
 יללכ

 לגעמל ךתופרטצה לע ךתוא תכרבמ )"הרבחה"( מ"עב תויגולונכט רדיב תרבח .1
 .הירצומב חוטבו הנהמ שומיש ךל תלחאמו היתוחוקל

 ןופלטל םושיי תרגסמב )"םירצומה"( םירות לוהינו לועי ןומיז יתוריש תקפסמ הרבחה .2
 .)"םיתורישה" וידחי ןלהל( )"היצקילפא"( טלבאטל וא

 .דחאכ םירבגו םישנל איה היינפה .דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב חסונמ הז ךמסמ .3
 )"שומישה יאנת" וא/ו "םכסהה" :ןלהל( םיאבה שומישה יאנת תא אורקל ךילע .4

 .הרבחה ידי לע םיעצומה םיתורישב וא םירצומב ,היצקילפאב שומישה ינפל הדיפקב
 הרוצ לכב הרבחה יתורישב וא םירצומב ,הב שומישהו היצקילפאה תנקתה ידי לע .5

 .הז םכסה תוארוהל ביוחמ ךנה יכו תארק יכ םיכסמ התא ,איהש
 לכ ידימ ןפואב קיספהל ךילע ,הז םכסה לש תוינתההו םיאנתה לכל םיכסמ ךניא םא .6

 דיינה רישכמהמ היצקילפאה תא קוחמלו ,םירצומבו היצקילפאב שומיש
 .ךלש בשחמהו

 התא יכו בייחמ םכסה תריציל יקוח ליגב התא יכ הרבחה יפלכ בייחתמו ריהצמ התא .7
 הריחבה לע האלמ תוירחא ךמצע לע לטונו םירצומב שמתשהל יקוח ןפואב יאשר
 .הרבחה יתורישל השיגהו םירצומב שומישהו

 דעו )םדוקה יפל( םירצומה תנקתה וא היצקילפאה תדרוה עגרמ הז םכסה לש ופקות .8
 .הטמ םיטרופמה םיאנתה יפל ומויס

 ,ישיא ,לבגומ ןוישיר תאזב ךל הקינעמ הרבחה ,םכסהה יאנתב ךתדימעל ףופכב .9
-יתלב ,הנשמ תונוישיר תקנעהל וא/ו האחמהל ןתינ יתלבו ריבע יתלב ,ידעלב וניאש
 וא/ו ןכותב ,היצקילפאב שמתשהל ,תע לכב אלמ ןפואב לוטיבל ןתינ רשאו ,ירחסמ
 יאנתב ןיא .)"ןוישירה"( ךתטילשב וא ךתולעבבש דיינ רישכמ יבג לע םיתורישב
 תוכז קר אלא ,הילא רשקב וא היצקילפאב תוכז לכ ךילא ריבעהל ידכב ןוישירה
 .םכסהה יאנתל םאתהב הב שמתשהל תלבגומ

 שומישה יאנתב ךתדימעל םג ףופכ םיתורישב וא/ו ןכותב ,היצקילפאב שומישה .10
 .ךתושרבש דיינה רישכמל םייטנוולרה

 ,היצקילפאל ךתשיג תא רשפאל אל וא/ו םוסחל ,תע לכב ,תיאשר אהת הרבחה .11
 לוקישל םאתהב ,תותימצל וא ינמז ןפואב ,םקלח וא םלוכ ,םיתורישל וא/ו ןכותל
 תא וא םכסהה תוארוה תא תרפהש ששח הלעי םהב םירקמב ,ידעלבה התעד
 דעס לכל ףסונב ,םינוכיס לוהינלו עדימ תחטבאל םירושקה םילוקישמ וא ןידה תוארוה
 .לחה ןיד לכ יפ לע הרבחה תושרל דומעל יושעה רחא

 לכל היצקילפאב שמתשהל )א( :)ךמעטמ ימ ידי-לע ןיבו ךמצעב ןיב( ת/יאשר ךניא .12
 הערל שומיש לכ הב תושעלו תישרומ-יתלב וא/ו ,תירסומ יתלב ,תיקוח יתלב הרטמ
 שבשל וא עוגפל )ב( ;היצקילפאה הדעונ ןהלש תורטמל סחיב ריבס אל שומיש וא/ו

 תנמ לע הרבחה שמתשמ םהב םיעצמאה לכ תא ףוקעל )ג( ;היצקילפאה תלועפ תא
 םייתטיש ןוסחאו הדרוה ידי-לע עדימ רגאמ רוציל )ד( ;םישמתשמה תויטרפ לע ןגהל
 תקירסל תויגולונכטו םייטמוטוא םילכ תועצמאב רתיה ןיב ,ןכותהמ קלח וא לכ לש
 )ה( ;היצקילפאה ךותמ עדימ לש ףוסיא וא יטמוטוא רוזחא וא/ו עדימ תיירכ ,עדימ
 הנכות לכ וא/ו סוריו לכ ,היצקילפאל רשקב ,תרחא ךרד לכב שיגנהל וא ריבעהל
 ,קיזהל םייושע רשא םירחא הנכות וא םושיי ,ץבוק ,בשחמ דוק לכ וא ,תרחא תינודז
 ילבמ .םכסהה יאנתמ ולא יא רפהל )ו( וא/ו ;היצקילפאה תוליעפל קיזהל ודעונ וא
 לטבל תיאשר הרבחה אהת ל"נה םירקמהמ דחא לכב ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל
 .םהילא ךתשיג תא םוסחל וא ,םיתורישל ךמושיר



 רתיל וא היצקילפאל ימוסרפ ןכות תולעהל םיאשר םניא ,םימושר אל םישמתשמ .13
 שמתשמ לש ומושיר תא לטבל הרבחל רשפאת וז הארוה לש הרפה .םיתורישה
 .םיתורישל ותשיג תא םוסחל וא ,םלשמ וניאש

 ,תועירג ,תובחרה תוברל ,םייוניש היצקילפאב עצבל ,תעל תעמ ,תיאשר הרבחה .14
 לע ךל עידות הרבחה .םכסהה יאנת תא ןכדעל ןכו רחא יוניש לכו תומאתה ,םירופיש
 לש תיבה ךסמב העדוה תועצמאב תוברל( הרבחה עבקתש ךרדב םייתוהמ םייוניש
 דיעי םיתורישב וא/ו ןכותב ,היצקילפאב ךשומיש ךשמה .ןיד לכל ףופכב ,)היצקילפאה
 .םינכדועמה םכסהה יאנת תא ךתלבקו ךתמכסה לע

 םשריהל שרדית ,םיתורישה לש םימיוסמ םיטביה וא םירצומב שומישל יאנתכ .15
 .)"שמתשמ יוהיז" :ןלהל( שמתשמ םשו אמסיס רוחבלו הרבחב

 ,ןכ השעת אל םא .םינכדועמו םיאלמ ,םיקיודמ םושיר יטרפ הרבחל רוסמל ךילע .16
 תקספהו םכסהה םויסל איבהל הלולע רשא ,הז םכסה לש הרפה רבדה הווהי

 .םיתורישב שומישה
 הרטמב רחא םדא לש ומשב שמתשמ יוהיזכ שמתשהל וא רוחבל יאשר ךניא .17

 םדא לש תויוכזל ףופכה םשב שמתשמ יוהיזכ שמתשהל וא ,הז םדאל תוזחתהל
 .המיאתמ האשרה אלל ,רחא

 המשרהה תעב תרסמש םינותנה .ךלש המסיסה לש תוידוסה תרימשל יארחא ךנה .18
 ,עדימה תא רוסמל קוח יפ-לע הבוח ןיא .הרבחה לש עדימה רגאמב ורמשיי תורישל
  .המשרה ינועט םיתורישב שומישמ לבגותו ןכתי ותריסמ אלב םלוא

 ,הרבחה לש תויטרפה תוינידמל םאתהב אלא ,שומיש ךיטרפב השעת אל הרבחה .19
 ךניא תויטרפה תנגה קוחל 11 ףיעס תארוה יפ לע .הרבחה רתאב ןויעל תנתינה
 דבלב יתובדנתה סיסב לע תישענ עדימה תריסמו ישיא עדימ רוסמל ת/בייח

 ךנה ,תורחא תוינכט תולקת וא היצקילפאה ,םירצומ אשונב הלאש לש הרקמ לכב .20
 תועצמאב הרבחה לש תוחוקלה תוריש תקלחמ םע רשק רוציל שקבתמ
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 ףקות תתל ילבמ ,דבלב ילארשיה ןידה אוה םיתורישהו ונכות ,הז םכסה לע לחה ןידה .21

 תקולחמ לכב תידעלבה טופישה תוכמס .וב םיעובקה ימואלניבה ןידה תרירב יללכל
 םהילא םירושקה ,תורישה וא/ו הנכותה ,הלא םיאנתמ תעבונה םידדצה ןיב הלגתתש
 ביבא-לת זוחמב םיכמסומה טפשמה יתבל הנותנ היהת ,םהילא םיסחייתמה וא
 .לארשיב

 וא הנכותהמ תעבונ רשא העיבת תליע לכ ןיגב הרבחה תא עובתל הצרת םא .22
 העדונש םוימ )1( תחא הנש ךותב תאז תושעל ךילע ,םהילא הרושקה וא תורישהמ
 תוכז תא םוסחת רומאה ןמזה קרפ ךותב העיבת תשגה-יא .העיבתה תליע ךל
 .וז תוכז לע ךדיצמ טלחומו יפוס רותיוכ הומכו ךלש העיבתה

 

 תוירחא

        "םהש תומכ" ךשומישל וב םילולכה םינכתהו תורישה תא תקפסמ הרבחה .23
("AS IS") תא אלמל תנמ לע תישיא םתוא םיאתהל ןתינ אל .תונימזל ףופכבו 

 םא ןיב ,תוביוחמ וא תוירחא לכ הריסמ הרבחה .םישמתשמהמ דחא לכ לש םיכרצה
 תוירחא לכ ,הלבגה אלל ,תוברל ,תורישל רשקב ,תעמתשמ םא ןיבו תשרופמ
 ,תומיאת ,ןיינק ,הרפה-יא ,תוכיא ,םינייפאמ ,תמיוסמ הרטמל המאתהלו ,תוריחסל
 .קויד וא החטבא ,דוקפת

 קוידל עגנב תוירחא לכב אשית אל הרבחה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמו ,ףסונב .24
 קלחש ךכ לשב יכ ןכתיי ,המגודל .תוחוקלה יאנת ,ןכותה ,היצקילפאב יוצמה עדימה



 השיג ורשיא וא/ו ,היצקילפאב םימייוסמ םיקלחב שומישה תא ורשיא םישמתשמהמ
 ןכ השע אל םישמתשמה לש רחא קלחו ,םהלש דיינה ןופלטב םימייוסמ םיקלחל
 םיחוויד וא ןכות תולעהל םייושע םישמתשמ .תורישה ןתונ לצא םיסמוע אקווד ורצווי
 לש ועבטמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ הלאכ םירסוחו תואיגש .םיקיודמ יתלב וא םייוקל
 .םיקפסמ םהש עדימה לעו םישמתשמה יחוויד לע ךמסנה יתליהק תוריש

 תורישב שומישל תידעלבהו האלמה תוירחאב אשונ התאש ךכב ריכמו םיכסמ ךנה .25
 תישענ תורישה לע ךלש תוכמתסההש ךכב ריכמו םיכסמ ךנה ןכו ,וילע תוכמתסההו

  .דבלב ךתוירחא לע
 םיקסעה ילעב ידי לע םינתינה םיתורישה תוכיאל ,ןפוא םושב תיארחא הניא הרבחה .26

 תוחוקלה ןיבל םיקסעה ילעב ןיב תרושקתה לע הלקהל הדעונ היצקילפאה .םמצע
 .דבלב

 ונניא ,םלוא .ההובג תוכיאב קפסמ תוריש ךל קפסל ידכ ץמאמ לכ השוע הרבחה .27
 ןפואב ןימז היהי אוהש וא ,תויועט אלל וא ףיצר ןפואב לעפי תורישהש ךכל םיברע
 יתלב הרידח ינפמ ןגומ ,חוטב אוהש וא ,םיינעגופ םיביכרמ ןיטולחל יקנ וא ידימת
 ללכבו ,םילשכמ וא םיגאבמ ,תולקתמ יקנ ,תועיגפמ ןיסח ,הרבחה יבשחמל תישרומ
-ב םרוקמש ,הנכותב תרושקת ילשכו הנכות ילשכ ,הרמוח ילשכ ,קר אל ךא ,הז
 .הלש םיקפסב וא הרבח

 קזנ לכ רובע תיארחא היהת אל ,הילהנמו הלש תוינמה ילעב הז ללכבו ,הרבחה .28
 חוור ןדבוא הז ללכבו( ןדבואו ,רחא קזנ לכ רובע וא ,יתאצות וא ירקמ ,ףיקע ,רישי
 הרוצ לכב וא יזוח ןפואב אלו ןיקיזנב אל ,םימולשתו תואצוה ,תויולע ,)עדימ ןדבואו

 תלוכי רסוחב וא וב הרושק וא תורישב שומישמ תעבונה ,תוירחא לש תרחא
 לכמ וא ,תורישה לש דוקפתב תוטטומתה וא האיגש ,לשכ לכמ וא תורישב שמתשהל
 וא ,ומעטמ לעופה םדא לכ וא ונלש תווצה ידי לע התשענש האיגש וא הלקת
 םידדצב ורוקמש ןכות ,קר אל ךא ,הז ללכבו ,תורישה לש ןכותה לע ךתוכמתסהמ
 ,וכרד וא תורישב םירחא םישמתשמ םע וא ,תורישה םע תרושקת לכמ וא ,םיישילש
 ןכותה תרימש לש הלועפ לכמ וא ,ךלש שמתשמה ןובשח לש לוטיב וא הלילש לכמ וא
 ,הרקמ לכב .ולש ןדבוא וא וב רחא שומיש לכו ותפישח ותקיחמ ,תורישב ךלש
 םאתהב תאזו ,ליעל רומאכ םילשכ וא תויועט ןוקיתל לבגוי ךלש דיחיה ןורתפה
 .תויטנוולרה תוביסנל

 וא/ו םיישילש םידדצמ םילבקתמ היצקילפאב םיעיפומה םימיוסמ םינותנו עדימ .29
 תומכ" ךל רסמנ הז עדימ .םמעטמ וא םדי-לע הרבחל ורסמנו םירחא םישמתשממ
 וא שרופמ ןפואב ,איהש גוס לכמ תוירחא וא תובייחתה לכ אלל ,("as is") "אוהש
 רשאו היצקילפאב םיעיפומה םינותנהו עדימה יכ תבייחתמ הניא הרבחה .אללכמ
 םיפח וא/ו םיקיודמ ויהי םהשלכ םירחא םישמתשממ וא/ו םיישילש םידדצמ ולבקתה
 .הלא םינותנו עדימ לש םתונמיהמ וא םתונוכנל הברע וניא הרבחהו ,תויועטמ

 רשא ,םיבר םימרוגב םייולת םיתורישהו ןכותה ,היצקילפאה תוילאנויצקנופו תונימז .30
 יקפס ,תרושקת תותשר ,הרמוח ,הנכות תוברל ,הרבחה תטילשב םייוצמ םניא
 הלא תוברל( םירחא םיישילש םידדצ וא הרבחה לש הנשמ ינלבק וא םיתוריש
 הרבחה .)םירחא םישמתשמ ןכו םייראלולס םיתורישו ןנע ןוסחא יתוריש םיקפסמה
 ,התטילשב םניא רשא הלקת וא שובישמ האצותכ ומרגנש םיקזנל תיארחא אהת אל
 רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,ראשה ןיב .םתוא עונמל ריבס ץמאמ התשעש לככ
 הרבחל םישמתשמ ידי לע רסמינש עדימה תונוכנל תיארחא הניא הרבחה ,ליעל
 ןופלטה ירישכמב הלקת ללגב ומרגנש םיקזנל תיארחא הניאו ,םהלש םינמויל רשקב
 ןוכנ אל שומיש ללגב וא ,תירלולס הטילק רדעה ללגב ,םישמתשמה וא חוקלה לש
 .ןופלטה רישכמב

 היצקילפאה תקפסמש עדימה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,הז רשקהב .31
 אוה הזכ עדימ .תורישה לש םירחא םישמתשממ הבר הדימב עיגמ ,םישמתשמל



 הלוכי הניא הרבחה .ןכדועמ וא אלמ ,קיודמ אל אוהש אצמתש ןכתייו ועבטמ הנתשמ
 .ןמז לכב הז עדימ לש ותונמיהמל וא ותונימאל בורעל

 לולסמו ךמוקימ יבגל טרופמ עדימב שומיש תושוע םיתורישב תומיוסמ תויצקנופ .32
 רישכמה ידי לע חלשנ רשא רחא עדימו GPS תותוא לש הרוצב המגודל ,ךתעונת
 הלא תויצקנופ קפסל ןתינ אל ,הרבח לש םושייה לעפומו ןקתומ ובש ךלש יראלולסה
 יבגל עדימב שומיש השוע הרבחהש בל םיש אנא .וז היגולונכטב שמתשהל ילבמ
 רשאב םיתורישה ינתונל רתוי קייודמ עדימ רשפאל תנמ לע ,ךתעונת ילולסמו ךמוקימ
 הדימב ועגפי ולא תולוכי תריגס .ךל עבקנש רותל דעומב ךתעגה ייוכיסו ךמוקימל
 םג ךכ .םיתורישה ישמתשמ רתילו ךל עצומ אוהש יפכ תורישה לש קוידב תמייוסמ
 הרבחל ןכש םיתורישה ןתמב קוידל הבורע ןיא ל"נה םוקימה יתוריש תא ליעפת םא
 .םירחא םישמתשמ ידי לע םוקימה יתוריש תלעפה לע הטילש ןיא

 ידי לע תונתינה תוארתהב שומיש תושוע םיתורישב תומיוסמ תויצקנופ ,ךכל המודב .33
 .וז היגולונכטב שמתשהל ילבמ הלא תויצקנופ קפסל ןתינ אל ,שמתשמל ןופלטה
 הנעמ תתל היצקילפאה לש תלוכיב תמיוסמ הדימב ועגפי ולא תולוכי תריגס
 .)דחאכ תוחוקלהו םיקסעה ילעב( םישמתשמה לש םיכרצל ילמיטפוא

 םניאש םיבר םימרוגב יולת ,היצקילפאה הקיפמ םתוא תוח"ודב עיפומה עדימה קויד .34
 הרבחה לשמל ךכ .חוקלה לש איה תוח"ודה ןכותל תוירחאה ןכלו ,הרבחה תטילשב
 ,ןיקת ןפואב היצקילפאב םינותנה תא דילקה חוקלהש ךכל תיארחא תויהל הלוכי אל
 לש איה תוח"ודה תא קיפהל תוירחאה ,ךכ וא ךכ .םינותנה לכ תא דילקהל דיפקה יכו

 תא תינדי הקיפמ הניא הרבחה .היצקילפאה לש שמתשמה קשממ תועצמאב ,חוקלה
 רוגאה עדימה .םייתפוקת תוח"וד חוקלל תחלוש הניאו תוחוקלה רובע תוח"ודה
 סיסב לע תוח"וד קיפהל חוקלה תוירחאב ךכיפלו תלבגומ הפוקתל רמשנ היצקילפאב
  .ףטוש

 לש ןוכנ אל שומיש לשב היצקילפאהמ קחמנש עדימל תיארחא הניא הרבחה .35
  .ןופלטה רישכמב וא היצקילפאב שמתשמה

 

 תויטרפ

 השיג רשפאל םיקסעה ילעב םישקבתמ היצקילפאל תופרטצהה ךילהת ךלהמב .36
 רוחבל קסעה לעב שקבתמ ,הזכ רושיא ןתמ רחאל .ןופלטבש רשקה ישנא תמישרל
 .תופרטצה תשקב חלשת םהילא תוחוקלהו םישנאה תא רשקה ישנא תמישר ךותמ
 ומצע קסעה לעב לע איה העדוה תחלשנ םהילא רשקה ישנא תריחבל תוירחאה
 םהילא םייפיצפסה רשקה ישנא תא רוחבל קסעה לעב לוכי החילשה ךילהת ךלהמבו

 תועדוה םיחלושה םיקסע ילעב .רשקה ישנא לכל חולשל וא ,העדוהה חלשת
 תועדוה חולשל אלש םישקבתמו םתעד לע תאז םישוע היצקילפאל תופרטצה
 המכסה תשרדנ ,קוח יפ לע .רישי רוויד תלבקב םיניינועמ םניאש תוחוקלל תופרטצה
 רישי רוויד תלבקל תוחוקל לש

 תינושארה המשרהב שרדנ שומיש הב השועו היצקילפאה תא דירומש שמתשמ לכ .37
 רמולכ – םיקפסה ללכל חותפ הז דומעב עיפומה עדימה .ישיא ליפורפ דומע חותפל
 עדימ לכ .םקסעב םירות ןומיזל שמשל תדעוימ היצקילפאה רשא םיקסעה ילעב
 םיקפס םתוא לכל ףשחנ שמתשמה ליפורפב טרפל שרדנ וא טרפמ שמתשמהש
 םישועה םיקפס ינפב ותוא ףושחלמ העינמ ןיאש יטרפ אל עדימ הז ןיינעל בשחייו

 .היצקילפאב שומיש
 םע ,ההזמ וניאש ,שמתשמה לע תצמותמ יטסיטטס עדימ קולחל היושע הרבחה .38

 שמתשמ תורידת וזיאב ,אמגודל .םירחא םיפוגו םינמממ ,םייקסע םיפתוש ,םימסרפמ
 שופיחה עונמב שומישב רתויב תוצופנה ןה םילימ וליא וא ,היצקילפאב שומיש השוע
 תאז תושעל שרדנ םא שמתשמ לע יפיצפס ישיא עדימ קולחי הרבח .היצקילפאב



 וצ וא ,קוח ,ש"מיבל ןומיז ,שופיח וצ ןוגכ ףקות-רב יקוח ךילה לכל תונעיהל הרטמב
 .ש"מיב

 יפכ עדימב שומישו ףוסיאל םיכסמ התא ,וב שופיחה עונמבו היצקילפאב שומישב .39
 תעמ וזה תויטרפה תוינידמ תא תונשל טילחהל הלוכי הרבחה .םכסהב ראותמש
  .תעל

 יכרוצל שומיש וב תושעל אלו היצקילפאהמ ךלש ישיא עדימ קוחמל תבייחתמ הרבחה .40
 .בתכבו שרופמב שמתשמ ידי לע ןכ תושעל שקבתת םא ,ליעל רומאכ ,היצקילפאה

 שמתשמה תויטרפב תעגופ וא תויטרפל תובייחתהה לש הרפמכ בשחת אל הרבחה .41
 תנגה קוחב וא/ו 1995 – ה"נשת םיבשחמה קוחב ותרדגהכ ,עדימ לכ לשב
 עבונש ,רחא ידי לע וירחא תוקחתהל וא שמתשמ תוהזל ידכ וב היהיש ,תויטרפה
 .םיינורטקלא תרושקת יעצמאב שומישהמ

 השיג םישמתשמהמ קלחל רשפאל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר הרבחה .42
 רהבומ ,הז םכסהב ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .לוהינה קשממל תוברל ,היתוכרעמל
 םה יכ ךכל םרושיא תא הווהמ הלא םישמתשמ ידי לע היצקילפאב שומישה ךשמה יכ
 לכב םיאשונ םה יכו הרבחה ידי לע תע לכב הקספהל תנתינ וז תוכז יכ ךכל םיעדומ
 יפלכ הרוטפ היהת הרבחהו וז השיג תוכזמ תעבונה האצות לכמ הכורכה תוירחאה
 לדחמ וא/ו השעממ תעבונה תוירחא לכמ והשלכ ישילש דצ יפלכ וא/ו םישמתשמה
  .וז השיג תוכז ןתמב םירושקה

 ויהי אלש יוארה ןמו ידוס וניאו יטרפ וניא םישמתשמה לכ תא וב ףתשמ התאש ןכות .43
 םע דחיב םסרופי הלעמ התאש עדימ .וילא רשקב תויטרפל וא תוידוסל תויפיצ ךל
 .עדימ ריבעמ התא רשאכ אירב ןויגיהבו תוריהזב גוהנל ךילע ךכיפל .רחא ישיא עדימ
 םסרפמ התאשכ גהונ התא הבש תוריהז לש הגרד התוא ןיגפהל ךילע ,תוחפה לכל
 .םייראלולס םיתורישו טנרטניא םניאש םירחא םיעצמאב ישיא עדימ

 לכ ,תאז םע .תורישל םיוסמ ןכות ,תולעהל אל וא ,תולעהל םאה טילחהל לוכי התא .44
-לעו תורישב םישמתשמה לכ ידי-לע הפצנ תויהל יושע םוסרפל ריבעמ התאש ןכות
 .הרבח ידי

 הסינכ ידי-לע תוברל ,תויתרבח תותשר םע בולישל ךלש ןובשחה תא רידגת םא .45
 ןובשחה תועצמאב ןוגכ( תיתרבחה תשרב ךלש ןובשחב שומיש ידי-לע היצקילפאל
 ןיבל הרבחה ןיב )ישיא עדימ תוברל( עדימ ףותישל םיכסמ התא יזא )קובסייפב ךלש
 .הלא תויתרבח תותשר

 ףופכ הרבחה ידי-לע התושרל דמעוהש עדימב תיתרבחה תשרה לש שומישה .46
 שומיש .תיתרבחה תשרה תטילשב השענו תיתרבחה תשרה לש תויטרפה תוינידמל
 .תיתרבחה תשרב השענה לע הטילש ןיא הרבחלו הז םכסהל ףופכ וניא הז

 טנרטניאה תשרב םינומטה םינוכיס ינפמ הנגהב םיבר םיצמאמ העיקשמ הרבחה .47
 התטילשב וא/ו התלוכיב ןיא ,תאז םע .הידיב הנותנ םהינפמ הנגההש לככ ,רלולסבו

 תויושע רשא תוינודז תונכות לש ןתלועפו ןתרידח תא ןיטולחל עונמל הרבחה לש
 תרובעתל תתוצל ,ךתויטרפב עוגפל ,היצקילפאה תוליעפל קיזהל ודעונ וא ,קיזהל
 םושייל תוזחתהל ,םיבשחמל וא םיתרשל ,הרבחה לש עדימה ירגאמל ץורפל ,תשרה
 ,היצקילפאה תוליעפב לבחל וא קיזהל ,תונווקמ תואנוהו תוימרת עצבל ,הרבחל וא
 .םיתורישה וא/ו ןכותה

 ןורכנסו שומישל םיכסת םאה לאשנ התא ,וב שופיחה עונמבו היצקילפאב שומישב .48
 .דועו םינמוי ,תובותכו םינופלט ירפס ןוגכ ,ךלש דיינה ןופלטב יוצמה רמוח םע
 תא להנל םיקסעה ילעבלו םישמתשמל עייסל הז עדימב שומיש השוע הרבחה
 םישמתשמה רפסמ לדגיש לככש ןפואב ,םיקסעה ילעב לצא םירותה תוכרעמ
 םישמתשמ ינפב ןייצת הרבחה .רתוי תקיודמ היצקילפאה היהת ךכ היצקילפאב
 הלועכ ,םתיא םירחא םירשק ךל שיש וא ךלש רשק ישנא םהש היצקילפאב םירחא



 ןכו ,היצקילפאב שומיש השוע התא יכ ,ךלש דיינה ןופלטה רישכמב רוגאה רמוחהמ
 שומיש םישוע אל ןיידעש םירחא רשק ישנאל םיתורישה תא עיצהל שקבת
 עדימ רוסמל ת/בייח ךניא תויטרפה תנגה קוחל 11 ףיעס תארוה יפ לע .היצקילפאב
 דבלב יתובדנתה סיסב לע תישענ עדימה תריסמו ישיא

 הרבחה ידיבש רמוחב ןייעל שקבל יאשר ךנה תויטרפה תנגה קוחל 13 ףיעס יפ לע .49
 יאשר ךנה תויטרפה תנגה קוחל 14 ףיעס יפ לע .הרבחה לש עדימה רגאמב םירוגאו
 .עדימה תא ןקתל שקבל

 תרימשב םיביוחמ הידבועו הילהנמ ,הרבחה תויטרפה תנגה קוחל 16 ףיעס יפ .50
 .םתדובע עוציב בגא ופשחנ וילא יטרפה עדימה תוידוס

 ותוא תא ףשוח התא היצקילפאב שמתשמ וניאש םדאל העדוה חולשמב יכ שגדוי .51
 ןפואלו ךל םיעגונה םירחא םיטרפל םג ומכ ךל עגונהו היצקילפאב יוצמה עדימל םדא
 .היצקילפאב ךלש שומישה

 אל הז עדימ .הרבחל ךלש ןמויה יטרפ תא ףשוח התא םיתורישב שומישה תרגסמב .52
 ךרוצה שמתשמב רבודמו הדימב אלא ,םיתורישה ישמתשמ רתיל ואולמב ףושח היהי

 השיג הרבחל רשאמ התא התנקתהו היצקילפאה תדרוהב .רחא שמתשמ לש תוריש
 .ךינמויל

 ןוישיר הרבחל תאזב קינעמ ךנה ,קפס רסה ןעמלו ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .53
 לע ךלש םישופיחה תיירוטסיה וא/ו העונתה לולסמ ,םוקימה לע עדימב שמתשהל
 .תיבטימה הרוצב םיתורישה תא קפסל תנמ

 ןופלטה ירפסמבו ךלש ןופלטה רפסמב שומיש תושעל ןוישיר הרבחל קינעמ ךנה .54
 הרבח ישמתשמ לש המישר רוצילו אוצמל ידכ ךרישכמב םינופלטה רפסב םירומשה
 רשק םמיע רוציל הצרת ילואו ריכמ התאש ןכתייש םירחא

 תנמ לע הרבחל תרסמש ןופלטה רפסמב שמתשהל ןוישיר הרבחל קינעמ ךנה .55
 ללכלו ךל תורישה תא רפשל הרטמב ושרדייש לככ SMS תועדוה ךילא חולשל
 ;ךיתונולתו ךיתושקבב לפטל תנמ לעו הכימת ךל קפסל ;םיתורישב םישמתשמה
 ;תורישל רשקב ףסונ עדימו תועדוה ,םינוכדע ךילא חולשל

 רשאכ )הז םכסהב םתרדגהכ( םירתומ םוסרפו קוויש ירמוח ךילא חולשל וא גיצהל .56
 תא ףוכאל ;תורישה רופיש םתרטמש םינולאשו םירקס ךורעל ;םושייב שמתשמ התא
 לפטל ידכ ;יחרכה הז רבדש הרובס הרבח רשאכ רשק ךמע רוציל ;הז םכסה יאנת
 גוס לכמ םייטפשמ םיכילה וא ,תקולחמ לש הרקמב הלועפ ךרוצל ;תולקתו םילוקלקב
 םידדצ וא םירחא םישמתשמ ןיבל ךניב וא ,םיתורישה תלעפה וא/ו הרבחה ןיבל ךניב
 .תורישל עגונב וא רשקב םיישילש

 700062960 ורפסמש ,הרבחה תולעבב "תוחוקל" עדימה רגאמב םימושר ךיטרפ .57
 ל"אוד 050-687-2077 'לט :תויטרפב הרושקה הלאש לכל הרבחב רשקה שיא יטרפ .58
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 עדימ תוחיטבו םימולשת
 

 לכ תא םלשל ךילע .םולשתב םיכורכ תויהל םייושע םיתורישה לש םימיוסמ םיטביה .59
 .םיתוריש םתוא םע רשקב ,ךילע םילחה םימולשתה

 םיבויח ליטהלו הלש ןוריחמה תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .60
 ראוד תועצמאב חלשיהל הלוכי רשא ,ךל העדוה תריסמ םע ,תע לכב םישדח
 .הרבחה רתאב םוסרפ תועצמאב וא ינורטקלא



 לכ .םישדחה םיבויחל המכסה הווהמ רומאכ העדוה רחאל םיתורישב שומישה .61
 רמאנ םא אלא ,רזחהל ןתינ וניא הז םכסה יפ לע םיתורישה רובע םלושש םולשת
 .הרבחה רתאב תרחא

 םירדס יא ןיגב םולשתב םיתורישה תא קיספהל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .62
 .םולשתב

 ,םישמתשמהמ קלחל ,תעל תעמ הרבחה קינעת ,הרבחה לש התעד לוקיש יפ לע .63
 שמתשמה תא הרבחה בייחת ,ןויסינה םות םע .תכרעמה לש ןויסינל תובוצק תופוקת
  .ול ועצוהש תוליבחה יפ לע ,םולשתב

 ןפואבו יארשא סיטרכ תועצמאב עצבתי םולשתב םיכורכה םיתורישה רובע םולשתה .64
 הרבחה רשא רחא השרומ קפס לכ תועצמאב וא/ו הליזנרט תרבח ידי לע חטבואמ
 הארתש דעומ לכב קפסה תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .וב רחבת
 .תוחוקלל תמדקומ העדוה אלל ןוכנל

 .לוטיב תעדוה תלבקל דע ושדוחב שדוח ידימ יטמוטוא ןפואב שדחתמ םולשתה .65
 ןלהלש םיאנתה םימייקתמ תורישה לטובמש עגרב

 שדוחב םיתורישב שומישה רובע ,שדוחה לש ןושארה םויב עצבתמ םולשתה .66
 .ליחתמה

 שדחה בויחה דעומ ינפל םימי 3 דע ,דעומ לכב עוציבל תנתינ תכרעמהמ תוקתנתה .67
 בייוחמ תויהל לולע דעומב קתנתי אלש חוקל .)שדוח םויס ינפל םימי 3 דע רמולכ(
 .אבה שדוחה רובע
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 תנגהל תושרה תויחנהל םאתהב חטבואמ היצקילפאב לולכה םישמתשמ לע עדימ .69
 םיטפשמה דרשמב תויטרפה

 

 םישמתשמה ינכתו םוסרפ

 םסרופיש רחא ירחסמ עדימ וא ימוסרפ ןכותל תוירחאב אשית אל הרבחה .70
 .רחא תוריש לכב וא/ו היצקילפאב

 דצמ ,דודיע וא העד תעבה וא תעד תווח וא הצלמה הווהמ וניא היצקילפאב םוסרפ .71
 עדימ וא תורישב שומיש תושעל וא/ו תמוסרפב גצומה רצומה תא שוכרל ,הרבח
 .תמוסרפב גצומה

 תומוסרפ לע םג לוחי הרבחה תוירחא תלבגהל סחיב שומישה יאנתב רומאה לכ .72
 .םיביוחמה םייונישבו המאתהב ,היצקילפאב

 תא הדימעמ קר אלא ,תמוסרפ הציפמ וא/ו לעופב תמסרפמ הניא הרבחה .73
 םישועה םימלשמ םישמתשמל תרשפאמה תבשחוממ המרופטלפכ היצקילפאה
 םצעב .םהלש םיתורישל רשקב עדימ םסרפל וא םיעצבמ עיצהל ,םיתורישב שומיש
 תועדוה לבקל םיכסמ התא יכ רשאמ התא םיתורישב שומישהו היצקילפאה תנקתה
 ומאתוהש םימוסרפ תוברל םיעצבמלו םיתורישל עגונב םימלשמ םישמתשממ
 תורחא תויצקילפאו םירחא םיתוריש וא היצקילפאה תועצמאב תכרעש םישופיחל
 .הל תורשוקמה

 .תעל תעמ הלש םימוסרפה תוינידמ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .74
 ימוסרפ ןכות תולעהלמ הרקמ לכב םיעונמ םימלשמ אל םישמתשמ ,ליעל רומאכ .75

 לוטיבל הליע איה םלשמ אל שמתשמ ידיב ימוסרפ ןכות תאלעה .והשלכ גוסמ
 .ליעל טרופמכ ידדצ דח ןפואב םכסהה



 וא ימוסרפ ןכות תולעהל םיאשר םולשתב היצקילפאב שומיש םישועה םישמתשמ .76
 עוגפל ילבמ .)"רתומ ימוסרפ ןכות" :ןלהל( םהלש םיתורישל םיעגונה םיעצבמ
 תוברל( ירחסמ יפוא לעב ןכות םסרפל וא תולעהל ןיא ליעל רומאה תויללכב
 .םימלשמה םישמתשמה לש רצומ וא תורישל רושק וניאש )תומוסרפ

 לש ליפורפב םסרפתהל וא תוצפקומ תועדומכ עיפוהל יושע רתומ ימוסרפ ןכות .77
 םיתורישב שומיש םישועה םיקסעה

 ימוסרפ רמוח לש קוידל וא תונימאל ,הברע תויהל הלוכי הניאו ,הברע הניא הרבחה .78
 לש ןכותב תכמות הניא הרבחה .רחא תוריש לכב וא/ו היצקילפאב םסרפתמה
 תוכמתסהמ תעבונה הליע לכל יהשלכ תוירחאב אשית אלו ולא םימוסרפ
 .היצקילפאב םסרופש רמוחה לע םישמתשמה

 ךמסומ ןכותה םסרפמ יכו יקוח ןכותה יכ דיפקהל שי רתומ ימוסרפ ןכות לש האלעהב .79
 רשא רמוח וא רחא לש ותולעבב יוצמה רמוח םסרפל ןיא המגודל ךכ .ותוא םסרפל
 עגופ וב שומישהש וא ילילפ ןפואב גשוהש רמוח ןוגכ( רחא םרוגב עוגפל לולע
 ןניאו דבלב השחמה יכרוצל תואבומ ליעל תואמגודה .)רחא םדא לש ותויטרפב
 .םירוסא םינכת לש הצממ המישר תווהמ

 םכסה יפל רוסא ומוסרפש ןכות לכ ,רתלאל קוחמל וא ,םסרפל ברסל תיאשר הרבחה .80
 .הז

 ךנה ,רוסא םוסרפב תלקתנ םא וא ,רחא שמתשמ ידי לע םסרופש ןכותמ תעגפנ םא .81
 .רוסאה ןכותה וא העיגפה לע חוודלו תוחוקלה תורישל הרבחל תונפל ןמזומ

 ,תועדוה לבקלו חולשל ךל תרשפאמ רשא תימינפ םינורסמ תכרעמ ללוכ תורישה .82
 ןתונ התא .הרבחהמ וא/ו םהמ םייקוויש םירסמ לבקלו ,םהמו םירחא םישמתשמל
 תנמ לע תימינפה םינורסמה תכרעמב שמתשהל לכונ ונאש ךכל ךתמכסה תא תאזב
 םייושע רשא היצקילפאב םימלשמ םישמתשמ לש םיתורישו םירצומ לע ךתוא עדייל
 .ךתוא ןיינעל

 םיטרפב שמתשהל םיאשר םניא הרבחה לש םישמתשמהש ךכל בל םיש ,תאז םע .83
 םא .ירחסמ םוסרפ ךרוצל ונלש ימינפה םינורסמה ןובשחב וא תרסמש רשק תריציל
 .ונתוא עדי אנ ,םיימוסרפ םירמוח רציש שמתשמב תלקתנ

 בייחתמו רשאמ התא ,רתומ ימוסרפ ןכות תוברל והשלכ ןכות הלעמ התא רשאכ .84
 ,ןכותה תא םסרפל יאשר התאש ;הז ןכותב ינחורה ןיינקה תויוכז לכ לעב התאש
 ןכותבש ינחורה ןיינקה תויוכז לכב שומיש תושעלו ןכותה תא םסרפל הרבחל ריתהל
 םינכתה לש ינחורה ןיינקה תויוכזב תולעב תלבקמ הניא הרבחה .ול תועגונה וא
 קינעמ התא ,תורישב םוסרפל םינכת תריסמ םצעב ,תאז םע .םוסרפל רסומ התאש
 וניאו ידעלב וניאש ,תימצ ,ימלוע ללכ ,םניח ןוישיר תורישה ישמתשמלו הרבחל ךכב
 ,שמתשהל ,הרבעהלו הנשמ יושירל ןתינשו םיגולמת םולשת תבוח אלל ,יונישל ןתינ
 .רוביצב ומסרפלו וגיצהל ,ונממ תורזגנ תוריצי ןיכהל ,ןכותה תא ץיפהלו קיתעהל
 םישומישל לבגומ וניא םהילא רשקבו ךלש םינכתב הרבחל קנעומ רשא רתיהה
 טלחומה התעד לוקישל םאתהב ,ןכותב ירחסמ שומיש לכ לע םג לח  אוהו ,םיישיא
 ךא ךלש םינכתב שמתשהל םיאשר םירחא םישמתשמ ,תאז םע .הרבח לש ידעלבהו
 תוירחסמ ןניאש תורטמל קרו

 ןכות לש ומוסרפ תא עונמל ,ומוסרפ ירחא וא ינפל ןכותה תא קודבל תיאשר הרבחה .85
 הניא הרבחה .םמוסרפ רחאל הלאכ םינכת ריסהל וא ,יוגש וא  קיודמ אל ,םלוה יתלב
 .דבלב םירידנ םירקמב תאז השוע איהו ,םינכת רטנל התוכזב ללכ ךרדב תשמתשמ

 ךשמ ,וגצוי םינכת וליא עובקל ידעלבה תעדה לוקיש תא המצעל תרמוש  הרבחה .86
 ןכות לש ומוסרפל רושקה רחא ןיינע לכו םבוציעו םמוקימ היהי המ ,םתגצהל ןמזה
 וא יללכ ןפואב ,םסרופי הלעויש ןכות לכ יכ תבייחתמ הניא הרבחה .תורישה תרגסמב
 .והשלכ לבגומ ןמז קרפל



 וא היתועד תא םיאטבמ םניא םמוסרפ ךרוצל םישמתשמ ידי לע םירסמנה םינכת .87
 םקויד ,םתוינכדע ,םתונימא ,םתופקתל הבורע לכ םמוסרפב ןיאו הרבח לש היתודמע
 .םתויקוח וא

 

 םיתורישב תולעבו ינחור ןיינק

 ןיינקה תויוכז לכו םיתורישהו ןכותה ,היצקילפאה ,ליעל רמואה תויללכמ עורגל ילבמ .88
 )"ינחורה ןיינקה" :דחיב( רחסמה ינמיסו םירצוי תויוכז תוברל ,םהל תועגונה ינחורה
 ץראב ינחורה ןיינקה יניד ידי לע םינגומו ןוישירב הל ורסמנ וא/ו הרבחה תולעבב םה
 הרבחה ידיב רמשית םכסהה יאנת יפ לע שרופמב ךל התנקוה אלש תוכז לכ .םלועבו
 ןכות לכ לש תרזגנ הריצי תושעל וא ,תונשל ,ץיפהל ,קיתעהל ןיא .ולש ןוישירה ינתונו

 רבדה םא אלא ,יעצמא לכב וא ןפוא לכב ,הרבחה לש ינחורה ןיינקה תויוכזל ףופכה
 אל םכסהה יאנתב הארוה ףא .לחה ןיד לכ יפ לע וא/ו םכסהה יאנתב שרופמב רתוה
 .ןיד לכ יפ לע הרבחה לש ינחורה הניינק לע רותיו הווהמ

 יאנתל םיפופכה םיביכר וא/ו םיצבק ,תונכות לולכל וא שמתשהל היושע היצקילפאה .89
 ךניה .)"ישילש דצ יביכר"( םיישילש םידדצ לש חותפ דוק תונוישיר תוברל תונוישיר
 ךתדימעל ףופכב קרו ךא היצקילפאה םע רשקהב ישילש דצ יביכרב שמתשהל יאשר
 הריתס לש הרקמב .םייטנוולרה ישילש דצ יביכרל םיוולנה וא/ו םילחה ןוישירה יאנתב
 דצה ביכר לש ןוישירה יאנת ,ולא םיאנתו ישילש דצ ביכר לש ןוישירה יאנת ןיב
 םילח םניא הלא םיאנת .דבלב ולא ישילש דצ יביכרל עגונב ורבגי יטנוולרה ישילשה
 תוירחא לכ הריסמ הרבחהו היצקילפאב םילולכה וא/ו םיוולנה ישילש דצ יביכר לכ לע
 לש ןוישירה קינעמ וא םילעבה ,רצויה וניא הרבחהש ךכב ריכמ התא .ךכב הרושקה
 ןפואב ,אוהש גוס לכמ תובייחתה וא גצמ לכ קינעמ וניא הרבחהו ,ישילש דצ יביכר
 דצ ביכר לש ותמאתה וא עוציב ,לועפת ,תולוכי ,תוכיא רבדב ,אללכמ וא שרופמ
 .רחא וא הז ישילש

 


