תוליעפב ףתתשהל ת/שקבמה לש תורשקתהה יטרפ תא תוליעפה רתאב אלמל .3.1.2
 תינובשח רפסמו ,ז.ת ,ינורטקלא ראוד תבותכ ,דיינ ןופלט ,החפשמ ,םש -

 .)"תורשקתהה יטרפ" :ןלהל( השיכרה

 יטרפ תא רוסמל ףתתשמה דצמ תרחא וא תיקוח הבוח ןיא יכ רהבוי
 ותופתתשה רשפאתת אל םיטרפה תריסמ אלל םלוא ,ולש תורשקתהה
 .תוליעפב

 .ויאנתל םיכסמ אוה יכו הז ןונקת תא ארק יכ תוליעפה רתאב רשאלו אורקל .3.1.3
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 .החותפ תחא הלאשו תורוגס תולאש שולש - תולאש עברא לע תונעל .3.1.4

 תוליעפה רתאל הצירפ לש ךרדב תוברל ,יואר יתלב ןפואב לעפ ,ףתתשמ וב הרקמ לכב .3.2
 ונשיו הדימב וא/ו תוליעפה רתאב ונזוהש תולאשל תובושת וא תורשקתה יטרפ יונישו

 ,תיאשר הרבחה היהת ,תולאשל תובושת וא תורשקתה יטרפ תותימאל ששח וא/ו דשח
 וא/ו רומאכ ףתתשמ לוספל ,הרבחה לש טלחומהו ידעלבה התעד לוקישל םאתהב
 .תוליעפב ףתתשהלמ ,ליעל טרופמכ ונוש םהינותנ רשא םירחא םיפתתשמ

 ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םיאשר ויהי המעטמ ימ וא/ו הרבחה יכ ,רהבוי ,ןכ ומכ .3.3
 ,ףתתשמ לכ לש תופתתשה יבגל תופסונ תוקידב ,בלש לכב ,עצבל ,הרבחה לש טלחומהו
 הלועפל וא/ו תוליעפה רתאל הצירפל ששח וא/ו םינותנה תותימאל ששח הלעו הדימב
 .םיפתתשמ ידי לע יואר יתלב ןפואב

 .תוליעפה רתאב שומיש וא/ו הסינכ ,ראשה ןיב ,וענמיש תוינכט תולקת הנשחרתתו ןכתי .3.4
 ולכוי קיודמו אלמ ןפואב הרבחה לצא לעופב וטלקנ םהיטרפש םיפתתשמ קר יכ רהבוי
 .תוליעפב ףתתשהל

 םעפ תוליעפה רתאבש תולאשה לע תונעלו תורשקתה יטרפ ןיזהל היהי ןתינ השיכר לכ ןיגב .3.5
 ךא ,השיכר לכ ןיגב תחא םעפ תוליעפב ףתתשהל ןתינ .תוליעפה תפוקת ךלהמב דבלב תחא
  .תוליעפה תפוקתב תחא םעפמ רתוי תוכזל ןתינ אל הרקמ לכב

 םיסרפה תלבקו םיכוזה תריחב .4

 לע הנוכנ ונע רשא הייכזל םידמעומה ךותמ ,םיטפושה תווצ רחבי תוליעפ םוי לכ רובע .4.1
 :ןלהל( םיכוז השולש ,תוליעפ םוי ותואב ליעל 3.1.4 ףיעסב רומאכ תורוגסה תולאשה
 ןיב ,תובשחתה ךות ,)"םיכוזה" דחיב ןלהל וארקי תוליעפה תפוקתב םיכוזה לכ ,"הכוז"
 רתאב הייכזל םידמעומה לש החותפה הלאשל תובושתה לש תויתריציבו תוירוקמב ,רתיה
 רתאב ונעש הייכזל םידמעומה ךותמ םג ,ןושאר םויב לחש תוליעפ םוי יבגל( תוליעפה
  .)תוליעפה םוי ותואל ומדקש תבשו ישיש םימיב תוליעפה

 לוקישל םאתהב םיטפושה תווצל ןותנ םיכוזה תריחבב יפוסה תעדה לוקיש יכ ,רהבוי .4.2
 הריחב םע רשקב העיבת וא/ו הנעט וא/ו השירד לכ דומעת אל ףתתשמלו ,ידעלבה םתעד
 תא קמנל םיבייח ויהי אל םיטפושה ,הייכז לע הטלחה תלבק יכרצל .תרחא וא וזכ
 .םתטלחה

 םיכוזהמ דחא לכ םע םע רשק המעטמ ימ וא/ו הרבחה רוצית תוליעפה תפוקת םותב .4.3
 תעדוה" :ןלהל( הייכזה לע ול עידותו ,תורשקתהה יטרפמ רתוי וא דחא תועצמאב
 .)"הייכזה

 ףולחבו תונויסינ 3 תוחפל רחאל ,ליעל 4.3 ףיעסב רומאכ רשק ומיע רצונ אל רשא הכוז .4.4
 רשא הכוז וא ,רומאכ רשק הכוזה םע רוציל הרבחה לש ןושארה ןויסינהמ תועש 48 תוחפל
 וניאש יעצמאב התשענ הייכזה יכ הרבחה הטילחה םא וא ,הז ןונקת תוארוהב דמע אל
 ,סרפה תא שממל ןיינועמ וניאש הכוז עידוה םא וא ,הרבחה לש תועט לש הרקמב וא ,ןגוה
 ,ףילחמ הכוז עובקלו ,תלטבתמ והשלכ הכוז לש ותייכז יכ עובקל תיאשר הרבחה אהת
 ףילחמה הכוזה לע ולוחי הז ןונקת תוארוה .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל לכהו
 .הלילח רזוחו ,המאתהב

 הכוזל סרפה תא חלשת הרבחה ,ליעל 4.54.3 ףיעסב טרופמכ הייכזה תעדוה ןתמ רחאל .4.5
 "NOW לסרפוש" תייצקילפא תא דירוהל שי םיוותה שומימ ךרוצל .ןורסמ תועצמאב
 ות רתאב םיטרופמה םיאנתל ףופכב וניה םיוותה שומימ .הב שומישה יאנת תא רשאלו

 היושע םיוותב הלולכה תותשרהו תויונחה תמישר יכ תאזב רהבומ .היצקילפאבו בהזה
 העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ היהת אלו תמדקומ העדוה אלל תעל תעמ תונתשהל
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 שומימ ףקות יכ תאזב רהבומ ,ןכ ומכ .ךכ ןיגב םמעטמ ימ וא לסרפוש וא הרבחה דגנכ
 .היצקילפאב ןיוצמל םאתהב םתקפנה דעוממ קוחכ תוחפל םינש 5 ךשמל וניה םירבושה

  .תוליעפה תרגסמב הכוזכ תחא םעפמ רתוי םיוסמ ףתתשמ רחביי אל יכ רהבומ .4.6

 םיסרפה .5

 ףיסוהל וא/ו יפולח סרפ תתלו סרפה תא ףילחהל וא/ו תונשל ,תע לכב ,תיאשר הרבחה .5.1
 יכ ,םיפתתשמל עודי .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םיפסונ םיסרפ וילע
 תופתתשהה םצעמ האנהה םשלו עושעשה תרטמל הניה וז תוליעפב םתופתתשה
 וא/ו הנעט לכ םיפתתשמל היהת אל ,זרכוה וילע סרפב יוניש לוחיו הדימב .תוליעפב
 .רומאה םע רשקב ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש תשר וא/ו הרבחה יפלכ השירד וא/ו העיבת

 .רחאל הרבעהל וא/ו האחמהל תנתינ הניאו הכוזה לש תישיא הניה סרפה תלבקל תוכזה .5.2

 ,םי/רחא םי/רצומל הרמהל וא הפלחהל םינתינ םניא םיסרפה יכ ,תאזב שגדומו רהבומ .5.3
 .יהשלכ תרחא האנה תבוט לכל וא

 תוירחאמ רוטפ .6

 וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ,ומעטמ ימל וא/ו ול היהת אלו ןיא יכ ,תאזב ריהצמ ףתתשמה .6.1
 ימ םעטמ ימ וא ,תוליעפב רושקה רחא ףוג לכו ,לסרפוש תשר וא/ו הרבחה יפלכ העיבת
 ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,סחייתמהו רושקה לכב ,ןמעטמ ימו ,ןהידבוע ,ןהילהנמ הלאמ
 הכוזה תריחב ןפואל רושקה לכב ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמו תוברל ,תוליעפל
 יונישלו הכוז תפלחהו הייכז לוטיבל ,וב שומיש וא סרפה שומימ םע רשקב ,סרפה תלבקו

 יתלבו תרזוח יתלב הנה וז ותובייחתה יכ ,תאזב ריהצמ ףתתשמה .ןונקתהו תוליעפה יאנת
 .יונישל וא לוטיבל תנתינ

 תשר וא/ו הרבחהו ,ףתתשמה לש תידעלבה ותוירחאב הניה תוליעפב תופתתשהה .6.2
 'ג דצל וא/ו ףתתשמל םרגי רשא קזנ לכל תוירחאב ואשיי אל ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש
 ,םהב שומיש וא םיסרפ שומימ וא/ו תוליעפב םתופתתשה םע רשקב וא/ו בקע והשלכ
 יפוס ,טלחומ ןפואב ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש תשר וא/ו הרבחה תא תאזב רטופ ףתתשמהו
 ומרגנ רשא ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,האצוה וא ןדבוא ,דספה ,קזנ לכל תוירחאמ רזוח יתלבו
 .וב שומישו סרפ תלבק וא/ו הייכז ,תוליעפב תופתתשההמ האצותכ ומרגיי וא/ו

 ,הז ןונקתל םאתהב הכרענה ,וז תוליעפש ול עודי יכ ,רשאמו םיכסמ ,ריהצמ ףתתשמה .6.3
 ןכתי יכו תוליעפב ותופתתשה םע ול וקנעוהש האנה ףאו עושעש לש םיביכרמ תבלשמ
 וא/ו תוערפה וא/ו םישוביש וא/ו םיעוריא שחרתהל םייושע ,הרבחה יצמאמ ףא לעש
 וא/ו סרפב תוכזל וא/ו תוליעפב תופתתשה ףתתשמהמ עונמל ידכ םהב שי רשא ,תולקת
 וא/ו הנעט לכמ לסרפוש תשר וא/ו הרבחה תא רוטפל םיכסמ ףתתשמהו ,סרפה תא לבקל
  .םניגב דעס וא יופיש ,יוציפ לכל יאכז היהי אלו ,העיבת וא/ו השירד

 אלל הרדסכ םייקתת וא ערפות אל תוליעפהש תובייחתמ ןניא המעטמ ימ וא/ו הרבחה .6.4
 ,םיקויד יא ,םילוקלק ,םיקזנ ינפמ הניסח אהת ,תויועט אלל להונת ,תוקספה וא תולבגמ
 אהת ,ליעל הז ףיעסב םיטרופמה םירקמהמ דחא לכב יכ ,תאזב רהבומ .תולקתו תואיגש
 תא לרטנל וא/ו רעזמל תנמ לע דעצ לכ טוקנל תיאשר ידעלבה התעד לוקיש יפל הרבחה
 תוליעפה תא לטבל וא/ו תוליעפה תפוקת םות םרט תוליעפה תא קיספהל תוברל ,רומאה
 השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ דומעת אל ףתתשמלו ,רחא דעצ לכב טוקנל וא/ו לילכ
 .רומאה םע רשקב ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש תשר וא/ו הרבחה יפלכ

 לע ךמסנ תוליעפה תרגסמב םינותנה דוביע יכ ,רהבומ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .6.5
 רתא תא רתיה ןיב תללוכה ,ןהילע הטילש ןיא הרבחלש תונוש תובשחוממ תוכרעמ
 ,הלקת אלל להנתת תוליעפה יכ תבייחתמ הניא הרבחה .הרבחה תולעבב וניאש תוליעפה
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 רשקב וא האצותכ העיבת וא הנעט לכ היהת אל ףתתשמלו ,תועט וא "הליפנ" ,האיגש
 ,תוליעפה תא קיספהל ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר היהת הרבחה יכ ,שגדומ ,ןכ ומכ .ךכל
 תא וענמי וא/ו ושבשיש םיאנת ורצווי םא ,תוליעפה תפוקת ךלהמב ,יקלח וא אלמ ןפואב
  .תוליעפה לש ןיקתה ךלהמה

 לכב ואשיי אל ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש תשר וא/ו הרבחה ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .6.6
 תורושקה ,תורחא תולקתל וא םינותנל תישרומ יתלב השיגל ,תינכט הלקת לכל תוירחא
 ,תורחא תובשחוממ תוכרעמ וא ילכ לכב וא םיתרשב ,טנרטניאה תשרב ,תוליעפה רתאב
 םדקומ יאנתכ רתוומ תוליעפב ףתתשהל ןיינועמה םדא לכ .םינותנ תקיחמ תוברל
 וא תופתתשהה יטרפ תטילק יא םע רשקב הנעט לכ לע תוליעפב ףתתשהל ותואכזל
 .תוליעפה רתאב אלימ אוהש תולאשל תובושתה

 וא/ו תוליעפה רתאל הלעומש ןכותה יבגל לסרפוש תשר וא/ו הרבחה ימושיר יכ רהבומ .6.7
 תערכמ היאר ווהי ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש תשר וא/ו הרבחה לש בשחמה תוכרעמ
 יא וא/ו תונוכנ רבדב הנעט לכ הלעות אלו ףתתשמ ידי-לע םתחילש םצעל וא/ו םתונוכנל
  .רומאכ טלקנש עדימב רסוח וא/ו תונוכנ

 לש הארוה יפ לע וא/ו קוח יפ לע הנממ שרדיי רשא עדימ לכ רוסמל תיאשר היהת הרבחה .6.8
 .תכמסומ תושר

  ףתתשמה תויובייחתהו תורהצה .7

 בייחתמו ריהצמ ףתתשמה ,ןיד לכ וא/ו הז ןונקת יפ לע ויתויובייחתהו ויתובוח רתימ עורגל ילבמ
  :יכ ,הרבחה יפלכ

 .םיקיודמו םינוכנ םניה רסמש תורשקתהה יטרפ לכ .7.1

  .םינש 18 ול ואלמ .7.2

 ,ולש תורשקתהה יטרפב שומיש תושעל הרבחל רשפאמ אוה תוליעפב ותופתתשה םצעב .7.3
 .ךכ ןיגב הרבחה יפלכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ ףתתשמל דומעת אלו

 .תבייחמו רוערעל וא/ו העיבתל תנתינ יתלב ,הטולח ,תיפוס הנה םיכוזה תריחב יכ ול עודי .7.4

 וא שומישה ןפוא תא ,אוהש בלש לכב ,רשאל ול תויהל היושעש תוכז לכ לע רתוומ אוה .7.5
 םוסרפ וא שומיש םע רשקב ,תרחא וא תיפסכ תוכז םוש ול היהת אלו עדימה םוסרפ
 .רומאכ

 לסרפוש תא וא/ו הרבחה תא הפשיו הצפיו ,אללכמו תשרופמ ,תוירחא לכב אשיי אוה .7.6
 ,ןכ תושעל הנושארה ןתשירד םע דימ ,ןמעטמ ימ וא/ו ןהידבוע וא/ו ןהילהנמ תא וא/ו
 העיגפו םיחוור ידספה ,םייתאצות ,םייתביסנ ,םיפיקע ,םירישי םיקזנ תוברל( קזנ לכ ןיגב
 ןיגב ,ד"וע ט"כשו טפשמ תואצוה ןכו ,גוסו ןימ לכמ ,תואצוה ,ןדבוא ,דספה ,)ןיטינומב
 .ףתתשמה לש לדחמ וא/ו השעמ

 וא הדמשה ,הקיחמ ,ןדבואל תוירחא לכב תואשונ ןניא לסרפוש וא/ו הרבחה יכ ,ול עודי .7.7
 .ףתתשמה ידי לע ומשרנש תובושתה וא/ו תורשקתהה יטרפ שוביש

 תויטרפ .8

 רשא םיטרפה לכש ךכל םיכסמ אוה ,תוליעפב ותופתתשה םצעב יכ רשאמ ףתתשמה .8.1
 וא/ו הרבחה לש עדימ ירגאמב ורמשי )"עדימה" :ןלהל( תוליעפה ךלהמב ודי לע ורסמנ

 לוהינ ךרוצל ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש וא/ו הרבחה תא ושמשיו ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש
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 לסרפוש .תויטרפב העיגפכ בשחיי הזכש שומישש ילבמ ,םיסרפה תריסמו תוליעפה
  .תוליעפל רושקה רחא ףוג לכל וא/ו היינשל תחאה עדימה תא ריבעהל תויאשר הרבחהו

 העידיבו ישפוחה ונוצר יפ לע תישענ ודי לע עדימה תריסמש ךכל םיכסמו רשאמ ףתתשמה .8.2
 עדימה תא רוסמל תיקוח הבוח םוש ףתתשמה לע הלח אל .רומאכ ךרוצל שמשי עדימהש
 רוסמלמ ענמיי ףתתשמ ותוא םא םלוא( ןמעטמ ימל וא/ו וא/ו לסרפושל וא/ו הרבחל
 ונוצר יפ לע תישענ עדימה תריסמו ,)עצבמב ףתתשהל יאשר היהי אל אוה ,הז עדימ
 .ורושיאבו ישפוחה

 עדימ ףוסאל וא בוקעל םיאשר המעטמ ימ לכ ןכו לסרפוש יכ רשאמו םיכסמ ףתתשמה .8.3
 תויגועב שומיש ידי לע ,תוליעפה רתאב םיפתתשמה םישוע ותוא שומישה יבגל
)Cookies( )הצק רישכמ לכל וא ףתתשמה בשחמל חלוש תוליעפה רתא רשא עדימ תוסיפ 

 תנמ לע תישענ וז הלועפ .)תוליעפה רתאב שומיש השוע וא שלוג ףתתשמהש ןמזב רחא
 תודוא עדימ רומיש תמגודכ םיעצמאב תוליעפה רתאב שמתשמה תיווח תא רפשל
 וא םישמתשמה ידי לע תוליעפה רתאב שומישה לע חקפלו בוקעל תנמ לע וא ויתופדעה
 םידדצל רסמיי אל ולא "תויגוע" ידי לע ףסאנה עדימה .תוליעפה רתא רופיש יכרצל
 .דבלב םיימינפ םיכרצל רמשייו םיישילש

 יוניש תועצמאב ובשחמב "תויגוע"ב שומיש השעיי אל יכ רוחבל יאשר ףתתשמ לכ
 ןיידע אוה ,תוליעפה רתאמ "תויגוע" תלבק לרטנל רחב ףתתשמ םא .ולש ןפדפדה תורדגה
 קלחב שמתשהל לגוסמ תויהל אל יושע אוה ךא ,תוליעפה רתאב שמתשהל לכוי

  .תוליעפה רתאב תונוכתהו םיתורישהמ

 תונוש .9

 ןכות ליכי אל ודי לע הלעותש החותפה הלאשל תובושתהש חיטבהלו אדוול ףתתשמה לע .9.1
 תוזימר וא יפוא לעב ,'ג דצ לש ינחור ןיינקב העיגפ :םיאבהמ רתוי וא דחא ונהש והשלכ
 וא םוריע ליכמ וא ,ליג וא עוצקמ ,תד ,ןימ ,עזג ,תינתא הצובק הנגמ וא ,םילא ,תוינימ
 ,לוהוכלא ,קבט ירצומ ,קשנב שומיש וא/ו תיקוח אל הלועפ עוציב םדקמ וא דדועמ ,הבעות
 ןיסולכוא תצובקל האנש ליכמ ,יהשלכ תיטילופ תוינידמ וא םירומיה ,תנכוסמ תוליעפ
 םיטרפ ליכמ וא ,והשלכ םרוג וא/ו הצובק ,םדא לע תובילעמ תורעה וא/ו תוצמשה ,יהשלכ
 םינכת ליכמ ,והשלכ םרוג וא םדא לש ותויטרפב עגופ וא ,והשלכ םרוג וא םדא לש םיישיא
 שובל ,וגול ,םיירחסמ םינמיס ליכמ ,םירחא םיפתתשמ ידי לע תוליעפה רתאל ולעוה רבכש
 ןיד תארוה רפמ ,םירצוי תויוכזב םינגומה םירמוח וא ,םהשלכ הרבח וא םרוג לש ירחסמ
 .והשלכ דיגאת וא םדא לש יהשלכ תוכזב עגופ וא רפמ וא יהשלכ

 ןתינ ,םיגולמת לכ אלל ,ימלוע ,רזוח יתלב ןוישיר לסרפושלו הרבחל קינעמ ףתתשמה .9.2
 ,תלבגומ יתלב הפוקת ךשמל ,הלבגה אלל הנשמ תונוישיר קינעהל תורשפא םע ,הרבעהל
 הדובע לכ עוציב וא/ו םוסרפ ,יוניש ,הקתעה תוברל( החותפה הלאשל תובושתה תא םסרפל
 .ידעלבה ןתעד לוקיש יפ לע ,תרחא הידמ וא המרופטלפ לכב וא/ו תוליעפה רתאב )תרזגנ

 בייחתמו הריציב ול תויהל תויושע רשא תוירסומה תויוכזה לכ לע תאזב רתוומ ףתתשמה
  .ןפכאל אלש

 ,ורדושיו ומלוצי ,ורקוסיש רשפא ,ותייכז וא ותופתתשה רבד יכ ,רשאמו םיכסמ ףתתשמה .9.3
 ירתאב וא לסרפוש רתאב ,תונותיעב ,טולישב ,היזיוולטב תוברל ,תרושקת יעצמאב
 םוסרפל ותמכסה תא ףתתשמה עיבמ תוליעפב תופתתשהה םצעב יכו ,םירחא טנרטניא
 תרגסמב תוברל ,םירומאה םימוסרפהו םירוקיסה תרגסמב ויתונומתו ומש םוליצ וא/ו
  .יהשלכ הרומת הכוזל םלושתש ילבמ ,תוריכמ םודיקו םימוסרפ

 ןיבל ףתתשמה ןיב ןויד לכל יטפשמה סיסבה תא ווהיו תוליעפה לע ולוחי הז ןונקת תוארוה .9.4
 .ןמעטמ ימ וא/ו לסרפוש תשר וא/ו הרבחה
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 הווהמ תוליעפב תופתתשהו ,הרבחה ןיבל ףתתשמה ןיב םיסחיה תא רידסמו הצממ ןונקתה .9.5
 .ןונקתה יאנת לכל ףתתשמה לש האלמ המכסה תאטבמו

 תוליעפה רתאב ,הכלהמבו תוליעפה תפוקת תליחת ינפל םסרפל תיאשר היהת הרבחה .9.6
 םירחא םימוסרפו ,תוליעפה לע םירבסה ,תוליעפה תודוא עדימ ,םירחא הידמ יעצמאבו
 םיעצמאבו םידעומב ,םירחא םימוסרפו םינוטרס ,תונומת תועצמאב ,תוליעפה םע רשקב
 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םינוש

 וא/ו תוליעפה לוטיב לע תע לכב עידוהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר אהת הרבחה .9.7
 .התקספה

 םדאמ הענמ ןמעטמ ימ לסרפוש וא/ו הרבחה לש תונלשר יכ ,חכויש הרקמ לכב .9.8
 יאכז היהי ול יוציפה לבגוי ,תוליעפה תרגסמב סרפב תוכזלמ וא/ו תוליעפב ףתתשהלמ
  .תוליעפה רתאל סנכיהל תנמ לע טנרטניאב השילגה תולע הבוגל

 ,לסרפוש תשרב קווישה תקלחמ ידבוע ,הרבחה ידבוע לע הרוסא תוליעפב תופתתשהה .9.9
 "BBDO םתיג" םוסריפה דרשמ ידבוע ,"מ"עב )1968( םיציפמ טמולפיד" תרבח ידבוע
 הרקמב םג םי/סרפל םיאכז ויהי אל םהו םהיתוחפשמ ינב תוברל ,םמעטמ ימ לכו

 ,דלי ,הרוה ,גוז ןב – "החפשמ ןב" -הז ףיעס ןיינעל .ליעל רומאל דוגינב וכזו ופתתשהש
  .תו/חא

 קוחל 224 ףיעסב התרדגהכ הלרגה הווהמ הניא הז ןונקת יפל תוליעפה ,קפס רסה ןעמל .9.10
  .לרוגב אלו תלוכיב היולת וב הייכזה יכ ,הדבועה לשב תאזו ,ןישנועה

 טופישה תוכמס .דבלב ילארשיה ןידה אוה ונממ עבונה לכו הז ןונקת לע לחה ןידה .9.11
  .ביבא-לתב םיכמסומה טפשמה יתבל הנותנ תידוחייה

 אהי ןתינ ןונקתה ןמ קתוע .תוליעפה רתאבו הרבחה ידרשמב םייוצמ ןונקתה ןמ םיקתוע .9.12
  .הרבחה ידרשמב תוליגרה הדובעה תועשב לבקל

 

   !החלצהב םיפתתשמל תולחאמ לסרפוש תשרו זילדנומ
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 'א חפסנ

 םיפתתשמה םירצומה תמישר
  

 
 

 רמוח דוקרב רמוח רואית רמוח
 7622300200237 םרג 250 בלח דלוקוש הקלימ 1019516
 7622300356767 םרג 168 ספיצ דלקוש תויגוע הקלימ 1023002
 7622300270506 דלוקוש תופוצמ ש"ש תויגוע - סניירג הקלימ 1026830
 7622300503079 םרג 200 וומ הקלימ 1026966
 7622300441715 ינימ וקוש הקלימ תויגוע 1063331
 7622210984678 םרג 150 ואקק םרק יולימב לפאוו הקלימ 1078550
 7622210137234 שדח לינו םרק לבאד םע וארוא תויגוע 1086472
 7622010001858 צ"דב םרג 176 לינו וארוא 1101560
 7622210163899 םרג 100 םישדע םע בלח דלוקוש הקלימ 1625297
 7622210453327 םרג 156 ןשייסנס הקלימ תויגוע 1754817
 7622300617820 םרג 100 וארוא הקלימ 2495331
 7622300495046 םרג 100 ואקק הרטסקא הקלימ 2495333
 7622300498429 םרג 100 תות טרוגוי הקלימ 2495334
 7622201050757 םרג 100 למרק םע בלח 'קוש-הקלימ 2495336
 7622400005190 פלשכ שדח ןבל םוח הקלימ 2505298
 7622210690852 פלשכ םרג 280 דלוירט הקלימ 2505453
 7622210078131 פלשכ שדח םרג 100 םייד הקלימ 2505461
 3045140105502 פלשכ שדח םרג 100 בלח 'קוש - הקלימ 2505462
 3045140280902 פלשכ םיזוגאו םיקומיצ םע בלח 'קוש- הקלימ 2505463
 4025700001023 שכ שדח 'רג 100 םיזוגא םע בלח 'קוש -הקלימ 2505464
 7622210835338 םרג 176 זינוארב וארוא 2509184
 7622300489427 םרג 246 ןבל דלוקוש יופיצב וארוא תויגוע 2509185
 7622300489434 םרג 246 בלח דלוקוש יופיצב וארוא תויגוע 2509186
 7622300270469 םרג 150 טיוקסיב הקלימ 2515113
 7622300336738 םרג 154 צ"דב לינו וארוא 2526692
 7622210874351 םרג 67 לינו םעטב תוסוכ ינימ וארוא 2529008
 7622210464729 םרג 154 ןדלוג וארוא 2530543
 7622300761363 םרג 61.3 וקוש םעטב תוסוכ ינימ וארוא 2531431
 7622210646026 םרג 85 למרק קראד הקלימ 2532461
 7622210646033 םרג 85 פ"לשכ קראד הקלימ 2532567
 7622210645999 םרג 85 פ"לשכ םידקש קראד הקלימ 2532569
 7622210819499 םרג 156 קיירב רדנט הקלימ 2533980
 4025700001962 םרג 100 ןבל דלוקוש הקלימ 2535899
 7622210597915 םרג 110 םינילרפ תובבל הקלימ 2536265
 7622210656117 םרג 96 סטנמומ הקלימ 2536267
 7622210829108 שדח םרג 96 וקוש םיקד וארוא 2537458
 7622210829085 שדח םרג 96 לינו םיקד וארוא 2537459
 7622201401900 םרג 156 וארוא ןשייסנס הקלימ תויגוע 2538103
 7622210637994 םרג 110 סטייב י'צנארק וארוא 2538680
 7622210638021 םרג 110 םיפוצמ סטייב י'צנארק וארוא 2538741
 7622210826053 םרג 92 ץיבדנס וארוא הקלימ דלוקוש 2538958
 7622201127398 םרג 153 לניגרוא סינימ וארוא הקלימ 2540241

 


