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 יתוריש קוחל 'ג קרלפ אםתהב) ותפרצטהה שתקב לש ייםתוההמ םינאהת ציתתמ
 (2019- "טעשתה,וםלשת

 םכהסה של לאהמ חוסנה.בויח יסרטכםכהסלםייללכםינאתיריקע של דבלבייתתמצ רויאתוהז
 .םכהסה ותראוה ורבגי ,םכהסה ןיבל זו יתתמצ בין הריסת של הרמק לכב .ףרומצ

 .דחיב או/ו,ןלהלהרתדגהכיראשאהייסרטכ רתבחומ"בע ותחפטיחרמז נקב:ותרישהןותנ

 ןיתנ,ףוסנב.יסרטכה ותעבאמצ יראשא דתעמהו יסרטכהלועפת,בויח יסרטכ פקתנה:ותרישה
 .םולשת ותראוה לתתו םינכוממ םירישכבמ םינוממז ךושלמ בויחה יסרטכ ותעבאמצ

 ותכישומ םיראשא לתבק,ל"וחבוץרבא ותשיכרעוביצל שתשממ יסרטכה רתגמס :יראשא רתגמס
 ןלהלהרתדגהכיראשהא ייסרטכ רתבחלאו/ו נקבל.עתל עתמ יסרטכל עתבנק רתגהמס .םינוממז
 .השדחל לאש או הלבטל,הותנשלםישארםהוהשודיחיבגלו יסרטכה רתגמס יבגל עתדלויקש

 שם ,ויבג על גהמוצ ידוחיי רפמס ללוכ יסרטכה .םולשת יעאמצ הינו בויחה יסרטכ :יסרטכה רויאת
 יוהיזרפמס (, הנשושדוח) יסרטכה של ףקוהת ךירתא ,יסרטכה של גותהמ של לסמ ,יסרטכה יקחזמ
 יוהיז דווק (EMV)ינורלקטאביכר,יסטרכהירטפ את ללוכהינטגמ פס ,ותרפס3 בן (CVV)ףוסנ
(PIN) ותרפס4 בן. 

 :תולועפ עוביצל םינאת /שוימשה ןפוא

לעפושמ לככ ;יסרטכה יקחזמ של יוהיז דתועבתו יסרטכב ךרוצ יש :ותייזפ הריכמ ותדונק • 
 דוק דתלהק שתרדנ PIN ,EMV.ןוגכ ףוסנ יוהיז יעאמצ הריכהמ דתונקב

.PIN דובקו יסרטכב ךרוצ יש :םינוממז כתישמ • 

רפמסיסרטכה יקחזמ שם ,יסרטכה של לאהמ רפבמס ךרוצ יש :ינופלט / , ןווקמ םולשת • 
 .CVV-ה דווק יסרטכה ףוקת ,יסרטכה יקחזמ של יוהיהז

או (OTP) יתמעפ חד יסמאס ותעבאמצףוסנ ותימבא ךרוצ ןכיתי , , תוימומס ותעסקאב • 
 רתחא ךרדב או יסרטכה יקחזמ ידי על ורנמס וירטפש ,דיינה ןופללט חלשייש רושיק

 .םכהסל םהתאב עבשתק

-ה ביכר ,יסרטכה רפמסוקחל םהתאב "חיוני ביכר" . םניה ליעל םירטופהמ םירטפה • 
" " PIN ,EMV רבגומ ותמיא רטפ םיווהמ יתעמפ חד היסמס או רושיק כל ןכו-ה דוק

רחא רתושתק יעאמצ או םכח רישכמ לולכל לוכי ינויחה ביכרהףוסנב . , , וקחל םהתאב
 רושיאל םיששמהמ ,רושיק או יתעמפ חד יסמאס לתבק ךרולצ רמס יסרטכה יקחזמ רשא

 םירוהאמ יסמאהס או רושיהק את ןכו , .ותעסקא

ותבימס ותעסקא עבצל ברלס ותישאר ןלהל הרתדגהכ יראשהא ייסרטכ רתבח או/ו נקבה • 
 הנאוהל דשחיסרטכל העבנקש יראשהא רתגממס הגירח ותברלםכהסב רטופכמ , , , תונוש

 .תופוסנ ותליעו הון נתבלהל חשש ,הרממ או

 ותרשהתקה את םיילס םידדהצ מי לטתחהל עד ותרשהתקה פתוקת :ותרשהתקה פתותק
 הניה יראשהא רתגמס פתותקםכהסב עובכק ךרואת הפוהתק . . םכהסב רטופכמ כן ינפל
 .ןועברל

.5 

 6. :םייוכיוז םיבויח ידעומ

פסובט עבנקש ישדוחה בויחה דעובמ עבוצי חולקה בויח :לראשיב ותליגר ותעסקא ןיגב • 
 םוי ותחפל ךובת הינו בויחהידיימ בויח ותעסקאבתעל עתמ הנושיש יפכ , . : ותפרהצטה

 .העסקה דעוממ םיעסק

םכוסהש יפכםיומלשהת מן דחא כל ןיגב חולקה בויח : , לראשיב םימולשבת ותעסקא ןיגב • 
 םולשהת דעולמ בוקעה ישדוחה בויחה דעובמ עבוצי , .עסקה יתב ןיבל יקחזהמ בין

 דעולמ ךובסמ הינו בויחהידיימ בויח ותעסקאו ל"וחב ותעבוצהמ ותעסקא ןיגב • :
 .ןלהל הרתדגהכ יראשהא ייסרטכ רתבח לה אצעסקה טתילק

ינטבלרה יראשהא רדהסב עבנקש דעובמ עבוצי בויחה : .יראשבא ותעסקא ןיגב • 

ולש לקוהס ןיבל בוטהמ ןיבש םכהסל םהתאב : .בוטהמ יוכיז דעומ • 

 יראשהא ייסרטכ רתבח או/ו קנבה :בויחה םוכס יסתרפ /יטדרק /םימולשת ותעסקא .7
 ,בויחה םוכס את סורפל ןכו יראשאב או םיומלשבת תועסקא רשאל ותיושע ןלהל הרתדגהכ
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 .םכהסבעובכק ,יתבירםולשלת םיפופכרוכאמ םירדהס .זה םכהסבםיעובהק םינאבת

 הרתגבמסש,חתבטומםולשת קתעס םניה יסרטכה ותעבאמצ םיומלשהת :ותעסקא לויטב .8
 .יקחזהממ םיתיבגב ותלת לאל ,עסקה יתבל םיפכס ריבעהל הרישי ותבייחהת ימתיק
 .יקחזהמ ידי על יסטרכבועבוצשםולשת ותעסקא לבטלןיתנ לא ,לכך םהתאב

 הבינג רחלא השרומ ילתב שוימש) יסרטכב הערל שומיש של הרבמק ,ליעל רוהאמ ותרלמ
 ל אתבטלוהשיחכהלישאר האיבויחהירטפ את שינוי של הרבמקו(יסרטכה של ןדבוא או
 (לאמהרותמ לשכ) עסקה יתבי"ערמוצ פקתאס אי לשהרבמקו;ןידלףופכבהעסקה
 לויטב של רחאהרמק לכב.הסקעהןיגבםיידיעתהויבויח את רולעצ ישאר האיחולקה

 .ובעצמ עסקה יתב לומ ענייניו את רידהסל יקחזהמ על דויס עסקת

 .םכהסבעובהק ןפובא העדוהב,עת לכבןלבטלןיתנ:עבק ותראוה/בויחל ותשארהלויטב
 .עסקה יתבלומויחסי רתדהסליראחאחולקה.םיקעס םויךובת ופוקלת נסכיילויטבה

 רועשב ,םיישדוח יסרטכ ידמ םלשל שרדנ יקחזהמ :םיומלשתו תולעמ- תורישה ותלע .9
 ח"במט ןמומז כתישמ או ח"מטבהעסק עוביצ עתב.נקבהןופירעבתוםכהסבעובהק

 יפכ יתביר םולשתל םיפופכ יראשא ירדהס .ןופירעבתו םכהסב עובכק הלעמ יתבגנ ,ל"וחב
 .ינטוולרהרדהסל חסיבעבנקש

 יעבאמצ ינויחה ביכרהו םולשהת יעאמצ את רושמל יש :יוהיז ירטפו יסרטכה רתישמ .10
 ותידובס (CVV-ה רפומס יסטרכה רפמס ,PIN דוק ,יראשהא יסרטכ :ונייהד) םולשהת

 .םירחלא שיגנ ונישא ןפובאו דרפנב ,לטתחומ

 של הבינג או ןדבא של ןוכיס ותברל ,םינוש םינוכיבס ךורכ בויח יסרטכב שומיש :םינוכיס .11
 דאוולשרדנ יקחזהמ .םיומלשות ותעסקא עוביצבתועט של ןוכיסןכו,וירטפ או יסרטכה
 ןפווא העסקה םוכס ,בוטהמ תוהז ותברל ,םינוכנ הינאות הירטפ כי העסק עוביצ ינפל

 .לכך רשבק ודימצ ותיועלט ותירחבא שאיו ,הניגב םולשהת

 :יסרטכ פאתהק /יסרטכלויטב/ותרשהתק םויס .12

 .םכהסבעובהק ןפובא העדוהב,עת לכב ותרשהתקה את םיילס ןיתנ:יקחזהמ וזמתיב
 העדוהב,עת לכב יסרטכה את יאפהקלןיתנ.דחאםיעסק םויךובת עבוצי יסרטכהלויטב

 .םכהסב םיעובהק הפולתקו ןפובא

 יראשהא ייסרטכ רתבחו נקבה:ןלהלהרתדגהכיראשהא ייסרטכ רתבחו נקבה וזמתיב
 םישארןכו,שראמםיימ 45 של העדוהב ותרשהתקה את םיילס םישארןלהלהרתדגהכ

 ,זאת ותיקדהמצ ותגירח ותבינס של הרבמק רותיהרקצ הראהתב ותרשהתקה את םיילס
 .םכהסב רטופכמ ,ותריבס ותבימס יסרטכבשוימשה את יאפהקלןכו,םכהסב רטופכמ

• 

• 

 רקו אך לתבגומןלהלהרתדגהכיראשהא ייסרטכ רתבחו נקבה ותירחא:ותרישל ותירחא .13
 הערל שוימשל ןכו ,םכהסב רטופכמ ,חולקה של בויחה יומכלסו םיטתלשבש םיניינעל
 .וקחבעובכק ,יסרטכב

 נקבה רבאת בו וכרענש םייונישבו הוזחב ןייעל ןיתנ :הוזחב עיון .14

.)www.mizrahi-tefahot.co.il ( 
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 בויח רטיסכ כםהסל םייללכ נאיםת

 רותדהג
 :ןלהלש ותעשמהמ היהת זה םכהסב ועיפויש םיחנולמ

 .םולשי תותריש וקחב ורתדגהכ- ם"שלוי תעצאמ"

 יומלאניבהןוגרהא ;םייומלאניבהיראשהא ייסרטכינוגרא-"םייאומלניבה םינרגואה"
 רסנייד (Visa)היזו וצתבק (, MasterCard)דררקמסט ותברלינטוולרה יסרטכהגותלמ םהתאב
(Diners Club ) ו-American Express, ןיינעה יפל. 

 בין יסרטכה ותעבאמצ העסק עויצב םירשפהמא רחא ףוג או דיגתא ,דיחי- סק"ע יתב"
 .לראשיל ץוחמ ןיבו לראשיב

 אל,פקס עתינלמ)וומבמק או/וועממט רחאףוג כל או/ו,"מעב ותחפטיחרמז נקב- נק"בה"
 .(יראשהא ייסרטכ רתבח

 הנוכי בו רחא שם כל ו)א "ןובשח לוהינל םייללכ םינאת " ךמסמ-"וןבשח חתילפת שהבקה"
 .ןובשח חתיפתלהשבקלחפנסהןכוןובשחל חסייהמת (עתל עתמ

 ולאםינאשת בויח יסרטכ לתבלק השבק ,יסרטכלכל חסיב-"ביוחסיטרכ לתבלק שהבק"
 .הנממ דרפנילתב לקחםיווהמ

 .ב"הרא של רלוד- ר"לדו"

 םכהס ותראוהלםהתאב ותרידבתוןפובא חולקלרימסשת העדוה- ם"יביוחהזכויר דף"
 רתבחלאצ ולטנקש ותאעסקוםיבויח וטריפריתהןיבהבו,ןידה ותראוה פי ועל בויחה יסרטכ
 םירישכבמ םינוממז כתישמ רבדב טוריפ אללו ,יסרטכב שוימשל רשבק אירשהא ייסרטכ

 .ץרבא םינכוממ

 וו אבעצמ ,יראשהא ייסרטכ רתבחלו/או נקבל יסרטכה יקחזל משהראוה- ם"שלות תאר"הו
 .יסרטכה ותעבאמצ םולשת תלועפעבצל,עסק יתב ותעבאמצ

 יראשארדהס"וא/ו"םיומלשבת טידרקרדהס"וא/ו"יטדרקרדהס"-"יארשאה ירדסה"
 או םהלףוסנב ואבירשארחאיראשארדהס כל או/ו"עובקישדוחרחזה יתנכו"ת או/ו "ריהמ

 .עתל עתמםומבמק

 יסרטכה רתגמס ןובשח על םיומכסללנצ רשפהמא יראשארדהס-"רימה יארשא רדסה"
 עוביצ של ןפובא לאש (,יסרטכה רתגמס ךמס ערגיי זה םוכשס כך)יראשא לתבקךרולצ

 . 20.3 ףיעבס רטופכמ לכהו ,םירמוצ שתיכרל יסרטכב ותעסקא

 ןובשח על לא) סקעה יתבב ותעסקא עוביצ רשפהמא יסרטכביראשארדהס-"טידרק רדסה"
 . 20.1 ףיעבס רולאמ םהתאב,נקבהידי-על דעמוהמ יראשא ותעבאמצ יר, ק(עסקה יתב

 עסקה יתבב ותעסקא עוביצ רשפמאה יסרטכביראשארדהס-"םישלומבת טידרק רדסה"
 ףיעבס רולאמ םהתאב,נקבהידי-על דעמוהמ יראשא ותעבאמצ ירק (, עסקה יתבןובשח על לא)

.20.2 

-בויח יסרטכ לתבלק השבקבוניוצוירטפש יסרטכלכל חסיב- ב"יוחה סיטרכ םכסה"
 או/ו לו םיחפנסההזללכבובויח יסרטכםכהסלםייללכםינאת,בויח יסרטכ לתבלק השבקה
 (.דיעתבוחתמיי אם ןיבוםויהםיימיק אם ןיב)בויח יסרטכ לתבלק השבקלםיחפנסה

 .בויח יסרטכ לתבלק השבקבהעיפוהמ יראשהא ייסרטכ רתבח- י"ארשאה יסיטרכ רתבח"

 היהישיפכ,1981-א"שמת (,חולקל ותריש) ותנקאבה וקח- ח("ללקו ותריש) ותאנקבה חוק"
 .וחוכמ ונותקי או/וונותקהש ותנהתקו עתל עתמ

 ותנהתקו עתל עתמהיהישיפכ,2019-"טעשהת ,םולשי תותריש וקח-"םשלוי תרותיש חוק"
 .וחוכמ ונתקוי או/וונותקהש

 ותנקאבה וקשב ותיוזכירה םוצמצלו ותרחהת רתבגהל וקחה-"רותחהת רתבלהג חוק"
 ונותקיאו/וונותקהשתונהתקו עתל עתמהיהישיפכ,2017-ז"עשהת (, היקחק ינויקת)לראשיב
 .וחוכמ
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 ןיוצ ורפשמס ,יסרטכב םישוימשה ןיגב חולקה ביוחמ וב ,נקבב להנהמת ןובשח- ן"בושחה"
 (.היקפנמהלאצ עתל עתן מכדועישיפכו)בויח יסרטכ לתבלק השבקב

 ימיםנישא םיימכםינקבה על חפקהמ ידי-על ועבנקשםיימה עטלמ םוי כל- ם"יסקעםיו"
 ,רופיכ םויו רופיכ םוי ברע ,הנשה שרא יימ ינש ,ןובתש יימ ,בתש םוי :םהו םיינקאב םיעסק

 ותעובשה גח ,ותעצמאה םוי ,חפס של יעיבשו ןושרא ,םירופ ,ותכוס של רתעצ ינישמו ןושרא
 םויכ,ןיד כל פי על ו, אםינקבה על חפקהמ ידי-על עביקישרחאםוי כל עטלמ ןכו,בבא העשות

 .ינקאבםיקעס םויונישא

 קפנוהמ (רוזח שוימשל דעויהמ רחא ץפח ות איחול) יסרטכ גומס םולשת עיאמצ- ס"יטרכה"
 השבקב רתחם אכוסישיפכרחם אולשי תעל אמצכואתעל עת, מזה בויח יסרטכםכהס פי על
 .בויח יסרטכ לתבלק

 .בויחיסרטכלתבלקהשבקברטופכמושתבקלפקנוהיסרטכשמי- ח"הלקו"

 הכשלה ידי-על םרספהמתו ותריפו ותרקי ללוכה ,ןכרלצ םיריחהמ מדד ושוריפ- ד"דהמ"
 ילתשממ דוסמכלידי-על םרספית אם אף דדמוותאללוכ "(הכשלה )" היקיסטלסטט יתכזרמה
 בנוי םהילעש םינונת םותא על בנוי היהי אם ןיב ,וומבמק ואביש ישמר דדמ כל ללוכ ןכו רחא

 חסיה את הכשלה עבתק םייהק דדמה םובמק רחא מדד ואבי םא .ולא אם ןיבו םייהק דדהמ
 זאת עבקי ,רחהא דדהמ םורספמ םישדוח השש ךשמ חסיה את עבתק לא הכשלה םוא ,םהיניב
 .םיילכלכםיחוממ עם ותיעציהתב,נקבה

 ךיושי יסרטכהש ןודעומ כל או/ובויח יסרטכ לתבלק השבקב צוין רשאןודעוהמ-"וןדעהמו"
 .דיעתבוילא

 רואמלםהתאב יסרטכבחולקהעביצש ותעסקא ןיגבןובשחהביוחי בו דעוהמ-"ביוחהדעמו"
 .8 ףיעסב

 אלש עתבוצמ היתה וליא ,העסק כל יבגל נקבה לאצ גוהנה בויחה דעומ- יל"רגהביוחהדעמו"
 .יראשי ארדהסב

 .םיפכס או/וםיותריש או/ו (תויוכז או םיכסנ) םירמוצ- ם"ירצמו"

 ותעבאמצ ןובשחה את בייחל חולקה ידי-על ךוסמהוושוימשל פקנוה יסרטכהש מי- שה"רמו"
 .יסרטכה על עיפומושמובויח יסרטכ לתבלק השבקב צוין ושמ רש, איסרטכה

 .יסרטכה על עיפומושמ רש, אהשרוהמ ו, אחולקה- ס"יטרכה יקזחמ"

 .נקבהויראשהא ייסרטכ רתבח- יקה"נפהמ"

 ,ותעסקא :זה ללכבו ,ל"וחבו ץרבא יסרטכב םישוימשה ללכל רתגמס- ס"יטרכה רתסגמ"
 הביס לכמ העבוצ לא העסקה אם םג) תועסקא של ףוקבת םירושיא ,םיומלשבת ותעסקא

 או/ו יסרטכברחאיראשארדהס לכויראשהא ירדהס ,ותלעמ ,ל"וחב םינמומז ותכישמ (יאשה
 רתגבמס ותללכנ ותיבירםא לא)א ותיביר:עטלמובויחה יסרטכםכהסמעבונהרחאםוכס כל
 םינכוממםירישכממ םינוממז כתישמו(בויח יסרטכ לתבלק השבקב רטופלמ םהתאב יסרטכה

 .יסרטכבורשוא לאשםישוימשריהתלידכ יסרטכה רתגמס רתדגהבןי. אץרבא

 תוליעפל םייללכה םינאתה ןכו,ליעל הרתדגהכ ,ןובשח חתיפתל השבקה-"נקבהיכסממ"
 ךמסמ כלאו/ו"יעסק חולקליראש"א וא"ירטפחולקליראש"א רתבוחבםילולכהיראשבא

 .נקבהיפלכחולקהידי-לעוחתמיי או/ווחתמנש,רחא

 םכהס פי-לע או/ו יסרטכבשוימשה עם רשבק בו חב חולקהשםוכסלכ-"ביוחהיכומס"
 :רק לא אך ,ותברל,יראשהא ירדהס או/ו יסרטכה רתגמס עם רשבק זה ללכבובויחה יסרטכ
 .רחא םולשת כל או/ו,תווצאה,ותלעמ ,ותיביר

 עסקה יתבב ותעבוצהמ ותעסקא קתיללס םכהסב עסקה יתברושקועמ םרוגה- סולק""
 .בויחייסרטכ ותעבאמצ

 ,קעס יתבל םירחא םיומלשת עוביצ או עסק תיב מאת חולק ידי-על םירמוצ שתיכר- סקה"ע"
 םירישכממ םינוממז כתישמ עטלמ ,יסרטכבויחדגנכ,ותומרות הבוחיומלשת,םייסמ:ןוגכ

 .לראשיב םינכוממ

 הנועריפ יכ (רבושב ןיו)וצ סקעה יתב ןיבל חולקה ןיב םכוסה רשא העסק- ם"ישלומבת סקהע"
 .יראשהא ירדהס רתגבמס העסק הניאשוםיומלשת של ףרצבעבוצי

 ץוחעבבמט ןומזמ כתישמו/או שתיכר ותברל,ץוחעבבמט העסק כל- ץ"חו עבטבמ סקהע"
 ותעבאמצ העסק ןכו (םינכוממ םירישכממ ותברל) ל"וחב וא (םינכוממ םירישכממ לאש) ץרבא
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 .ל"וחמהיקפנלמ רתבעוהמ נטרנטיהא

 ףרצבעבוציהנועריפ כי עסקה יתבןיבלחולקה בין םכוסהרשאהעסק- ד"דמ דתצמו סקהע"
 םהתאבדדלמ דוצמיםיומלשהתמדחא כל ,דדמ דתוצמ העסקב.דדלמ םידוצמ םימולשת של

 דעובמ עודיה דדהמ ומתעל "(עבהקו דדהמ)" בויחה דעובמ עודיה דדהמ של היילעה רועישל
 עוביצ דעוממ םוי 60 רחלא היקפנהמ לאצ לטנק העסקהןיגברבושהם)א העסקהעוביצ

)"היקפנהמ לצארבושה טתילקדעובמ עודיהדדלמ םהתאבדדהמ עביקי,העסקה  דדהמ(
 ,ידויסהדדהמ ומתעלדריעבוהק דדהמשהרבמק םגדוצמיםולשהת יכ,רהבומ "(.ידסויה
 .היקפנהמ ידי-לערשור אבדהו סקעה יתב ביןלחולקהןיב רתחע אבנק םא אלא

 עבוציהנועריפיכ סקעה יתבןיבלחולקהןיבםכוסהרשה אעסק-"ץחו עבטת מדצמו קהסע"
 דחאלכץוחעבמט דתוצמ העסקב.ץוחעבלמט םידוצמ םיומלשתלשףרצבםילשקב
 רחאל ךוהסמ םיעסקה םויב עודיה הרהמה רעשל םהתאב עביקי םילשקב םיומלשהתמ
 .םולשל תכ ביוחו מב שדוחל ןושראה

 רתבח ותעבאמצ ותברל עסק יתב לש ןובשחל ןובשחהמ םיפכס רתבעה- ם"שלות לתעו"פ
 .ןובשחהן מומכת מזישו מ, אעסקה יתבםעהיקלם סכהסבהרשהתקשהיקלס

 .יחצו וזחא פתוסבת ,1993-"גנשהת ,ןגוהיראשא וקחבהרתדגהכלראשי נקב יתביר-"םיירפ"

 ועצמ יסרטכהמ דרפנ ילתב לקח םיווההמ ,םיביכר לש ףוריצ וא ביכר- ס"יטרכב ,יניוח ביכר"
 ,םולשת ותראוה תתל יסרטכה יקחזמלוכיוותעבאמצ ,יסרטכהמדרפנב יקחזלמ ורנמסשו/או
 ותראוהל חסיבו/אוםינושםיגומס םייסרטכל חסיב עתל עתמ נקבהידילעעביקישיפכלכהו

 רתחא לתבומק ךרדלכבו/או נקבהלש נטרנטיהא רבאת ודילעםרסופישיפכו ותנושםולשת
 .רוכאמ םרספל נקבהישארהיהיהבש

 רתבחל ומצאיש םינונת םושירל רחא או ינורלקטא יעאמצ כל או והשלכ ךמסמ- ר"בשו"
 חולקהשל םירטפולטוקהוו אשמרנאו/וועבוטהוילעשו עסקה יתבידי-עליראשהא ייסרטכ

 .יסרטכה ותעבאמצ העסק עוביצ עלדיעהמו,יסרטכהאו

 ,ץוחה עבמט לש גיהיצ ןיפילחה רעשכ לראשי נקב ידי לע םרספהמת רעשה-"רהההמ רעש"
 תועסקא יבגל-היקפנהמ לאצ העסקה טתילקדעובמ (א : )עודישיפכ,לשקלהעסקההעבוצ וב

)יומלאניבה ןוגרהא י"ע ותחוודהמ  ותחוודמ ןנישא ותעסקא יבגל- העסקה עוביצ דעובמ (ב ;
 רומי העסקה םוכס ,העסקה העבוצ ובש ץוחה עבלמט גייצ רעש רדעהב .יומלאניבה ןוגרהא י"ע
 יפ-לע םילשקל היקפנהמ י"ע רומי ךכ רחוא יומלאניבה ןוגרהא לש וירעשו וילהנ פי-לע רלודל
 .רלודה לש גיהיצ רעשה

 יקחזשמ ךכ,יסרטכה יקחזמ שתבקלהיקפנהמ ידי-על כתרענש יתלועפהת הלועפה- עול"שפ"
 .םינוש םישוימשו םיבויח עוביצ ךרויס לצרטכב שוימש ותשעל לכוי יסרטכה

 American Express ייסרטכל חסיב .תעל עתמ היהיש יפכ ,נקבה ןופירעת- ן"פוירעת"
 .נקבהןופירעבת גהמוצ עתל עתה מיהישיפכיראשהא ייסרטכ רתבחןופירעו תניהןופירעהת

 יללכ

 םכהס ותנשרפךרולצ ןהבששתמהלןיואדבלב ותחונהךרולצ ובכתנםיפיעהס ותרותכ 2.1
 .בויחה יסרטכ

 .ךפיהלו ,הבנק ןושל לתלוכ זכר ןושל 2.2

 .ךפיהלו ,םיבר ןושל לתלוכ דיחי ןושל 2.3

 םהתאב ואהחולק ידי-על הלועפעוביצ כי רנאמ בו בויחה יסרטכםכהסבםומק לכב 2.4
 או היקפנהמ של הלטתחהיכ,רהבומ,נקבה או/והיקפנהמ של היחנה או רושיא,הראוהל
-על בו הרמק לכב ;(ןיד לכל ףופכב ך)א ידעלבה םתעד לויקש פי-על האת ,ןיינעה יפל ,נקבה
 םיבייח הם ןיא,ימתומס הלועפעבצל נקבה או היקפנהמ םישארבויחה יסרטכםכהס יפ
 הרבמק ;דבלב םיריבס םיעממט השעיי ,םולשת לתועפ ןיינעל עוביצ-ישא דבלבו ,העבצל

 ותעדוה חולקל עידוהל םישאר נקבה או היקפנהמ כי בויחה יסרטכ םכהסב ןיושמצ
 תאח לכב עידוהל םישאר נקבה או היקפנהמ כי העשממ ,םינוש םיומרספ ותעבאמצ

 לשו/או נקבה של נטרנטיהא ראת ,םייומיםינויתע,םיבויח וזכירףד:ותבאהםיכרדהמ
 ,יראשהא ייסרטכ רתבחלשו/או נקבה של םירחאםיומרספ או/ויראשהא ייסרטכ רתבח
 ,ותשרו/אודיפקת,ותכסמ ,ותכזלכ;(ןיד כל ותראוהלםהתאבלכה) עתלתעמויהישיפכ
 כל ידי על שויממל נתתינ האת,הקיפנלמ בויחה יסרטכםכהס פי על הנתוקהש או הניתנש
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 לה אלועפעבצלחולק לעיכולם אייללכםינאבת עבנק ובםומק לכו,היקפנהמ ידיחימדחא
 .נקבה או יראשהא ייסרטכ רתבחלול מה אלועפה את עבצלהיהיןתינ,היקפנהמ לומ

 וחתמנש םירחא ךמסמ או/ו פסוט או/ו בכת לכמ םיערוג םניא בויחה יסרטכ םכהס ינאת 2.5
 או/ו נקבהיכמסמ פי על נקבה ותיוכומז יסרטכה עם רשבק חולקהידי על וחתמייש או/ו

 ,נקבהיכמסמ ותראוהולוחי,חולקל נקבהןיבשםיחסיב .ןיד כל פי על היקפנהמ ותיוכמז
 ףוסנב וזאת ,בויחה יסרטכםכהס פי על חולקה ותיובייחהתו יסרטכה עם רשבק ,ןיינעהיפל
 .בויחה יסרטכםכהס ותראוהל

 םינמומז כתישלמ ותרשפא הנמק יסרטכה םא ,ליעל 2.5 ףיעבס רוהאממ עורגל ילבמ 2.6
 רוהאמ על ףוסנב ,ולוחי ("נקב סיטרככ סיטרכב שימוש")לראשיבםינכוממ נקבירישכממ

 ,נקב יסרטככ יסרטכב שוימש תורידהמס נקבה יכמסמ ותראוה ,בויחה יסרטכ םכהסב
 חולקהןיבו בינו םכהסה את נקבהלבטיםא.ןובשחלוהינלםיללכםינאלת ג' חפנס ותברל
 ובשחיי,נקב יסרטככ יסרטכבשומישה את יאפקי או נקב יסרטככ יסרטכבשוימשהיבגל
 ,יראשא יסרטככוששמב יסרטכהיבגלהיקפנהמ ידי על גם ושענוליכא הפאהקה או לויטבה
 .ךפהלו

 םיימיק ויהי לא יהשלכ הפותק ךלהבמ אם אף םפוקבת ורשאיי ולא םייללכ םינאת 2.7
 .שרופבמ לוטב זה םייללכםינאתםכהס םא לא, אןובשחבופקנוהשםיפתק םייסרטכ

 אם םגו לוטב אם גם לוחל וכישימ ולא םייללכ םיאנת ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ 2.8
 לכ,רוהאמ םכהסהלוטב לא םהיבגלשםייסרטכיבגל אתוז בויח יסרטכםכהס ולקיצ באוה
 ותבוח או/ו ותיוכזהיקפנלמ או/וחולקלםיימיקדוע כל או/וףוקבת ויהיהלאםייסרטכדוע

 .םהילא רשבק

 ותראוה ןיבל ולא םייללכ םינאת ותראוה בין ההתאמ-אי או/והריסת של הרמק לכב 2.9
 רנאמ אם לאא;בויח יסרטכ לתבלק השבקה ותראוהורבגי,בויח יסרטכ לתבלק השבקה

 םינאתל והשלכ חפנסב םיעיפוהמ ההתאמ-אי או/ו הריבסת רבודמ אם או רתחא שרופבמ
 .בויח יסרטכ לתבלק השבקה על הימחתהדעולמ רחואמםימתחת דעומרשוא ,ולאםייללכ

 ופקנוה לא רשא בויח ייסרטכ יבגל לח וניא בויחה יסרטכ םכהס יכ ,שרופבמ בזאת רהבומ 2.10
 וניא בויחה יסרטכ םכהס הז ללכבו (,תפותשמ הפקנהב ןיבו ודבל ןיב) נקבה ידי לע חולקל
 הפקנה רתגבמס לאש,חולקליראשהא ייסרטכ רתבחידילעופקנוהשבויחייסרטכיבגללח
 ייסרטכ רתבחןיבלחולקהןיבוחתמנרשאםיכמהס ,קפס עתינלמ .נקבה םע פתותשמ

 הדבלןיב)יראשהא ייסרטכ רתבחידילע פקנוהשבויח יסרטכ פקתנהםערשבק יראשהא
 ואשנ ים/יסרטכלרשבק ולוחי לא ,נקבהםעדחיב לאשחולקל(םירחאםעףותשבמ ןיבו

 .הם זכהס

 תוימחת רחאל אוו/ חהלקו ידי לע םימתחת רחאל ,חללקו רסנמ אלו םייללכ םיאנתמ תקעו 2.11
 .ביוחסיטרכ לתבלק שהבקה על

 עת לכב חולקה של ונויעל םיניזמ ויהי עתל עתמ בו ולוחיש םייונישהו בויחה יסרטכ םכהס 2.12
 ותרישדוקלמ הינפ ותעבאמצ םכהסה פתותק םותרחלא םינש7-מ חתפת לאשהפולתקו

 .נקבה של ותחולקה

 סיטרכב שימוש שותעל םיאשרה

 ישיאןפובא ושוימשלןיתנ,ןיינעהיפלהשרוהמ שם את או חולקה שם את שאונ יסרטכה 3.1
 דימ יסרטכה בגב םוחתל בייחמת ,ןיינעה יפל ,השרוהמ וא חולקה .הרבעהל ןיתנ וניוא דבלב

 יכרולצ הרימס רבדב ןידה ותראוהמ עורגל ילבמ( רחלא ורוסלמ או וריבעהל לאו,ולתבק עם
 (.הרישמ

 חולקהידי על ךוסמהשהשרוהמ של ושוימשל יסרטכהןיתנ,דיגתא הינו חולקהשהרבמק 3.2
 רימסיוועממט השרומ של ושמ על פקנוי יסרטכהכי שבקלישארדיגתא ונישא חולק .ובייחל
 ןלהל 18 וא 17 םיפיעס ותראוהולוחירוכאמ רחא של ושוימשל יסרטכתפקנה על .ושוימשל
 .ןיינעה יפל

 ותשעל לא בייחמת חולקה.ויד על חזקומ ואהשןבזמ ותברלחולקה ותלעבב וניא יסרטכה 3.3
 .יסרטכה יבג על םיעבוטהמ םינונתה את ותנשל לא זה ללכבו יסרטכב והשלכ שינוי
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 ולרשפהמא ןפובא חולקהידי על יסרטכה לתבקםעובויחה יסרטכםכהס על הימחתה עם 3.4
 רטופכמ ותיובייחהתה וילע ולוטיו ותיוכהז חוקלל הנינוקת וותעבאמצ םולשת ותראוה תתל
 .בויחה יסרטכ םכהסב

 סיטרכה ףתוק
 יקפנהלהיקפנהממ בזאת שבקמחולקה.ולויטבל עד או וילעןיושצ דעולמ עד ףתק יסרטכה
 גופי בו דעולמ ךובסמ וזאת ,ופוקת פתותק הפלחש יסרטכ כל ףילחיש ,יסרטכ עתל עתמ לו
 תישארהיקפנהמ .חולקה מאת ותפוסנ ותשבקבךרוצ לאל,וידיבשינטוולרה יסרטכהףוקת

 ותרקצ ותפולתק ,ליעלדושתבק פי-על םייפולחםייסרטכחולקל יקפנהלהעתדלויקש פי-על
 פי-עלתישאר האתהיקפנהמ כן-ומכ.גופלדומעופוקשת יסרטכה של ולמא רותי ותכורא או
 הביסלכמ או החתשה או הבינג,ןדבא של הרבמק יפולח יסרטכחולקל יקפנהלהעתדלויקש
 ,בויחה יסרטכםכהס ותראוהולוחי(יאהשהביסלכמ פקנוהש)יפולח יסרטכ כל לע.רתחא
 יבויחלכו,בויח יסרטכ לתבלק השבק או בויח יסרטכםכהס על שדחמהימחתבךרוצ לאב
 ויהש יפכ לוחל וכישימ ,יסרטכה רתגמס ןיינעל (עורגל ילב)מ ותברל יסרטכה םע רשבק חולקה

 היקפנהמ .שחרהת לא ינטבלרהעוריהא וליכא ,יסרטכה חתשוה או דבא,בנגנ,ופוקת פג םרבט
 יסרטכםכהס ותראוה.חולקליפולח יסרטכ יקפנהל לאשהעתדלויקש פי-על תישאראתה

-על חולקה יבויח לכ וערפנ לא דוע לכ ,ופוקת גפש יסרטכ יבגל גם הנלוחת ותינטבלרה בויחה
 ותיוכזלכו,יסרטכוותאןיגב(יסרטכה רתגלמס עגונב זה ללכבו)בויחה יסרטכםכהס יפ
 יבויח ןוערילפ עד לוחל וכישימ ופקות פג םרט יסרטכב שוימשהמ ותעבונה םידדהצ ותבוחו

 ןשיה יסרטכבשוימש ותשעלחולקהלדחייפולח יסרטכ פקתנה של הרמק לכב.רוכאמ חולקה
 את בייחל תישאר היקפנהמ ,ןידה תוראוהל ףופכב .ינטגהמ פסברוגז ואהשכהיקפנלמ ובישיו

 .ושודיח או יסטרכה פקתנה ותבעקב ,ןופירעלת םהתאב ותלעמב ןובשחה

 סיטרכה ימתסח ם,כסהה לטויב ם,כסהה ףתוק

 לכ ,ןיד כל יפל םידדהצ ותיוכמז עורגל ילב .ולויטבל עד ףוקבת היהי בויחה יסרטכ םכהס 5.1
 ולקיצ בויחה יסרטכםכהס את ,וקימנבךרוצ לאלוולוראייש ותבימס ,יאבהלישאר צד

 (חולקהידיבש יסרטכה של ופוקתפג םרט אם םג)ורתגבמס פקנוהש יסרטכ כל לבטלאו/ו
 ו/אוםכהסה את לבטל עת לכבישארהיהי נקבה()א :ןלהלדכ,ינשהדלצ העדוהןמת ידי על
 ,רוהאמ ףל אע.חולקלשראם מיימ 45 לשבכתבהעדוהןי מתדילע,ליעלרוכאמ יסרטכלכ
 ותגירח ותבינס וימיהתק םא ,רוכאמ דמתוקמ העדוה ןבמת ביוחמ היהי לא נקבה

 םכהסהאת לבטלעתלכבםישארויהיותחולקה(ב ; )ידיין מפובארוכאמ לויטבותיקדהמצ
 לויטבהויראשהא ייסרטכ רתבחלוא נקבלהעדוהןמת ידילע,ליעלרוכאמ יסרטכלכו/או
 ,ר זאתשפיא נקבהם, או, אהעדוהה רתיד מסעור מחלאשםיעסקהםויםובת ופוקלת נסכיי

 .ותחולקה שתבק יפל,רותירחוד מאעובמ
 העממט השרוהשימ ותעבאמצ או הבעצמ ,וחתלק או יסרטכה את בכעלתישארהיקפנהמ
.דין כל ותראוהל ףופכב ,הז ךרולצ

 . 

 ףינסו/אוהיקפנהמ ילכתלץוחמבויחה יסרטכםכהס םחתנ,ליעל 5.1 ףיעמס עורגל ילב 5.2
 םוימ םיימ 30 ךו, תהלעמ לכ לאל,בויחה יסרטכםכהס את לבטלישארחולקההיהי נקבה

 .שוימש כל יסרטכבהשענ לאשדבלבו,יסרטכה את לבישק

 דעוממ .ינטגהמ פסברוגז ואהשכהיקפנלמ יסרטכה את בישיחולקה,רוכאמ הרמק לכב 5.3
 עבוטהמ רפבמס שוימש ותברל) יסרטכבשוימשלכ ותשעללדחיחולקה,יסרטכהלויטב
 וא ,לויטבה ינפלש יסרטכב שוימשמ ותעבונה םידדהצ ותיוכמז עורגל ידכ לויטבב אין (.וילע
 .(רור אסוכאמ שוימששףל אע)לויטבהרחלא חולקהידי-על יסרטכבשוימשמ ותעבונה

 את או/ובויחה יסרטכםכהס את לבטלתישארהיהתהיקפנהמ ,ליעל 5.1 ףיעע מסורגל ילב 5.4
 או/וןיד פי על כתוסממ ותשר כך לה הרתוהםא,יסרטכ יקפנהל לא ןכו,יסרטכהףוקת

 .םייומלאניבה םינוגרהא

 יסרטכםכהס ינאת פי על יסרטכהףוקת או/ובויחה יסרטכםכהס לוטבי בו הרמק כלב 5.5
 .וינפבגהוצשלטובס מירטכוותשרברושמל עסקה יתבישארהיהי,בויחה
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 :סיטרכב שימושה אתהקפ 5.6
 ושתבק לע,עת לכב,יראשהא יסירטכ רתבחלוא נקבלעידוהלישארהיהיחולקה()א
 ףאלע.םיימ 14 לעהלעת לאשדבלבוורתיחביפלעהפולתק יסרטכבשוימשה את יאפהקל

 ןיינעל ותברלוידעלבהועתדלויקשיפלע,חולקלרשפלא ישארהיהי נקבה,ליעלרוהאמ
 נקבה רשפיא .םיימ 14 לע הלועה הפולתק יסרטכ לש הפאקה ,םייסרטכ לש םימיומס םיגוס

 יכ,עובלק נקבהישארהיהיםיימ 14 לעהלועההפולתק הפאהק שיקבחולקהו,רוכאמ
 חולקה,הרמק לכב.חולקהמ רתחאהראוהתלבלק דעהפוקבת דועמלךישתמ הפאהקה

 םובת דימיכ,רהבומ.הפאהקה פתובתק פאוקהמ יסרטכבשוימש ותשעל לאשבייחמת
 לכבאשיאל נקבהו,חולקה שתבקברוכאמ לכהוהפאהקהםייתתס ,הפאהקה פתותק

 דבלבו,רוכאמ הפאהקה פתום תקובת םולשי תעל אמצשהפאהקהםוים סערשבק ותירחא
 .ותנלשרב גהנ לא נקבהש
 םהתאבשרדנרבדהםא,יסרטכבשוימשה ותרשפא את יאפהקל ותכהז האתהיקפנלמ (ב)

 ,רשאה ןיב ,םיריבס םיעמכט וראי הז ןיינעל .םירחא םיריבס םיעממט וא ןיד לכ ותראוהל
 שוימשל ששח ,יסרטכב םיינויחה םיביכרהמ היזא ו/או יסרטכה חתבטבא העיגפל חשש

 את עורפללכוי לא חולקהשישממ חשש היקפנלמ היה אם וא,הרממוא יסרטכבהערל
 רוכאמ הפאהק על העדוההןמת רחלא ךובסמ .בויחה יסרטכםכהסלםהתאבויותיובייחהת

 אם לאא,יסרטכבשוימש כל עבצלישאר האי לא חולקה,ףוקבת היהתהפאהקהדועלכו
 חולקלעידוהל לאש יתשאר האתהקיפנהמ ,רוהאמ ףאלע.היקפנהמ עתדוהב רתחא לו רנאמ

 רתימס ובהרבמק ואןידיפלעהרואס העדוהה רתימס ובהרבמק יסרטכה פאתהק לע
 הפאהקה לע העדוהש דבלבו ,הפאהקה שתרדנ השמלש הרהמט את לכלס הלולע העדוהה
 ,רהבומ .רוכאמ העדוהה ןמת-ילא העינהמ הרוסהש רחלא ירשפהא םדהקב חולקל רימסת
 יקחזמידילעוניתנשםולשת ותראוהןיגב ותחולקה את בייחלוךישהמלישארהיהי נקבהיכ
 .רוכאמ יסרטכבשוימשה אתפהקלםדוס קירטכה

 סיטרכה עותצאמב אותסקע עוציב

 ותעבאמצ העסק עוביצ םירשפהמא עסק יבתבםירמוצ שתיכרליעאמצ ששמלדעונ יסרטכה 6.1
 תוזא (, ל"וחבשוימשל גם פקנוה יסרטכהשינאבת)לראשילץוחמןיבולראשיב בין ,יסרטכה
 .םירהמוצ שתיכר עתב עסקה יבת לאצ םיגוהנ ויהיש םיריחלמ םהתאב

 את דבכלובריס עסקהיבתשהרבמק חולקהיפלכיהשלכ ותירחבא אשית לא היקפנהמ 6.2
-ילא רשבק ותירחאלוחת לא היקפנהמ לע.םהשלכםינאבת ודוביכ את תנוייוא יסרטכה
 ותעבאמצ ושכרנש םירהמוצ לש םותכיא או םביט ,םותכמ ,(םפקתאס ןזמ ותברל) םפקתסא
 ותנעלט רשבק עסקהיבת דגנםהשלכםידעבצ וטנקלתבייחההית לא היקפנהמו,יסרטכה
 ותיללכמ עורגל ילבמ .םולשת יותריש וקחב רתחא עבנק לאש לככ ,ליעל ותרוהאמ חולקה

 ןותאתועסקא או העסק של ןומיקםעצ את וקדבלהבוחלכהיקפנהמ על תלוטמ לא ,רוהאמ
 את וא(יסרטכה רתגמס זה ללכבו)בויחה יסרטכםכהס רתגבמס עבצלחולקהשבקמ

 לא חולקלו ,ןיפיעקב או ןירשיבמ ,ןהל עגונה או/ו ןהב ךורכה או/וןהינאת או/וןותיתאמ
 בויח םעצ יבגל ותברל ,ךכל רשקב העיבת או/ו השירד או/ו הנעט לכ היקפנהמ יפלכ היהת
 (.םולשי תותריש וקח פי על עטלמ) רוהאמ ןמ עבונה ןובשחה

 ,ריתה ןיב ,הכורכ ,םיבויחה וזכיר בדף ותלולכה ותעסקאל עגונב ןהשלכ ותגשה לאתעה 6.3
 וזכיר דף את וקדבל בייחמת חולקה ,ךכיפל .העסקה העבוצ בו עסקה יתב לומ רוריב כתירעב
 םיבויחה וזכיר דף לתבמק םוי 30 ךות ,הנייהם תא ,ויותגשה על היקפנלמ עידוהלו םיבויחה

 .ןיד לכ יפ לע ויותיוכבז עוגפל ילבת מוזא

 חולקהלע,ל"וחב עסק יבת עם ותעסקא ןיינעב רוריבל עגונה לכב ,ליעל רוהאממ עורגל ילבמ 6.4
 םדהקבהיקפנמל ותנפל או/ו סקעה יתבלומרוריבה רתדהסלםיהמאמצ בריבמ וטנקל

 .םירקצ ןזמ יקרפל לתבגומ רוכאמ ותינפ לברר הלתוכיש רח, מאירשפהא
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 רק יסרטכבשתמשיחולקה,ליעל 2.6 ףיעבס רואמכ,נקב יסרטככ יסרטכבשוימשלףופכב
 םירחא םיפוג או קעס יבתמ עטלמ ,יהשלכ הרובצ םיפכס תלבלק לאו םירהמוצ לתבק םשל
 היהי ,ליעל רוהאמ ותרלמ .םינוממז רתבעה או כתישמ רשפהמא םעמ רדהס םייק לקולסש
 ותשעל ןכו רדהסל םירושהק ל"וחבםינקבב יסרטכה ותעבאמצ םיפכס לבלק ישארחולקה
 וזאת ,הז ןיינעל ןלהל 16 ףיעבסרולאמ םהתאבל"וחב םינכוממ םירישכבמ יסרטכב שוימש

 כתישמ יכ ,רהבומ .דין כל ותראוהל ףופכבו ,ל"וחבשוימשל גם פקנוה יסרטכה כי ינאבת
 .(ליעל 1 ףיעבס התרדגהכ)"העסק" הווהמ רוכאמ יסרטכה ותעבאמצ םיפכס

 םירטפה כל יולימ דאוויו וקדבי,יסרטכה את חולקהגיצי,קעס יתבמםירהמוצ שתיכר עם
 ואת רבושהירטפ ותנוכנ את רשיאו עסקה יתבידי-על ול גיוצש הריכהמ רבושב םיעיפוהמ
 ,רבושה יבג על חולקה ימתחת הז ללכבו) רוכאמ חולקה רושיא .העסקה עוביצל וכמתהס

 .בו בונקהםוכהס ותברל,רבושהירטפרבדבהרוכאלהירא הווהת(םחתנשלככ

 םהבועבוטה יסרטכהירטפרשאםירבושןיגב גם ןובשחה את בייחלתישארהיקפנהמ
 חולקה ימתחת ו/אורושיא את םישאונםניא אם םג,םהילעושמרנוא יסרטכה ותעבאמצ

 יאבתהיקפנהמשןפובאוםירמקב או העבהט לאל או/ו הימחת לאלםירבושןיגב אף או
 רתושתמ או יסרטכבששתמהלןווכהת חולקה כי ררבויםהבשםירבמק ןכוחולקה עתידיל
 ותיוכמז עורגל ידכ ליעל רובאמ ןיא .היקפנהמ ותעבאמצ םלושת םירהמוצ לש השיכר
 ."רחס ךבמסמ םולשת לתועפ" ןיינעל םולשת יותריש וקחל 29 ףיעס יפל חולקה

 ותלבגה,םיריבסםיעמומט עתלתעמ,עובלק ,העתדלויקש פי-לע,תישארההיתהיקפנהמ
 ותעסקאליליממקס םוכס(רק לא ך)א ותברל ,יסרטכבםישוימשהיגומס רותי או דחלא
 על תישארהיקפנהמ ןהבש ותבינסברוכאמ םישוימשה את ליבגהל או םיומס עסק יתבלאצ
 פי לע,תישאר האתהיקפנהמ (."שימושה בלות"הג) יסרטכב שומישה את ליבגהל ןידה פי
 ותלבגהמ הגירח של הרבמק יסטרכה את לכבד לאש עסקה יתבל ותרוהל ,העתדלויקש
 יסרטכבשוימשה את רשלא או ,שראמ היקפנהמ רושיא לתבבק ובייחל וא ,שוימשה

 עסקה יתבןיבשםירדהסלםהתאבתופוסנשוימש ותלבגהונכית ,כן וכמ .לישתט ותלבגבמ
 רושיא לתבבק יפיספצ ןפובא יסטרכהדוביכ את ותנהתלישארהיהי עסקה יתב.לקוהס ןיבל

 .ליעלרוכאמ לאשםירבמק גם שראמהיקפנהממ לכך

 ותדגונה ותאעסק כל עבצי לאו,דבלבןידה ותראוהלםהתאב יסרטכבשומישהשעיחולקה
 רשלא לאשתישארהיהתהיקפנמה.יתנטוולרהנידמלכברוביהצ נתתק וארוסהמ ,ןידה את

 לאש ותיהלרוכאמ שומישהלולעהעתדלויקשיפלםא,יסרטכבהעסק עוביצ עסקה יתבל
 ןתוא ותאעסק ותיוקח וקדבלהיקפנהמ על הבוחליהטלידכליעלרובאמ ןיא.ןיד פי-על
 לא.יעצמא ןפובאויבוחי אתלהנלבייחמתחולקהו,וכזהעסק רשלא לאשאוחולקהעבצמ
 גרחהנממ הוצאכתוהעסק הערפ או הרשיא אם חולקהיפלכ ותירחאהיקפנהמ על לוחת
 .יסרטכבשוימשלרשבק ןידה ותראוהמחולקה
 ריבסןזמ ךובת חולקלהעדוהךכלערימסת,הנממ לקחלכואהעסק רשלא היקפנהמ הבריס
 איבהש םגפ ןלתק חולקה לוכי וב ןפוהאו בוריסל םיעמהט ורטופי הב ,ןיינעה ותבינסב

 לולע רוכאמ וטריפ םא לאא וזאת ,ןיינעה ותבינסב ירשפוא יטנוולר ןויקשת לככ ,בורילס
 לערור אסוכאמ וטריפם, א(רק לא ך)א הל זלכבו,בוריהס שרדנהשמלשהרהמט את לכלס

 .ןיד יפ

 יסרטכה רתגלמס ףופכ יסרטכבשוימשה,בויחה יסרטכםכהס ותראוהריתמעורגלילבמ
 .ןלהל 19 ףיעבס רוכאמ

 דתונק רישכבמ (שרדנש לככ) ידוס דוק חולקה שייק יסרטכה ותעבאמצ ותעסקא עוביצב
 .הריכהמ

 וקחב ןרתדגהכ) רחס ךבמסמ םולשת ותלועפב ,חולקהמ שורדל ותכהז היהת היקפנלמ
 חולקה של ולתוכילינאכת ,יוהיזדוקהזללכבוםיימומס םירטפרולמס (,םולשתיותריש
 .יסרטכה ותעבאמצ העסקה את עבצל

 ישאר עסקה יתבהיהי,חולקלוהשלכיפכס רחזה על עסקה יתבוחולקה בין םכוסי אם
 ותינידלמ םהתאב (, ביוח םרט אם םג) היקפנהמ ותעבאמצ ןובשחה יוכיז של בדרך כן ותשעל
 ,עסקה יתב שתירדיפליוכיזרבוש על חולקהםוחתיםא.הל צד האינ היקפנהמש,עסקה יתב
 .רבושה רתדגה רתגבמס זה רבוש אף ללכיי

 םירחאםירמוג או םינקב או עסק יבת לאצ יסרטכבוהשלכשומישתושעלרואס חולקל

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 
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 האי עסקה יתב ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ .חולקהיוהיז או ותניאמ יתינהקלרשבק
 .ותעסקא עוביצ ךרו, לציוהיי זכמסמ גתהצ ותעבאמצ וינפב ותהדהזל ונממ שורדל ישאר

 או לויטב על לו עדוויישכלדימ כי בייחמת חולקה,ףותשמןובשח רתגבמס יסרטכה פקנוה 7.11
 רובאמ אין .נקבלוריחזיו יסרטכבשוימש ותשעל יקפסי ,דרפנב ןובשחב לועפל וותכז עתיפק

 ותעסקאהו ותלועפה כל ןיגב ןובשחה את בייחל היקפנהמ של הותכמז עורגל ידכ ליעל
 .יסרטכה ותעבאמצ ועבוצש

 יונוישוביוחהדעמו

 ןיבמ חולקה ידי-על רחבנש דעומה הינו בויח יסרטכ לתבלק השבקב ןיוהמצ בויחה דעומ 8.1
 ביוחי חולקה .דבלב לראשיב ותעבוצהמ תועסקא על לוחיו נקבה לאצ םילבוהמק םידעוהמ
 יראשהא ייסרטכ רתבחלאצ ולטיקירשוא ,עבציש ותעסקא ןיגב זה דעובמ ףוטשןפובא

 ןיבש הפובתק ןכמ רחלאו ,ןושראה בויחה דעומ ןיבל יסרטכה קתפנה דעומ ןיבש הפובתק
 דעובמ ,בייחל תישאר ההית היקפנהמ יכ ,שגדומ .וירחלאש בויחה דעומ ןיבל דחא בויח דעומ
 ועיגי רשא יסרטכל םיעגונה םירבושה לכ םוכס את ,םירבושה ינאלת םהתאבו ,והשלכ בויח
 וזאת ןובשחבוביוחםרטרשוא בויחהדעולמ עד קעסהיבת מאת יראשהא ייסרטכ רתבחל
 יתבוהיקפנהמ בין רתחאםכוסה אם לאא,םירבושה על םיומשרהםיכירבתא בשחהתלילב
 .עסקה

 רותירחומא דעובמ ותעסקא ןיגבהיקפנהמ ידי-על ביוחי חולקהש ןכיתי ,ליעל רוהאמ ףא לע 8.2
 .תוינכת טובי: סןוגכ ,ותנוש ותבימס בויחה דעוממ

 ךוהסמ בויחה דעובמ האי ןושראה םולשהת ןועריפ דעומ ,םיומלשבת העסק של הרבמק 8.3
 בויח דעולמ בוקעה בויחה דעובמ ערפיי ףוסנ ןרות םולשת לכו ,העסקה עוביצ דעולמ
 הנועריפיכ עסקה יתבןיבלחולקה בין םכוסהרשאהעסק של הרבמק .םדוהק םולשהת

 לחה האי םיומלשהת ןועריפ דעומ ,העסקה דעולמ ךוסמ ונישא ידיעת בויח דעובמ עבוצי
 יפכ ,רחא בויח דעובמ או העסקה דעולמ ךוהסמ בויחה דעומ רחלא באה בויחה דעוממ

 .היקפנהמ ידי-על רשויאש

 ןובשחב הנביוחת ל"וחב ותעסקא ,היקפנהמ ידי-על שרופבמ ועביקש יפכ םירדהסל ףופכב 8.4
 יפלרותירחומא דעובמ ו)א ל"וחמםיבויחה יטתלקרחלא באהםיעסקהםויבףוטשןפובא

 אף על וזאת (,חולקלהעידוהשיפכו,יאהשהעסק כל עם רשבק עתל עתמהיקפנהמ רתיחב
 ןיבל חולקה ןיב ,רחא רדהס לכב .יסרטכב ותרחהא ותעסקאה כלל יבגל בויח דעומ םויק

 9 ףיעס תוראוה גם ולוחי ץוח עבטבמ ותעסקא על .שרופבמ בויחה דעומ עביק ,היקפנהמ
 .ןלהל

 ףותשבמ ןיבוובעצמ ןיב)ויד על ופקנוי או ופקנוהשםייסרטכה כל כי עובלק ישארהיהי נקבה 8.5
 וביוחי ,ןובשח וותבא םיביוחהמו ,ועממט השרומ שוימשל או חוקלה שוימשל ,(םירחא םע

 .הנוש דעומ םהמ היזא רובע רוחבל ןיתנ לאו ,דחא בויח דעובמ

 עתב םיגוהנה ולמא םיפוסנו םירחא םידעומ עובלק ,בויח דעומ ותנשל ותכהז הרושמ נקבל 8.6
 ולא םינאבת םייוניש יסנכהלו הנוש בויח יטתש עובלק ,םהשלכ םידעומ לבטל ,יהשלכ

 .שראמםוי 30 חולקל היקפנהמ עידות םהילע םירחוא

 דעובמ ותביוחהמוץוחעבמט ותדוצמ ותעסקא או מדד ותדוצמ ותעסקא עביצ רשאחולק 8.7
 .ליגרה בויחה דעומ רחלא שדוח ןושראה םולשבת ביוחי ,שדוחב 2-מה הנוש

 דעומעביקי (, ועתדלויקשיפל) נקבהידי-על רשושתא לככ ,חולק שתבקל- בויחה דעומ שינוי 8.8
 דעומ ותנשל חולק שתבק רחלא ,קפס עתינמל .נקבה לאצ םילבוהמק םידעוהמ ןיבמ בויח
 ,רהבומ .בויחה דעומ הנשתי וב שדוחה ךלהבמ חתא םעפ ,ותחפה לכל ,בייוחי חולקה ,בויח
 היהי נקבה .הלבגה לאל חולקה יבויח את ותחדל ידכ היהי לא בויחה דעומ יוניש םבעצ יכ
 גם לוחי רוכאמ בויחה דעומ יוניש/עתיבשק ךכב בויחה דעומ יונישל ורושיא ותנהתל ישאר
 (םירחאםעףותשבמ ןיבוובעצמ ןיב) נקבהידי על חולקלופקנוהשםיפוסנםייסרטכלע
 בויחה דעומ שינוי/עתיבק רשלא לאש ישאר היהי נקבה ,ןכ וכמ .ןובשחב םיביוחהמו

 םיפוסנהםייסרטכהמהיזבא או יסרטכב,יונישל דמתוקהשבק ולאצ הלבנתק םא,שוקבכמ
 .ןורחהא יונישה דעוממ םוי 90 דע ףולחב העבצל וא ,םוי 90 על הלועונישא ןזמ רקפב,רוכאמ

 .תעל עתמ זה ןזמ רקפ ותנשלישאר נקבה

 בויחה דעובמ בייחל תישאר היקפנהמ היהת ,בויח דעומ יונישל חולק שתבקל נקבה רעתנ 8.9
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 ינפלהיקפנהמ לאצ ולטיקי או/ווטלנקשתועסקא או/וועבוציוא/ו ועבוצש ותעסקא שדחה
 ןיגב חולקה ביוחי ,ןכ ותשעל לאש היקפנהמ רחבת םא .לעופב בויחה דעומ שינוי דעומ

 לטחומ ןועריפל עד אתוז ,הנושש בויחה דעולמ םדשק בויחה דעובמ ,דבלב ולא ותעסקא
 .עביצש ותעסקאהןיגביפווס

 .ןופירעלת םהתאב ותלעמב גם חולקהביוחיבויחהדעובמ 8.10

 ץחו עבטבמ אותסקעב וןבשחהביוח
 םילשקב ןכרעל הוושה ךבס ןובשחה ביוחי ,ץוח עבבמט ותעסקא יסרטכב הנעבוצת םא 9.1

 .הרהמה רעשל םהתאב םישדח
 בויחב רחבש חולק ידי-לע העבוצש ץוח עבבמט העסק- רויאע הבטבמ לנההמת וןבשחביוח 9.2

 ביוחת-וריבא השתענם, אהיקפנהמ ידי-לעהרשואושתבקווריהא עבבמט להנהמת ןובשח
 הנוש ץוח עבבמט השתענ םוא וריהא עבבמט להנהמת ןובשחב וריבא ירוהמק העסקה םוכבס
 .ליעל 9.1 ףיעבס רוכאמ ביוחו תרימא

 בויחב רחבש חולק ידי-לע העבוצש ץוח עבבמט העסק- רלדו עבטבמ לנההמת וןבשחביוח 9.3
 ביוחת- רלודב השתענ םא ,היקפנהמ ידי-לע הרשוא ושתבקו םירלודב להנהמת ןובשח

 רחלא רלודב ביוחת- רלודמ הנוש ץוח עבבמט השתענ םוא רלודב ירוהמק העסקה םוכבס
 .יומלאניבה ןוגרהא לש וילהנו וירעש יפל הרהמ עוביצ

 רחבש חולק ידי-לע העבוצש ץוח עבבמט העסק- רלודב ןהו וריבא ןה להנהמת ןובשח בויח 9.4
 ידי-לע הרשוא ושתבקו רלודב להנהמת ןובשח בויחב ןהו וריבא להנהמת ןובשח בויחב ןה

 העבוצ םא רלודבו וריבא רובמק העבוצ םא וריבא ,ליעל רולאמ םהתאב ביוחת ,היקפנהמ
 .וריה מאנוש ץוח עבבמט ור אלודב רובמק

 ןובשחבויחרשפלא לאשידעלבהועתדלויקשיפלישאר נקבהיכרהבומ,פקסרהס ןעלמ 9.5
 ותחולקל חסיבהזללכבו יאהשהביסלכמ,רלודעבבמט ו/אווריהא עבבמט להנהמת

 .םינושםיגום מסייסרטכלו/אוםיימומס
 בונקהםוכהסש(נטרנטיהא ותעבאמצ תועסקא ותברל)ל"וחמקעס יתבםעועבוצש ותעסקא 9.6

 .םילשקב ןובשחב וביוחי ,םילשקב וניה רבושב
 .ןופירעלת םהתאב ותלעמהולוחיליעל9ףיעבס רטופכמ ותעסקא לע 9.7

 סיטרכ בויחל אהשרה פי-על םיביוח

 השארה פי-על יסרטכהבויחלהשבק (עסק יתב ותעבאמצ)חולק מאת הלבהתקשהרבמק 10.1
 לויטב עתדוההיקפנהמ לאצ הלבהתק לא דוע כל יאז ,עסק יתב בתולט חולקהםחת הילע
 את היקפנהמ בייחת,(בוטהמ ותעבאמצ ואובעצמ)חולקה מאת ,ןלהל רטופכמ ,השארהה
 הבוחהיקפנהמ על לוחשת ילבמ,קעסה יתב ותעדוהלםהתאבםידעובמוםיומכבס חולקה
 לכ.חולקל עסקה יתב בין םכוסמה את םיואמתרוכאמ םידעוהמוםיומכהס םהא וקדבל
 ,בויחה יסרטכ םכהס יכרלצ ,בשחית ,עסקה יתב ידי-על רוכאמ הרבעוהש בויח עתדוה
 האתהיקפנהמ .היקפנהמ לאצ רוכאמ העדוהה לתבקדעובמ חולקהידי-על העבוצשהעסקכ
 םיימומס םייסרטכלהשארהפי-על םיבויחעוביצ רשפלא לאש,העתדלויקש פי-לע ,תישאר
 .םיימוק מסעס יבתלו

 ותכרענה ותעסקא ןיגבביוחידיצכ עסקה יתב עם חולקהרידיס ,יסרטכהלויטב של הרבמק 10.2
 חולקה את בייחלוךישמהלתישאראהתהיקפנהמ םלווא ,השארהפי-על םיבויח של ךרדב

 השארההםא,ןידה ותראוהלםאהתבהשארה פי-על םיבויחןיגב יסרטכהלויטברחלא גם
 .יסרטכהלוטבםרבט הניתנ

 האתהיקפנהמ (, יאהשהביסלכ)מ היקפנהמ ידי-על חולקליפולח יסרטכ פקתנה של הרבמק 10.3
 וניתנשהשארה פי-על םיבויח זה יפולח יסרטכבורדוסיש נתמלע עסקהיבתל ותנפלתישאר

 .רוכאמ חולקה של םדוהק ףהתק יסרטכה רתגבמס לו

 ריבעת,לראשיברחא יקפנמידילעחולקלשדח יסרטכ פקתנהו יסרטכהלויטב של הרבמק 10.4
 רתבעהםשלםישורדהםינונת רחהא יקפנהמ שתבקלםהתאביראשהא ייסרטכ רתבח
 כל ותראוהלםהתאבלכהו,רואמכשדחה יסרטכללוטבש יסרטכהמהשארה פי-על םיבויח

 .דין
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 העדוהבליעלרוכאמ ודילעהניתנש יסרטכבויחלהשארה עת לכבלבטלישארחולקה 10.5
 םיבויחדבכלהיקפנהמ יקפסר תוכאמ העדוה לתבד קעוד ממחם איעסק םויךו. תהיקפנלמ
 .הלוטבשהשארההחוכו מעבוציש

 ףיעבס רוכאמ הלתבד קעום ממישדוח 24 ךלהבמ הניגבבויחהלביא קלהיקפנהמשהשארה 10.6
 הלוטבש השארהכ בשחת- רחוהמא יפל ,החוכמ השענש ןורחהא בויחה דעוממ ול איעל 10.1
 10.6 ףיעבס רוכאמ השארהה לוטיב רבדב חוקלל עידות היקפנמה .ליעל 10.5 ףיעבס רוכאמ

 .הז

 סיטרכה חתתשה או בהינ, גןדבאו

 יפלעחולקה ותיוכלז ףופכב) בו השעייששוימשלכלו יסרטכה ותלמשליראחאחולקה 11.1
 ,ןדבא לש הרמק לכ על ידיימ ןפובא היקפנמל עידוהל וילעו (םולשת יותריש וקח ותראוה
 שוימש כל לעןכו יסרטכבםיינויחהםיביכרהמהיזאו/או יסרטכהלשהחתשה או הבינג
 ,ןדבהא ותביסנ על שרדייש םירטפה את חולקה רוימס היקפנלמ העדוהב .יסרטכב הערל
 עם הלועפףשתיןכוודי על ועצוב לאש ותעסקאהירטפ ואת הערלשוימשה או הבינגה

 וידיביוהמצ ןוכנוםלש,עדימ כל (היקפנהמ שתירדיפלע,בכתב ותברל) לה רוימסוהיקפנהמ
 .לכך רשבק

 עתב גוהנ היהיש רועישב ,שדח סירטכ כל פקתנה ןיגב ןובשחה את בייחל תיכאז היקפנהמ 11.2
 םיביכרהמ היזא ו/או יסרטכה ןדבאו ליואה .ןופירעבת רטופכמ ושודיח או יסרטכה פקתנה
 לכב וטנקל חולקה לע ,םירחלאו היקפנמל ,חולקל נזק םורגל לולע יסרטכב םיינויחה

 יסרטכה פקנוה ם. איסרטכב םיינויחה םיביכרה לעו וילע הרישמ םשל םיריבהס םיעהאמצ
 עידוהל חולקה לכוי ,ליעל רוכאמ חווידב חולקה בייח הלא םיאנת יפלו ל"וחב גם שוימשל

 .היקפנמל הבינגה או ןדבהא על

 עביקת ,ובתינג חמתמ וא יסרטכה ןדבא חמתמ םרגיהל םילולעה םינזקל חולקה ותירחא 11.3
 את חולקלהיקפנהמ ריחזתהלאםירבמק .םולשתיותריש וקח ותראוהלףופכבוםהתאב

 או ונדבא רחלא יסרטכב שוימשמ םיעבונ רשאו (ביוח ם)א ןובשחה ביוח םהב םיומכהס
 .בויחה םויב םכרעכ ובשוי םיומכהס .םולשי תותריש וקח ותראוהל ףופכבו םהתאב ,ובתינג

 םשלות עולותע פצויבב םילפגמ יותרחא
 ,ורמגיישלככ,ורמגיישהוצאהוא נזק לכלםיראחא יוהי לא יראשהא ייסרטכ רתבחו נקבה
 לדחמ וא השעמ לשב םרגנש ,םולשת לתועפ עוביצב םגפ לשב ,והשלכ ישילש דצ לכל ו/או ותחולקל

 .רחם אולשי תותרישןותנו/אוהשרוו מ/אוחולקה של

 וןבשחה ביוח

 בייחל,ןהב ותיולתהיותיוכזרשא,ותרוזחילתבהשארהוהראוההיקפנלמ הבז ןותנחולקה 13.1
 או הריליצ םורגי רוכאמ ןובשחה בויח אם אף וזאת בויחה יומכם מסוכס לכב ןובשחה את

 םהתאב חולקל םיעיגהמ םיומכסב ןובשחה את ותכלז ןכו ,ןובשחב הבוח רתית של הלדגהל
 וניויצ רוכאמ יוכיהז יומכס וא/ו בויחה יומכס .ןידה ותראוהלו בויח יסרטכ םכהסל
 רובאמ ןיא.בויחה יסרטכםכהס עם רשבק עתל עתמהננתישת יפכהיקפנהמ ותעדוהב

 םינאת פי על לאשחולקהביוח אם הבשהשורדלחולקהלשוותכמז עורגלידכ זה ףיעבס
 .ןיד פי ועל הלא

 היהת בויחה יסרטכ םכהס פי-על ןועריפ דעומ לכב ו/או בויחה דעובמ יכ ,בייחמת חולקה 13.2
 םייושעש או ופנזקשםיבויחהעוציבלתלנוצמילתביראשא רתגמס או ותכזתרית ימתיק
 רתית של הומיק ימא ועבניו לוכיש ותוצאהת לכב שאיי חולקהו ,ןובשחה בתוחל ףיזקהל
 .רוכאמ ןובשחב לתנוצמילתביראשא רתגמס או ותכז

 חולקה של ובתוחמ עורגל ידכב בה ןיוא דבלב היבגה לתהקל נתיתנ ןובשח בויחל השארהה 13.3
 יסרטכםכהס עם רשבק היקפנלמ בייח ואהשםיומכהס לכ את םדעובמוםואלבמ עורפל
 .בויחה
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 רתגממס הגירח של הרבמק גם רוכאמ ןובשחה את בייחל תישאר היקפנהמ כי הבז רהבומ 13.4
 .היקפנהמ ותיחנהלםהתאבאלשו/אוהזםכהס ותראוהלםהתאבאלשהלועפו/או יסרטכה

 הביל סכס מירטכהיבגלםידדהצ ןיב ותרשהתקהםויסיכ,פקסרהס ןעלמ ,הבז רהבומדוע 13.5
 לויטבו/או(ףותשמןובשחב)ןובשחה את ודבלבייחלחולקה של וותכזלויטבו/או יאהש
 ןובשחה את בייחלהיקפנהמ של הותכמז עתרוגהניא,חולקה את בייחלהשרוהמ של וותכז
 ףופכב ,יסרטכה ותעבאמצ (ושאתרהב ו)א חולקה ידי לע ושענש ותלועפהו ותעסקאה כל ןיגב
 .דין כל ותראוהל

 ותברל ,ליעל 2.5 ףיעבס רוכאמ נקבהיכמסמ ותראוהולוחיןובשחהבויחלע,פקסרהס ןעלמ 13.6
 הבוח ותרית על יתבגנה יתבירה ללוכ) רוכאמ בויחה יומכס לע יתבירל עגונב (רק לא ך)א
 בויחה יומכס ןועריפ ןפווא דעומ ,(ןובשחב רתשוהמא ריתה כתישמ רתגממס ותגרוחה
 ."בויכו

 יפוישויצויפ
 עם רשבק םהשלכהוצאה או/ודפסה,קנז יראשהא ייסרטכ רתבחלו/או נקבלורמגיישהרבמק

 הפשי ,ןיד כל ותראוה או/ובויחה יסרטכםכהס פי על לאש יסרטכבהשרוהמ או/וחולקהשוימש
 םשתירד עם דימ,יןינעהיפל,יראשאהייסרטכ רתבח את ו/או נקבה את חולקההיפצ או/ו

 ,הז ףיעבס רובאמ עוגפל ילבומ ,םירואמה הוצאהה וא/ודפסהה,נזקהיומכס ואלבמ ,הנושראה
 ותבייחהתה ,ליעל רוהאממ עורגל ילב .הלאםיומכבס ןובשחה את בייחלתישארהיקפנהמ היהת
 השעש שוימש עם רשבק ,דוחלו חולקה עם דחיב ,השרוהמ על גם לוחת ל"הנ יופיצלו יופישל

 .ןיד כל ותראוהאו/ו זה םכהס פי על לאש יסרטכבהשרוהמ

 םירחא םיינוישו בלות, הגדיימי וןערילפ דהעמה
 םירטופהמ םירהמקמדחאלכב,בויחה יסרטכםכהסב ותרחא ותראוהמעורגל או/ו עוגפל ילבמ
 םהתאב,ותבאה ותלועפהמ ריות או חתאב טונקל,העתדלויקש פי-על ,היקפנהמ תישאראתה ןלהל
 וא ,בויחה יומכס כל את דיימי ןוערילפ דימעהל (א):ןיד לכ ותראוהל ףופכבו ןיינעה ותבינסל
 ,תולעמ ללוכ)םיומלשבת ותעסקא יומכס(רק לא ך)א ותברל,האירשאםנועריפדעומ האי,םלקח
)ךכלרשבק רחאבויחלכו דיייהמ ןועריהפ דעומ עד ורבהצטש ותיביר  את לבטל או ןיהקטל(ב (;

 (ד);(ליעל 5.1 ףיעס ותראוהלףופכבוםהתאב) יסרטכהףוקת את לבטל(ג);יסרטכה רתגמס
 רלקצ (ה);(ליעל (ב)5.6 ףיעס ותראוהלףופכבוםהתאב) יסרטכבשוימשה ותרשפא את יאפהקל

 :בויח ידעומ ןיבש יראשהא ותפותק את
 םכהס לכוא/ובויחה יסרטכםכהס ותראוהמיהשלכהראוהורפההשרוהמ ו/אוחולקה אם 15.1

 חולקה ובייחהת ןהבש ותרחא ותיובייחהת וא/ו השרוהמ וא/ו חולקה ןיבל נקבה בין רחא
 .הרפהה עוריא דעוממ םיימ הרשע ךובת הנוקא תל הרפההו ,נקבה יפלכ השרוהמ וא/ו

 .בויחה יסרטכ םכהס ותראוהמ יהשלכ הראוה יתדויס הרפה רפי השרוהמ וא/ו חולקה אם 15.2
 כל ןכו ולא םיאנלת 19.13-ו 3.1,7.5,7.6,13.2,19.12 םיפיעס ותראוה רתפה זה ןיינעל
 .יתדויס הרפהכ ובשחיי ,השרוהמ וא/ו חולקה ידי-על עבוצש הרממ השעמ

 .נקבה יכבמסמ ותעובהק ידיימ ןוערילפ ותליעה מן הליע הקמ אם 15.3

 חתבטהלחולקהידי-על הניתנשהחובט על או ןובשחה על העינמוצוא/ולויקעלוטי אם 15.4
 .בויחה יומכס

 תושעל ונתווכבש או ולש הנבמ יונישל חסיב דיגתא וניהש חולק ידי-על הלטחההלבהתק אם 15.5
 ןכו,1999-"טנשהת ,ותרבחה וקחבוותעשמכמ רדהס ואגויזמ-"הנבמיוניש" זה ןיינעל.ןכ

 םיעסקהךלהבמ לאש ,םירחא של ותיובייחהת וא/ו םיכסנ של השיכר הוצאתשת הלועפ כל
 ךלהבמ לאש חולקה של ותיובייחהת וא/ו םיכסנ של םירחא ידי-על השיכר ןכו ,ליגרה
 .ילגרה םיעסקה

 וניהשחולק על היטלשב או ותלעבב שינוי חל יכ,העתדלושק פי-לע,היקפנלמ הראיי אם 15.6
 .דיגתא
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 לקח וא ,הדובעה פסקות אם או ויעסק את להנל וא/ו ויותבוח את עורפל יקספי חולקה אם 15.7
 .רותיוש אדוחךשלמ חולקהל, אצהנממ רכינ

 יסרטכה עם רשבק חב אוהש והשלכ םוכס םולשבת םיימ העבשמ הלעלמ רגפי חולקה אם 15.8
 .בויחה יסרטכםכהס ותראוהוא/ו

 .השרוהמ וא/וחולקה של רמאס או וספורוטפאיוני, מותלפס רזתכה,ותומ של הרבמק 15.9

 .ןורצמ וקריפ לטתחהלביקדיגתא אוהשחולק אם 15.10

 ילכלכםויקשוןועריפ ותלדח וקחבוותעשמכמ)םיכילה חתיפתל צו חולקהדגנןנתיי אם 15.11
 צו או םוקישוצוא וקריפ צו וא "(ןועריפ ותלדח וקח":זה בכתבןלהל)2018-"חעשהת

 םיכסנ נסוכהנוימ ו/אוםיכסנ וסניכ צו ןנתייםאו/או,םיכילה פאתהקל צו או לגר יטתשפ
 ו/או רקפמו/אודחוימלהנמו/אורדהס להנמו/או(עובקואינ)זמ ןנאמ ו/או(עובקואינ)זמ

 ץרבא כתוסממ ותשרידי על ,ינזמ ואעובק,ןועריפ ותלדח וקחחומכ הומדדיפקתלעבלכ
 תפקאהלהשבק שגותםאו/או;טתישפתשבק וא וקריפלהשבק "לוחבשגותםא,רחא או
 .ויבגל םיכילה

 ןועריפ ותלדח יכילה ,םירחא ו/או וישונמ ימ ידי לע ו/או ודי לע ,חולקה דגנ וחפתי םא 15.12
 דיחי וא דיגתא דגנ םיכילה חתיתפל ולצ השבק שתגה ותברל ,ןועריפ ותלדח וקחל םהתאב
 השבק ,ילכלכ םויקש יתנכלת העהצ רושיאל השבק ,ךונמ םוכבס ותבוח לעב דיחי וא
 ואיריקע)רזךילהבהרכהלהשבק ; םיכילהתפאהקלהשבק לגרתיטשפתשבק ,וקריפל
 רדהס רושילא השבק ,בוח רדהס רושילא השבק ,ןועריפ ותלדח וניינעש חולקה דגנכ (ינשמ
 החיפתל רתחה אשבק לכוי אותהב מוחרדהס נתיחבלהחוממיונילמ השבק וי אותהב מוח
 ודגנו/אוחולקהידילע נקטישהומד ותעשממלעברחאךילהואןועריפ ותלדחיכילהב
 ןגומןומת שאבמ חופתלהלטחהחולקהידילעהלבהתק ואןועריפ ותלדח וקחלםהתאב
 םהלש םיומס גוס וא וישונ ןיבל בינו הרשפ עתהצ או רדהס שוביג ךרולצ םיעגמ ולהנית ו/או
 חקימהלדיעת או חקנמ םאו/אורוכאמ הרשפ עתהצ או רדהס רשויא ואשבוגיםאו/או

 .דין פי-על להנהמת והשלכ נקספמ דיגתא וניהש חולק של ושמ

 ,יויסכאללםייקש וקחלםהתאב,לבגומחולק הינו השרוהמ וא/וחולקה כי ררבית אם 15.13
 .רוהאמ וקחלםהתאבהראהת ולהחלשנ כי ררבהת אם או 1981-"אשמת

 .אוהש ןפוא לכב ןובשחה רגנס וא/ו פאוקה אם 15.14

 ודבל בייחל יאשר אינו חולקהש ךכ) ןובשחב הימחתה ותיוכבז וא/ו ותלעבב יוניש חל אם 15.15
 (.ןובשחה את

 ותנכמס רשא ותרחא ותבינס םייהתקב וא ,חולקה של ןועריהפ רשוכב הערל יוניש חל אם 15.16
 דועמלחולקה של יתפכסהולתוכיבעוגפל ותלולעהוא/והיקפנהמ של היבגה לתוכי את
 .בויחה יסרטכםכהס פי-על ויותיובייחהתמרותי או חתבא

 םירהמוצ רתותמ את בויחה דעובמ םלשל לכוי לא חולקהש ריבס חשש היקפנלמ היה אם 15.17
 .שכרש
 םהילא חסיב רשא םיראשא יגוס וא ותחוקל יגוס יבגל ,ליעל 15.1715.16 "קבס רוהאמ ףאלע

 יראשהא דתעמהךרולצ יראשהא ןועריפילא ישממ ששחשרדניכ,עבנק םא,ןידיפלעעבנק
 לכוי לא חולקהש ישממ ששח רק ,ידימ ןועריפל יראשהא דתעמהל הליע הווהי ,ידימ ןועריפל
 .היקפנהמ יפלכ ויותיובייחהתב דועמל

 םישונל חב ואהש ,ויותיובייחהתו ויותבוח של םדוקמ ןועריפ עורפל שבקית חולקה אם 15.18
 .םירחא

 .יסרטכה את ליטבחולקה אם 15.19

 .כתוסממתושרידי-על םולשתיעאמצבשוימש ותשעלחולקה של וותכזהלבגוה אם 15.20

 .יסרטכבהשרומ של וותכזלויטב על חולקהעידוה אם 15.21

 לויטב או יתדיימ הנהקט םייקדהמצ וא/ו םיבייחהמ םירחא םיאנת של םתורווציה עם 15.22
 םינוגרהא של ותראוההוא/ו כתוסממ ותשרוא/וןידה ותראוהלםהתאב יסרטכה רתגמס
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 (.ןוה ותמילה יןינעל ותראוה זה ללכבו) םייומלאניבה

 וא/ו בויחה יומכס ןועריפ חתבטהל וננתישי וא/ו ונתינש ותחובטה יוושב הערל יוניש חל אם 15.23
 לויטב על עידוה םיברעהמ דחשא הרבמק ןכו חולקה יבויחל םיברעה של ןועריהפ לתוכיב
 .וותברע

 חולקה יבויחל ברעל ,בייחמ יןינעהש םייונישב ,הז 15 ףיעבס םייונהמ םירהמק דחא ותרבק 15.24
 .השרולמ וא/ו

 רשמס "(, יראשא ינונת וקח":ןלהל) 2016-ו"עשת ,יראשא ינונת וקחב ורתדגהכ ,חולקה אם 15.25
 םילולכהויבגליראשאינונתש לכך ,יראשאינונת וקחב(4()א)26 ףיעסיפלוכמתהס את נקבל

 ,לראשי נקבמשיקב,נקבלרימסישיראשאחוד כתירע לשם יראשהא כתשללורימסירגבמא
 ינונתש או (,יראשאינונת וקחב 22 ףיעס פי על)רגבמא וללכיי לא ויבגליראשאהינונתש
 וקחב 30 ףיעס פי על) יראשא חוד כתירע לשם ורימסי לא ,רגבמא םילולכה ,ויבגל יראשא

 ףוקתםותינפל או הכמהסההניתנויבגליראשהא ערפנ לא דוע כל וזאת (יראשאינונת
 .םדוקהמ יפל,הכמהסהךבמסמ עבנקשיפכהכמהסה

 ,2017-ח"עשת,יראשאינונת ותנלתק 3הנבתק םירטופהמ ,יראשאינונת ולבהתק אם 15.26
 וקחב 22 ףיעס ןינעל םיומלשת ןועריפב דומע אינו חולקהש כך על הקבומ ןפובא םידיעהמ
-ח"עשת,יראשאינונת ותנבתק 4הנבתק ותרטופהמ ,ותבינסהוימיהתק או ,יראשאינונת

 ןינעל םיומלשת ןועריפב דומע אינו חולקהש כך על הקבומ ןפובא דיעהל ידכ ןהב שיש ,2017
 .יראשאינונת וקחב 35 ףיעס

 .דין כל פי-על רותהמ רחאהרמק לכב 15.27

 ..ליעל םייונהממ והשלכ הרמק ותרק על לו עדוויה עם ידימ היקפנלמ עידוהל בייחמת חולקה
 ותוצאה ותברל,בויחהיומכס יתיבגלןוכנל מצאתשםיעהאמצ לכבטונקלתישאראהתהיקפנהמ
 ף,יסלהו םיאבליעלםיטרפוהמ םירמקה כי רבהמו .דין ךרוע חתרט רכש :ןוגכ ,היבגב ותרושהק

 דויעמלה או נויטלהק ,יארשאלטבל יותיוכוז בותרל נק,בהיכסממ פי על נקבה יותכוזמ ע,רולג אלו
 .נקבהיכסמבמ םיעבוהק םיאנבת ,דיימי וןערילפ

 לארשיל ץחומ םינכממו םירישכבמ שוימשה יןינעל אותרהו
 יסרטכהש לככ) לראשיל ץוחמ םינכוממ םירישכממ ןוממז כתישמ יבגל רק לוחי ןלהל רוהאמ

 םינכממו םירישכמ עותצאמב םינזוממ כתישמ או/וםירותיש לתבק על (.הז שוימש רשפמא
 :ליעל 7-ו 2.6 םיפיעסב רואמכ נקבה יכסמבמ יותטנבלרה אותרההו חולוי לארשיב

 (,ל"חו שוימשל פקנוה יסרטכהש לככ) ל"וחב םינכוממ םירישכמ ותעבאמצ יסרטכב שוימש 16.1
 יסרטכםכהס של ותינטוולרה ותארוההריתלםהתאב,הזףיעס ותראוהלםהתאב רק השעי

-על ורסמופיש לככ םינכוממ םירישכמ ותעבאמצ שוימשה ןיינעל ותיחנהל םהתאבו בויחה
 וא,רישכהמ וותאיבג-על לטשבורסמופי או/ו עתל עתמחולקלורבעוי או היקפנהמ דיי

 ."(שימושה יותחנה)"רישכהמ ךמס יבג על ו, אודיבצ

 ידוס דוק או/ו רפמס חולקל רמסיי ,םינכוממ םירישכמ ותעבאמצ יסרטכב שומיש לשם 16.2
 חזקוהמ והשלכ חפץ או ךמסמ על או יסרטכה על םושרל לא בייחמת חולקה "(. ידסו רספמ)"
 ןופלט ,םינופלט נקספ ,םייקש נקספ,ותהז דתועת:ןוגכ) יסרטכה בתרבק חולקהידי-על
 או/ו רולמס אלו ,ןפמוצ ןפובא ןיבו יולגב ןיב ,ידוהס רפהמס תא (ד'כו םיבשחמ ,ירלאולס
 היקפנלמ או/וחולקלםינזקלםורגללולערבדהשרחמא ידוהס רפהמס את םי/רחלא ותלגל
 .םיישילש םידדלצ או/ו

 ותרחא ותריבס ותלבגה או/ו רתגמס ,והשלכןבזמ ,היקפנהמ ידי-על חולקלועביקשהרבמק 16.3
 ותלועפ םינכוהממ םירישכהמ ותעבאמצ עבצל לא בייחמת חולקה ,יסרטכב םישוימשה ןיגב
 .עתל עתמ ולוחיש יפכ ,רוכאמ ותלבגהה או רתגהמס לובגב לא, אןהשלכ

 כתישמ טעלמ ,ןהשלכ ותלועפ םינכוהממ םירישכהמ ותעבאמצ עבצל לאש בייחמת חולקה 16.4
 .הלא ותלועפ ותשעל הרושיא על העידוה היקפנהמ אם לא, אםינוממז

 םירישכהמ יליעפמ ידי-על ורבעויש םיחוויד פי-על םיומכבס ןובשחה את בייחתהיקפנהמ 16.5
 החכוה ווהי הלא םיומשיר .םינכוממ םירישכמ םותבא יסרטכב שוימשה ןיגב םינכוהממ

 .ןהירטפלו חולקה ידי על רוכאמ םינכוהממ םירישכהמ ותעבאמצ ותלועפה עוביצל הרוכאל
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 שוימשה עם דימ השעייש לוכי םינכוממ םירישכבמ שוימשה ןיגב ןובשחה בויח כי רהבומ
 (, יסרטכל עובהק ליגרה בויחה דעובמ לאש ,ונייהד) וירחלא םיימ רפמס ךובת או רוכאמ
 םירישכבמ םישוימשה ןיגב וטריפ .עתל עתמ ויהיש יפכ היקפנהמ ילהונל םהתאב וזאת

 .םיבויחה וזכיר בדף עיפוי לאש לוכי ,םניגב ןובשחה בויחו םינכוממ

 םירישכבמ שוימשמ הוצאכת ,םרגי םא ,חולקל םרגייש נזק לכל תיראחא האינ היקפנהמ 16.6
 .ןיד לכל ףופכב ,םינכוהממ

 םירישכבמ ותלועפעוביצ ןיגב,עתל עת, מהלעמבןובשחה את בייחלתישאראהתהיקפנהמ 16.7
 םינוממז כתישמ ןיגב ותלעמ הניבגות ןכיתי ,כן וכמ .ןופירעלת םהתאב וזאת םינכוהממ

 השירד או/והנעט כל על רותומחוקלהו,ועממט מי או/ו נקבהםנישא ,םירישכהמ יליעפממ
 לככהלעמל פתפוחהנניוא ,ףוסנבהניה זו הלעמ כי ,רהבומ .רוכאמ הלעמ יתיבג עם רשבק
 .ליעל רטופכמ היקפנהמ ידי-על הבגשת

 ותעבאמצ םינוממז כתישלמ ותלבגה,םיריבסםיעמומט עתל עתמ,עובלק ותכהז היקפנלמ 16.8
 ןכו ב"ויכו שדוח ךלהבמ ,םוי ךלהבמ םינוממז כתישלמ יליממקס םוכס ותברל ,יסרטכה
 םהתאב וזאת ,םינכוממ םירישכמ ותעבאמצ יסרטכב שוימשה ותרשפא את יאפהקל

 ואםרסמפלתבייחאהת לא היקפנהמ רשא)היקפנהמ ידי-על ועביקש םיריבס םינויריטרלק
 םישוימשןכו ותנוש ותבינסבםישוימשיבגלהנושןפובא ולוחיולוכיש,עתל עתמ (,םותלגל

 שימושל םיניורטירהק)" רואמכ ותלבגהה את ותנשל ןכו ,םינוש םירישכמ יגובס
 ותגרוחה ותעסקאב רבודמ בו םובמק ,תישאר אהת היקפנהמ "(.םינכממו םירישכבמ

 ותראוה ןמת של ךרדב ללוכ) יסטרכב שוימשה את רשלא לאש ,רוכאמ ותריבס ותלבגהמ
 ךהסתמלןיא,כן וכמ (, ללכבשוימש או םיימומס םישוימשרשלא לאשםירישכהמ יליעפלמ
 םירישכבמ שוימשל םינויריטרהק או/וםותניזמ ,םינכוממ םירישכבמ שוימש לתוכי על

 ידי-על חולקל בשוי אל ,ונייהד) ןכוממ רישכמ ידי-לע "עלביי" יסרטכהש לוכי כיו םינכוממ
 .םינכוממ םירישכבמ שוימשל םינויריטרלק םהתאב לכה (, ןכוהממ רישכהמ

 רחא של שוימושלסיטרכ יקנפלה שיקבחשהלקו רהלמק ספתתו
 :השרומשומישל פקנומחולקה שתבקלרשא יסרטכל חסיבהנלוחת זה רקפ ותראוה

 .בויח יסרטכ לתבלק השבקבוניוצוירטפוושמ רשאהשרומ של ושוימשל פקנוי יסרטכה 17.1

-על ותיובייחהתה ולוחי ,חולקה תויובייחהתמ עורגל ילבומ ,יסרטכה בגב םוחתי השרוהמ 17.2
 דחיב,חולקלףוסנבהשרוהמ על גם בויחה יסרטכםכהסובויח יסרטכ לתבלק השבקהיפ
 םיומכהס את עורפל בייחמת השרוהמ ,רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ ,הז ללכבו ,דוחלו

 וותירחמא עורגל ידכ ליעל רובאמ אין .בויחה יסרטכ םכהס עם רשבק חולקה םהב ביוחיש
 ,היקפנהמ יפלכ,ועצמ על לוטנחולקהובויחה יסרטכםכהס פי-על חולקה של הלאהמ

 םכהס עם רשבק השרוהמ ותלועפ לכו יסרטכל רשבק השרוהמ תולועפל הלאמ ותירחא
 חולקה את הנבייחת ןהו חולקה תולועפכ הנבשחית (יראשא לתבק ותברל) בויחה יסרטכ
 את בייחל הנכשתמ רוכאמ השרוהמ ותלועפ .חולקהידי-על ושענ וליכא ,ןיינעו רבד לכל
 או חוקללהשרוהמ בין םייפטשמהםיחסיהונשתה או וימיהסתשהרבמק םג,חולקה

 אם עטלמ ,ועממט לועפל השרוהמ שאתרה את ליבגהל הלטחה לביק חולקהש הרבמק
 בייחמת הכז הרבמק .נקבלהניתנשבכתבהעדוהבהשרולמ חולקה של השארהההלוטב
 ,הרמק לכב,יכרהבומ.ינטגהמ ספברוגז ואהשכהיקפנלמ יסרטכה רתחזהלגודאלחולקה
 לאצ השארההלויטב על העדוהה לתבלק םדוק יסרטכה ותעבאמצ וניתנשםולשת ותראוה
 רותומ חולקה .ןהילא רשבק םיבויחה של אלמ ןוערילפ עד חולקה את בייחל וכישימ ,נקבה
 ידי-על ועבוצש ותלועפל רשבק היקפנהמ יפלכ הנעט כל על ,רוזחילתבןפובאושראמ

 .ותכסמ רוסחבהשענ יסרטכבםיוסמשוימשהיפ-על הנעט כל לעו ,רוכאמ םירבמק השרוהמ

 רחא םדא כל ידי-על יסרטכב שוימש ורשפיא לא כי בזאת םיבייחמת השרוהמו חולקה 17.3
 .השרוהמ ונישא

 להעופכל שותעלן,ללהראמולףוכפבר,זחוילתבןופאבשהרהמו את אתזבךיסממחהלקו 17.4
 םכסה פי-על בהחו כל אללמוביוחהסיטרכםכסהםערשבק שותהעליאשרחשהלקו

 ותיחנה או/ו עותדבלת הולק יוותיכוז על ריתווךתו אתז, וחהלקו לע להחשב,יוחהסיטרכ
 ותלועפ םעו ותעדוה תלבק עם רשקב היקפנהמ לומ ךוסמהמ האי השרוהמ .יקהנפהמ םעטמ
 ,םירוריב ,היקפנהמ של ותחולק ותרישל תוינפ ,יסרטכב הערל שוימש של םירבמק ותנוש

 יראשא לתבק עם רשבק ותראוה,םולשתיותרישקוחלםהתאבהיקפנלמ ותעדוהןמת
18 
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 השרוהמ ותראוה פי-על הפעל היקפנהמ אם יכ,רהבומ.הומדכויראשהא ירדהס רתגבמס
 ,רהבומ רוהאמ אף על .כך לשב השירד או הנעט כל על רותומ ואהו חולקה את רבדה בייחי

 לתבבקרוכאמ ותראוהאו/ו ותלועפעוביצ ותנהתל(תבייח לא ך)א תישאראהתהיקפנהמ כי
 םייללכםינאת על הימחתהדעולמ ןוכנ (.השרוהמ יתינפ לאלף)א חולקהמהשבק/הכמהס

 םעצ ,יסרטכה רתגמס לתדגה:חולקה מאת השבק/הכמהס ותנועט ותבאה ותלועפה ,הלא
 פקס רתהסל.בויחדעומיונישויראשהא ירדהס רתגבמס ותעסקא עבצל ותרשפהא ןמת

 עוביצלהשרוהמ יתינפ עתב ותברל) עתל עתמןכדעלתישאראהתהיקפנהמ יכ,רהבומ
 .ותרוהאמ תולועפה ימתשר ( אתהלועפה

 וא יסרטכהלויטביכרלצ היקפנלמ ותנפלםישארויהי,דוחלדחאלכ,חולקהוהשרוהמ 17.5
 .ופאתהק

 ןיינעו דבר לכב חוקלל תונפל תיאשר אהת היקפנהמ ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ 17.6
 .השרוהמ של ושוימשל פקנוהמ יסרטכל עגונה

 םלתאוהיקפנהממשבקלישארהיהיחולקהיכ,רוזחילתבןפובא ,בזאת םיכמס השרוהמ 17.7
 השרולמ עידוהלבייחמת חולקה.יסרטכה רתגבמס או יסרטכבשוימשלעגונב ותלבגההימע

 ותשירד או ותנעט חולקל ויהי לא םלוא ,ןהיפל לועפל בייחמת השרוהמו רוכאמ ותלבגה על
 .רומכא ותלבגהמ את רפההשרוהמשהרבמק היקפנהמ יפלכ

 וותיהמ עתבונההנעטלכמהיקפנהמ את חולקהוהשרוהמ םירוטפ,ןיקט הינו השרוהמ אם 17.8
 הם אם םג,חולקה של שוימשובשחייןיהקט ידי-על יסרטכבםישוימשו ,ןיקט השרוהמ של
 .1962-"בכשת,ותפסורוטפהאו יתטפשהמ ותרשכה וקח פי-על לויטבלםיניתנ או ףוקתירחס

 השרוהמ ותליעפמםיעבונהםירטפ עתל עתמחולקלרולמס היקפנלמ בזאת רימת השרוהמ 17.9
 ידי-על היקפנלמ ורבעוהש או/ובויח יסרטכ לתבלק השבקבםילולכה ותברל,יסרטכב

 ותלועפו ותעסקא ירטפ ריתה ןיב ,םיללוכה( ל"הנ עם רשבק רחאידי-על או/ו השרוהמ
 לוקיש פי-לע וא/וחולקה שתבקלםהתאב (, יסרטכה רתגמס של םישוימשוםילוניצ ,יסרטכב
 .העתד

 דיאגת נויהחשהלקו רהלמק ספתתו
 חולקה .ליעל 17 ףיעבס רואמהלעףוסנ וזאת דיגתא ואהשחולק על הנלוחתהז רקפ ותראוה
 :ןלקמדכהבז בייחמת דיגתא ואהש

 יכלמסמ םהתאבודין כל פי-על ותשרדנה ותלטחהה כל את יסרטכה לתבקדעומםרטלבלק 18.1
 לכ ימתיק לאש דאוול,בויחה יסטרכםכהס יפלויותיובייחהתלףוקתןמת םשל,ולשדויסה
 יונילמ ,וינאת פי על בויחה יסרטכםכהסבוותרשהתקלםכהס או דין פי-על הלבגה או העינמ
 דאוול זה ללכבו ;השרוהמ ךוסמה ןניגב ותלועפה לכל ותברל ,ועממט השרומ לש חוכ יופיילו

 של ותדגהתאה יכלמסמ םהתאב םיפתק םניהו ןידכ ושענ השרוהמ יוניומ ויותיובייחהת כי
 םשב(יסרטכה רתגמס את ללנצ זה ללכבו) יסרטכבששתמהלישארהשרוהמ יכודיגהתא

 םירישכבמ ותלועפו יסרטכב ותאעסק עוביצ ךרו, לציסרטכה של ידוס רפמס לבלקו ,חולקה
 (.היקפנהמ ריתתש לככ) הומדכו םינכוהממ

 עגונב ותירחא לכמ היקפנהמ את רופטלו השרוהמ ידי-על השעישת הלועפ כל בזאת רשלא 18.2
 .השרוהמ ידי לע יסרטכב השעייש שוימשה םע רשבק ןובשחה בויחל

 יסרטכה את ריחזהל הבוחה דיגהתא לע הלח ,השרולמ דיגהתא ןיב רשהק ותקניש לככ 18.3
 .השרוהמודיגהתא ןיברשהק וקיתנלעהיקפנלמ עידוהלוהיקפנלמ

 חלק חולקהש ותיובייחהתהוחולקה לתהנה של ותלטחההןכות את השרוהמ עתידיל יאבהל 18.4
 .היקפנהמ יפלכועצמ על

 השבקלךשהמב פקנויןיינעלשופובס יסרטכהשלככ) יסרטכה פקתנהלהימכמס היקפנמה 18.5
 .הלאםינאבתשחולקה ותיובייחהת ךסמ על םג,(וז

 סיטרכה רתסגמ
 יסרטכ לתבלק השבקב רטופלמ םהתאב יסרטכה רתגמס את לו דיעמהל נקבה מאת שבקמחולקה
 :םיבאהםינאלת םהתאבבויח

 .ידעלבהועתדלויקש פי לע,נקבהידי-על חולקל נתיתנ יסרטכה רתגמס 19.1

19 
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 רתגמס ףוקות םוכסועיפוי,יסרטכה רתגמס את לו דיעמהלחולקה שתבקל נקבההנעיוהיה
 בויח יסרטכ לתבלק השבקב,עתל עתמונכדועישיפכ או/והנושראלועבנקשיפכ,יסרטכה
 .היקפנהמ מאת עתל עתמןנתישת רתחאהעדוהלכב או/ו םיבויחה וזכיר בדף או/ו

 עידותש יפכ ,םישדוח 6 עד של הפולתק האי יסרטכה רתגמס ףוקת- סיטרכה רתסגמ ףתוק
 העדוה לכב או/ו םיבויחה וזכיר בדף או/ובויח יסרטכ לתבלק השבקבחולקלהיקפנהמ

 .רתחא

-לע,נקבה(בייח לאך)אישאר האי יסרטכה רתגמס תפותק םובת- סיטרכה רתסגמשדויח
 הנילעת לאש,תופוסנ ותפולתק או הפולתק יסרטכ רתגמס חולקלדיעמהל,ועתדלויקשיפ

 רתגמס שודיח על העדוה.נקבהלשידעלבהועתדלויקשיפלםוכבסו,םעפלכב חתאהנש על
 וזכירףדב רטופת,יסרטכה רתגמס שודיח אי על העדוהוא (, שדוחתם)א הומכס ועל יסרטכה
 .רתחא העדוה לכב או/ו םיבויחה

 נקבה- ביוחידעמו יןבשיארשאה פותתקו רצויק או סיטרכה רתסגמ של נהטהק או לטויב
 ןיבשיראשהא ותפותק את רלקצ או הניהקטל או יסרטכה רתגמס את לבטלישארהיהי

- וא ;ליעל 15 ףיעבס םייונהמ םיעוריהאמ והשלכ עוריא ותרבק ידימ ןפובא ,בויח ידעומ
 .שראמםוי 30 של העדוהב- רחא הרמק לכב

 חולקה,יאהשהביסלכמהלויטבוא יסרטכה רתגמס שודיח אי על חולקלעדוושי הרמק לכב
 .דעומוותמא לחה יסרטכה רתגבמס םיללכנהםישוימשעבצל לאשבייחמת

 םכהס דועלכ,חולקה ותכלז דועמת יסרטכה רתגמס ,ליעלרוהאמ ותיללכמעורגלילבמ
 ףוקתלוטביש או םויסידילבויחה יסרטכםכהס באויםא.ףוקבת היהיבויחה יסרטכ
 .יסרטכה רתגמס יומטוטאןפובאו ידימעפק, תיאהשהביסלכמ יסרטכה
 נתהקט של הרבמק וא,יאהשהביסלכמ,יסרטכה רתגמס ףוקתםויס של הרבמק יכ,רהבוי

 או הומילס םדוק יסרטכה רתגסמןובשח על ולנוצשםיומכס,יסרטכה רתגמס םוכס
 לאא (,ןכלםדוקהיקפנהמ לאצ הלטנק העסקהשדבלבו)םרדכס ערפילה וכישימ הנתהקט

 םיומכהס ןועריפ היקפנמה השרד .םקלח או םלוכ ,דיייהמ םנועריפ שורדת היקפנהמ אם
 םיראשא יגוס וא ותחולק יגוס יבגלו ,ידימ ןועריפל הדעמהה דעומ העדוהב ןיויצ ,רוכאמ

 רטפל םג שרדנ ןועריפה דעומ מתדהק לע העדוהב יכ ,ןיד יפ לע עבנק םהילא חסיב רשא
 םג ורטופי- ןנשיש לככ ,ןועריפה דעומ דמתהק את עונלמ ידכ וטנקל לוכי חולקהש ותלועפ
 בונקה דעובמ היקפנהמ ידי על שרדייש םוכס לכ עורפל בייחמת חולקה .ותרוהאמ ותלועפה
 את בייחל ידכ הז ףיעבס רובאמ ןיא יכ ,רהבומ פקס עתינלמ .הב רולאמ ףופכב ,העדוהב

 יפלע ותכזםהל דתומעובםומק ,ידימןועריפלהדעמהלעשראמהעדוהחולשבמ ,היקפנהמ
 .שראה מעדוה לאל ,ידין מועריפל בוח דיעמהל ןיד

 זה ללכבו,נקבה של ועתדלויקשמעורגלידכ,רבעב ימתומס יסרטכ רתגמס דתעמהב אין
 או/והנעט כל על רותומחולקהו,הומכוס הפוקתהיוניש,יסרטכ רתגמס שודיחןיינעל
 .רוכאמ יסרטכ רתגמס דתעמה על וותכהסתמ רבדבהשירד

 ,ןידה ותראוהלףופכבוועתדלויקש פי-לע ,ישאר היהי נקבה ,ליעל רוהאממ עורגל ילבמ
 ותרגמס-לתת הלקחלהזללכבו,יסרטכה רתגמס ינאת את ותנשל או/ו ותראוהףיוסהל
 לכל חתא פתותשמ רתגמס עובלק או/ו יסרטכה של םינוששוימשינפולא ותחסייהמת ותנוש
 של וותכז את לבטלאו/ו נקבב דחא ןובשחב וקפנוהש םייסרטכה כל ותעבאמצ םישוימשה
 םהתאבחולקלרימסת כך על העדוהו,וללהשוימשהינפומא דחבא ששתמהלחולקה
 ותנשלישאר נקבההיהי כן וכמ .(יראשהא ייסרטכ רתבח ותעבאמצ ותברל)ןידה ותראוהל

 כל ותראוהלףופכבו פי על כן ותשעלביוחישהרמק לכב יסרטכה רתגמס ואשנםינאהת את
 .ותראוהןותי אפ על ףוקלת יונישה נסכייהלאםירבמקו,כתוסממ ותשר או/ו דין

 ףנזקה םוכהס בין םישרפה ורווצייש לוכי ,ותמיומס ותלועפו תועסקא עם רשבק ,ףוסנב
 (הרשושא הגירח כל םוכס ו)א יסרטכה רתגמס ךומת םילנוצהמ םיומכהס ןובשח על ןניגב
 ,בויחה דעוומ הפיהזק דעומ לש הנושה יויתעה בעק ריתה בין וזאת ,לעופב בויחה יומכס ןיבו
 .הלא םינוש םידעומ בין דדהמ רועישו ןיפילח ירעשב ינושהו

 ואהו,יסרטכה רתגממס הגירחלםורגישןפובא יסרטכבשמשתהלישאר האי לא חולקה
 לא ,לקוס לאשו ודי על לצוניש יסרטכה רתגבמס םיללכנה םישוימשה םוכס כי בייחמת

 .יסרטכה רתגמס לע,ןזמ דתונק לכב,הלעי

 םוכס את דיימי ןפובא עורפלחולקהבייחמת ,יסרטכה רתגמס ךמס לנוצהמ םוכהס גרח

19.2 

19.3 

19.4 

19.5 

19.6 

19.7 

19.8 

19.9 

19.10 

19.11 

19.12 

19.13 
20 

)10.2020.ט 116-21) 



 
 

  
    

 

              
                
        

                 
    

              
              

              
            

           
   

            
            

           
         

            
         

               
           

       

             
               
             

             
           

                      
       

 

     
                  

           
  

    

       
           

    

           
           

           
         

    
         

          
           

       
       

       
      

    
         

 ילבמ לכהו ,הגירחה םוכס ןיגב דיימי ןפובא חולקה את בייחל ישאר היהי נקבהו ,הגירחה
 כל פי-על או/ודין כל פי-לע וא/ובויחה יסרטכםכהס פי-על נקבל דומעה דעס לכמ עורגל

 .נקבהיפלכחולקהידי על םחתנשרחאךמסמ

 ולוכ,וומכשס יסרטכבשוימש,ועתדלויקשיפל,ריהתל לאש או ריהתלישארהיהי נקבה 19.14
 .יסרטכה רתגממס גרוח,ולקחאו

 רתבח או/ו נקבה ידי-על הגירחההחסמנ לאו יסרטכה רתגממס חולקהגרחשהרבמק 19.15
 רשבקדיעתבהנעטכל ותלעהלישארחולקההאילא (,םיעמפרפמסף)איראשהאייסרטכ
 לנוצהמ םוכהס לעוותכהסתמלרשבק או/ו דיעתב גם הגירח לו רשפלא נקבה כמתהסל
 ועתדלויקשפי-על ןנתיי ,רוכאמ הגירחל נקבה רושיא כי רהבוומ ,יסרטכה רתגממס הגירחב

-על יתדתונקההלתדגהלרבעמ,יסרטכה רתגמס לתדגהלרושיא בו היהישילבמ,נקבה של
 .נקבה עתדלויקשיפ

 של וגתיכנצ ,יראשהא ייסרטכ תרבח או נקבה רשיא ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ 19.16
 עסקת זה ללכבו (,ריהמיראשא עטלמ)יראשהא ירדהס רתגבמס העסק של העוביצ ,נקבה
 ייסרטכ רתבחלאצ העסקה יטתלק עתבןכמרחלאו,יראשהא ירדהס רתגבמס םיומלשת

 בייחלהיקפנמהתישאר,יסרטכה רתגממס הגירחבםניהולקחוה אעסקהםוכ, סיראשהא
 ונישא םוכהס ללוכ) העסקה םוכס אולמ תא וא יסרטכה רתגממס גרוחה העסקה םוכס את

 .העבוצ בו יראשהא ירדהס רתגבמס העסקכ לאו,ליגרהבויחהדעובמ (, הגירחב

 רתגממס גרוחה םוכס כל ןיגב ,חולקה את בייחל ישאר היהי נקבה ,ןידה ותראוהל ףופכב 19.17
 דעו יסרטכה רתגממס הגירחה ותרווציה דעוממ לחה יברהמ רועישב יתבירב ,יסרטכה

 .סירטכה רתגממס םיגרוחה םיומכבס ןובשחה בויח דעולמ

 (, בייח לא ך)א ישאר היהי נקבה ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ- סיטרכה רתסגמ לתדהג 19.18
 לידגהל,חולקהדמצ השבק שתגה לאבו נקבה וזמתיב,תעל עתומ עת לכבועתדלויקשיפל

 ןיב,בויחה יסרטכםכהס יפל נקבהידילעחולקלהוקצתהרשא יסרטכה רתגמס םוכס את
 נקבהוהיה.עת הותבא חולקל ימתיקהיהשת יסרטכה רתגמס ףוקתםות עד ןיבובוקצ ןלזמ

 רוכאמ יסרטכה רתגממס הגירחל רושיא של ךרדב לאש ,רוכאמ ,יסרטכה רתגמס את לידגה
 על ועידוי,נקבהלשוגתיכנצ יראשהא ייסרטכ רתבחוא נקבה,ליעל 19.15-ו 19.14 םיפיעבס
 .םיבויחה וזכיר ףדב ותברל ,חולקל כך

 יארשאה ירדסה
 ,ןיינעהיפל,זהןיינעל נקבהשל וגתיכנצ יראשהא ייסרטכ רתבחאו נקבה מאת שבקיחולקהוהיה

 ולוחי,רתחומא השבקבאו בויח יסרטכ לתבלקהשבקב רטופלמםהתאביראשהא ירדהסלופרלצ
 :םיבאהםינאהת

 :יטדרקרדהס 20.1

 :טידרק רדסה לצוינ 20.1.1
 רדהס ינאבת יראשאשבקלחולקה ותרשפבא יטדרקרדהס לוניצ רשפהמא יסרטכב
 :ותבאה ותיורשפלא םהתאב יטדרק

ותעבוצהמ ותאעסק של ןלתלכה ךרולצ- שהיכרה עוציב דעמבמ שהבק 20.1.1.1 
 וילע כי עסקה יתבל חולקה עידוי יטדרק רדהס רדגב יסרטכב לראשיב

 רתגבמס עתוצבהמ העסק זו יכ ,העסקה עוביצ עתב רבושה יבג על ןלסמ
 םהתאב ,הלכא ותעסקא לכבד ישאר עסקה יתבש דבלבו ;יטדרק רדהס

 .לקוהס ןיבל וניבש םיכמהסל
- טידרק רדסה יאנבת יארשא לתבלק שהבק 20.1.1.2 

וגתיכנצ יראשהא ייסרטכ רתבחל או נקבל השבק שתגה 20.1.1.2.1 
 כל כי חולקה ןורצ רבדב ,שארמ זה ןיינעל נקבה של

 או/ו ץרבא יסרטכה ותעבאמצ דיעתב עבציש ותעסקאה
 או/ו םיומלשבת יטדרק רדהסב ותעסקא עטלמ) ל"וחב
 דיי לע ותביוחמ ןנישא ותעסקא או/ו ריהמ יראשא

 לתבלק השבקכ ובשחיי (,םילשקב ןובשחב היקפנהמ
 .יטדרר קדהס ינאבת נקבהמ יראשא
וגתיכנצ יראשהא ייסרטכ רתבחל או נקבל השבק שתגה 20.1.1.2.2 
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 לבלק חולקהןורצ רבדב,דבעידב זה ןיינעל נקבה של
 חולקהןובשחשבויחיומכסיבגל יטדרקינאבת יראשא
-על עביקשת דמתוק הפותק ךלהבמ) רבעב םניגב ביוח
 אך ועבוצש ותעסקא יבגל או/ו(עתל עתמ נקבהידי

 יראשא לתבקל השבקכ ובשחיי ,ןניגב ביוח םרט חולקה
 או ,נקבה הנעייו היה .יטדרק רדהס ינאבת נקבהמ
 שתבקל,נקבה של וגתיכנצ יראשהא ייסרטכ רתבח
 יתבירהו םיעסק יימ 4 ךות ןובשחה הכויז ,חולקה
 העסקהש הרבמקו ןובשחה יוכיז דעוממ לחה בשוחת
 בויחה דעובמ העסקה ביוחת לא ,ןובשחב הביוח םרט
 .ליגרה בויחה דעוממ לחה בשוחת תיבירהו ליגרה

 ותשבקל ותנעיהל אם ידעלב עתד לויקש היהי נקבל 20.1.1.2.3
 ,חולקה שתבקל נקבההנענ.ולא אם ליעלרוכאמ חולקה
 .יטדרקרדהסינאבתיראשאלוןיתי

 דעוממ לחה ףוקבת היהת יאה ,רוכאמ השבק הרשוא 20.1.1.2.4
 לא דועלכויראשהא ייסרטכ רתבחלאצ היטתלק

 רתחאהעדוהיראשהא ייסרטכ רתבחלאצ הלטנק
 םותבא חולקהידי על ןנתיתרוכאמ העדוה .חולקהמ
 .היקפנהמ ידי על ורשויאש םינפוא

 השבק הניה הז ףיעס יפ-לע יראשא שתבק יכ רהבומ 20.1.1.2.5
 יכרהבומ פקסרהס ןעלמו,נקבהמיראשא לתבלק
 קתעסכ,הילמא ,בשחיתאלרוכאמ יראשא לתבק
 וקחל 17-18 םיפיעס ןיינעל קעסה יבת םע םיומלשת
 ןחבת םולשת יותריש וקח ןיינעלו ,םולשת יותריש
 סקעהתיבןיבלחולקהןיבםכוסלמ םהתאבהעסקה

 .העסקהעוביצ דעמבמ

 :טידרק רדסבה םילצנוהמ םיומכסה וןעריפ
 רתגבמס לעופב ודי על ולנוציש םיומכהס את עורפל בייחמת חולקה 20.1.2.1

 5% של רועישב םיישדוח םיומלשבת :ןלקמדכ "(רןהק)" יטדרקרדהס
 םוכס או/ורועיש כל או ,שדוחלכב100₪-מ ותחפ לא ך, אןרהק רתיתמ
 או וילעועידוי,נקבה גתיכנצ ,יראשהא ייסרטכ רתבח או/ו נקבהשרחא

 .ןרהק של לאהמ ןועריפל עד תוזא ,עתל עתמוילעוימכיס
 דעומ רחלא ןושראה בויחה דעוממ לחה ,בויח דעומ ידימ ביוחי ןובשחה 20.1.2.2

 .ליגרה בויחה
 עתמ ןכדעהתל םייושע םהב םיבונקה םיירעהמז םירועישהו םיומכהס 20.1.2.3

 ייסרטכ רתבח או/ו נקבה ידי על ןנתישת העדוהב ,נקבה ידי על עתל
 .זה ןיינעל נקבה של וגתיכנצ ,יראשהא

 ןוערפהםוכסתא ותנשלשבקלוהיקפנהמ אל ותנפל,חולקה ותרשפבא 20.1.2.4
 ןנתישת ,נקבה כמתהסלףופכב.ליעל 20.1.2.1 ףיעבס ןייוהמצ ישדוחה
 םהתאבןרהק ע אתורפלחולקלרשפיתא ,ידעלבהועתדלויקשלםהתאב
 .הרוהאמ ושתבקל

 םיומכהס חתתפה רחלא השעיי ליעל 20.1.2 ףיעבס רוכאמ ןועריפה יומכס בושיח
 חתקל לאשישאר נקבהםלוא (. ןלהל 20.5.8 ףיעבס רוכאמ) םדוקמ ןועריפב וערפייש
 םיימה שתחמבהיקפנהמ לאצ ולטנקשוחוקלהידי-על ועבוצש ותנועריפ ןובשחב
 בויחה דעובמ ןובשחב וחקליי ולוא ,םתמקצ או םלוכ ,והשלכ בויח דעומ ינפלש
 .ןכמ רחלאש

 :יתבירה
 :ןלהל רולאמ םהתאב היקפנהמ יבושיח יפל יתבירה את עורפל בייחמת חולקה

 םרשטו יטדרקרדהסבןלתלכההשבקנתש ותעסקאהיומכסךסןיגב 20.1.4.1
 רועישב יתבירמ בתכרוהמ הנשתמ יתביר נקבל חולקה םלשי ,וערפנ
 נקבב םיגוהנ ויהיש יפכ ,יטדרק רדהסל ןוכיהס פתוסת ףוריבצ "םיירפ"
 היהיש יפכ ,תיבירה רועיש .(ית"ביר"ה :יטדרקרדהסבןלהל) עתל עתמ

20.1.2 

20.1.3 

20.1.4 
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 וזכירףדבןכמרחלאובויח יסרטכ לתבלק השבקבןיויצ עתל עתמ
 ותברל)חולקלהיקפנהמ ידי-על ןנתישת רתחא העדוה לכב או םיבויחה

 נטרנטיהא ראת או יראשהא ייסרטכ רתבחלש נטרנטיהא ראת ותעבאמצ
 .םיירפב יוניש לוחיש עת לכב הנשתת יתבירה (. נקבה לש

 יטדרק רדהס לע יתבירה רועיש את ותנשל ישאר האי נקבה ,כן וכמ 20.1.4.2
 יפכ ,יטדרר קדסהל ןוכיהס פתוסר תועישב נקבה לאצ םייונישל םהתאב
 פתום תקור תחלא יראשהא רתגש מסודיחדעול מכב,ולוחיםא,ולוחיש
 לחה בשוחת יתבירה .ןידה ותראוהל ףופכב לכהו ,דמתוהק הפוקת

 .ליגרה בויחה דעוממ
 ידמ,עתל עתמהיהשת יפכןרהק רתית על וא,ןרהק על בשוחת יתבירה 20.1.4.3

 יתבירה םוכס את בשחת היקפנהמ .ליגרה בויחה דעוממ לחה וומיב םוי
 חולקהבויח (.ןלהלהרתדגהכ) יתביר פתותק כל ןיגבחולקה חב בה

 ןיגב ,ירדנלק ןועבר כל של ןושראה םיעסקה םויב השעיי ,רוכאמ יתבירב
 עטלמ) ירדנלק ןועבר-"יתביר ופתתק".לו הדמשק יתבירה פתותק
 תימיומסת ליגרה בויחה דעובמ הליחהמת ,הנושראה יתבירה פתותק

 יסבסה .(בויח דעומ וותא חל בו ירדנלהק ןועברה של ןורחהא םויב
 רדהסל עבנקש ינתשה ילניומנה יתבירה רועיש הינו יתבירה בושיחל
 םוי 366 או 365 ילקח יתביר פתותק לכב יקודהמ םיימהרפומס יטדרק
 .ןיינעה יפל ,הנשב

 :םישלומבת טידרק רדסה 20.2

 :םישלומבת טידרק רדסה לצוינ 20.2.1
 יראשאשבקלחולקה ותרשפבא םיומלשבת יטדרקרדהס לוניצ רשפהמא יסרטכב

 :ותבאה ותיורשפלא םהתאבםיומלשבת יטדרקרדהס ינאבת
 ותעבוצהמ ותאעסק של ןלתלכהךרולצ- שהיכרה עוציב דעמבמ שהבק 20.2.1.1

 יתבל חולקה עידוי םיומלשבת יטדרק רדהס רדגב יסרטכב לראשיב
 העסק זו יכ,העסקהעוביצ עתברבושהיבג על ןלסמ וילע כי עסקה

 רפמס רטופי ןכו ,םיומלשבת יטדרק רדהס רתגבמס עתבוצהמ
 דבכלישארקעסה יתבשדבלבו ;העסקהןועריפלשוקבהמ םיומלשהת

 .קלוהס ןיבל וניבש םיכמהסל םהתאב ,הלכא ותעסקא
 :םישלומבת טידרק רדסה יאנבת יארשא לתבלק שהבק 20.2.1.2

 ,יראשהא ייסרטכ רתבחל או נקבל השבק שתגה 20.2.1.2.1
 חולקהןורצ רבדב,שארמ הזןיינעל נקבהלשוגתיכנצ

 יסרטכה ותעבאמצ דיעתבעבציש ותעסקאה כל כי
 או/ו יטדרקרדהסב ותאעסק עטלמ)ל"וחב או/וץרבא

 ידי לע ותביוחמ ןניאש ותעסקא או/וריהמיראשא
 לתבלק השבקכ ובשחיי (,םילשקב ןובשחב היקפנהמ

 ןפובא ,םיומלשבת יטדרקרדהס ינאבת נקבהמיראשא
 ייסרטכ רתבחידילעהנלטיקשת ותעסקאה כל יומכשס
 םיבוקע בויח ידעומ ינש בין שדוחה ךלהבמ יראשהא

 יפכ םיומלשת רפבמס ערפיי רשא ,דחא םוכלס וכזורי
 ל"הנ השבקה שתגה עתבהיקפנהממחולקהשבקיש
 "(. ל"חו יביוח סל"או "ץראיביוח סל":ההתאמב ןלהל(

 םילהנמת ל"חו יבויח לוס ץרא יבויח סל כי רהבומ
 .דרפנב

 יראשהא ייסרטכ רתבחל או ,נקבלהשבק שתגה 20.2.1.2.2
 חולקהןורצ רבדב,דבעידב ,זה ןיינעל נקבה של וגתיכנצ
 יבגלםיומלשבת יטדרקרדהס ינאבת יראשאלבלק
 ךלהבמ) רבעב םניגב ביוח חולקה ןובשחש בויח יומכס

 וא/ו(עתל עתמ נקבהידי-על עביקשת דמתוקהפותק
 ,ןניגב ביוח םרט חולקה אך ועבוצש ותעסקא יבגל
 רדהס ינאבת נקבהמיראשא לתבלק השבקכובשחיי

 ייסרטכ רתבחוא נקבההנעייוהיה .םיומלשבת יטדרק
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 הכויז ,חולקה שתבקל,נקבהלשוגתיכנצ יראשהא
 דעוממ לחה בשוחת יתבירהו םיעסק יימ 4 ךות ןובשחה
 ,ןובשחב הביוח םרט העסקהש הרבמקו ןובשחה יוכיז

 בשוחת יתבירהו ליגרה בויחה דעובמ העסקה ביוחת לא
 .ליגרה בויחה דעוממ לחה

 תושבקל ותנעיהל אם ידעלב עתד לויקש היהי נקבל 20.2.1.2.3
 ,חולקה שתבקל נקבההנענ.ולא אם ליעלרוכאמ חולקה
 .םיומלשבת יטדרקרדהסינאבתיראשאלוןיתי

 דעוממ לחה ףוקבת היהת יאה ,רוכאמ השבק הרשוא 20.2.1.2.4
 לא דועלכויראשהא ייסרטכ רתבחלאצ היטתלק

 רתחאהעדוהיראשהא ייסרטכ רתבחלאצ הלטנק
 םותבא חולקהידי על ןנתיתרוכאמ העדוה .חולקהמ
 .היקפנהמ ידי על ורשויאש םינפוא

 השבק הניה הז ףיעס יפ-לע יראשא שתבק יכ רהבומ 20.2.1.2.5
 יכרהבומ פקסרהס ןעלמו,נקבהמיראשא לתבלק
 קתעסכ,הילמא ,בשחיתאלרוכאמ יראשא לתבק
 וקחל 17-18 םיפיעס ןיינעל קעסה יבת םע םיומלשת
 ןחבת םולשת יותרשי וקח ןיינעלו ,םולשת יותריש
 סקעהתיבןיבלחולקהןיבםכוסלמ םהתאבהעסקה

 .העסקהעוביצ דעמבמ

 :םישלומבת טידרק רדסבה םילצנוהמ םיומכסה וןעריפ 20.2.2
 םהתאבםיומלשבת יטדרקרדהסלרשבק בויחהיומכס את עורפלבייחמת חולקה

 :ןלהל זה ףיעבס רולאמ
 יטדרק רדהס רתגבמס ותעבוצהמ ותעסקא ןיגב ,ביוחי ןובשחה 20.2.2.1

 דעומ רחלאש ןושראה בויחה דעובמ לחה ,בויח דעומ ידימ ,םיומלשבת
 .ליגרה בויחה

 קלויס םיומלשבת יטדרקרדהס רתגבמס חולקהידי על לנוצישיראשהא 20.2.2.2
 של ללוכה םומכס רשכא ,יתבירו ןרק לש םיפורצ םיישדוח םיומלשבת
 סל ןיגב וא יהשלכ העסק ןיגב םיומלשהתמ דחא לכב יתבירהו ןרהק

 .זהה היהי והשלכ ותעסקא
 רבודמםוא ,חולקה שתבקלםהתאבםיומלשתרפבמס ערפיתהעסק כל 20.2.2.3

 היהי םיומלשהת רפשמס דבלבו ,רבושב ןיושיצ יפכ- עסק יתבב העסקב
 :ןלהלש םינאלת ףופכב לכהו ,נקבה לאצ לבומק

 םיומלשת3ןיבענהםיומלשתרפבמס חולקהרחבי אם 20.2.2.3.1
 חתפת לא םולשת כל ןרק יאז ,םיומלשת 18(ללוכו) דע
 :ןלהל)(75₪- ילימנימ העסק םוכס ונייה)25₪-מ
 ."(ילימניהמ םכוסה"

 םיומלשת 19 בין ענהםיומלשתרפבמס חולקהרחבי אם 20.2.2.3.2
 חתפת לא םולשת כל ןרק יאז ,םיומלשת 36(ללוכו) דע
 .(950₪- ילמינימ העסק םוכס ונייה)50₪-מ

 היהי(יראשהא ייסרטכ רתבח ותעבאמצ ותברל) נקבה 20.2.2.3.3
 את ןכוםיומלשהת רפמס את עתל עתמ ותנשלישאר

 .ויד על ןנתישת העדוהבםיומכהס
 את םאות אינו חולקה שיקבש םיומלשת רפמס אם 20.2.2.3.4

 רתבח ותעבאמצ ותברל)ישאר נקבההיהי,ליעלרוהאמ
 םימולשתרפמס עובלק (נקבה גתיכנצ יראשהא ייסרטכ
 ,רשפהא לככ ,וימיתא רשוא ליעל םיללכל םהתאב

 רבושל חסייהתל או ,חולקהשיקבשםיומלשהת רפלמס
 ירדהס רתגבמס לאש הליגר העסק לכא העסקל

 .יראשהא
 םוכס או ץרהא יבויח סל םוכס וא ,רבושה םוכס אם 20.2.2.3.5

 ,ילימניהמ םוכהס מן ךונמ היהי ,ל"חו יבויח סל
24 
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 רבושלכא וילא חסייהתלתישארהיהתהיקפנהמ
 .יראשהא ירדהס רתגבמס לאשהליגרהעסק

 לעופב ןובשחה ביוחי םהב םיומלשהת רפומס םוכהס 20.2.2.3.6
 .םיבויחה וזכיר בדף רטופי

 יתבירה 20.2.3
 פי על עביקי הרועישש ,העובק יתביר שאיי םיומלשבת יטדרק רדהס 20.2.3.1

 רדהסל ןוכיהס תפוסת ףוריבצ ןלהל ןיוהמצ דעובמ םיירפה רועיש
 יטדרק רדהסב ןלהל) נקבב םיגוהנ ויהיש יפכ םיומלשבת יטדרק

 .היקפנהמ לצא העסקה רבוש יטתלק םויב "(,יתבירה":םיומלשבת
 םיומלשבת יטדרקרדהס לע יתבירהרועיש את ותנשלישאר האי נקבה
 םהתאבו ,עתל עתמ ולוחיש יפכ ,םיירפה יתביר רועישב םייונישל םהתאב
 דעומ לכב ,ולוחי םא ,ולוחיש יפכ ,רוכאמ ןוכיהס פתוסתב םייונישל
 ףופכבלכהו,תדמוהק הפוקת פתותק םותרחלא יראשהא רתגמס שודיח
 ולוחיש לככ ,יטדרק רדהס לע יתביר רועישב םייוניש .ןידה ותראוהל

 חתאהעסקלשןכית ,כך רולא .דעמוהרבכשיראשאלעולוחי לא ,רוכאמ
 לכהו ,רתחא העסקל עביקיש רועישהמ הנוש רועישב יתביר עבתק
 יראשהא ןיתנ אם ,ליעלרוהאמ אף על .םיבויחה וזכיר ףדב רטופכמ

 ",ל"חו יבויח סל" או "ץרהא יבויח סל"לםיומלשהת יסתרפ ותעבאמצ
 להס את םיביכרהמ תועסקאה יומכס ךלס דיחי יתביר רועיש עביקי

 דעובמ יתבירה רועיש פי לע (םיבוקע בויח ידעומ שני ןיבש) שדוח וותבא
 הריחב של הרבמק .ל"הנ םיבוקעה בויחה ידעומ ןיבמ םדוקהמ בויחה

 את ףוסנבובשחיייראשהא ייסרטכ רתבחאו/ו נקבה:ל"חו יבויח לבס
 דעוממ לחה ,ל"חו יבויח לבס לתלכנה העסק לכ ןיגב יתומיה יתבירה
 םוכס לתפכה ידי לע וזאת ,ןכמ רחלאש בויחה דעולמ דעו ליגרה בויחה

 בויחה דעוממ ףולחיש יקודהמ םיימה רפבמסו יתבירה רועישב העסק כל
 דעומ ללוכ לא) ןכמ רחלאש בויחה דעולמ דעו (דעומ וותא ללוכ) ליגרה
 (הנשבםיימ) 366 וא 365-בל"נהםיימהרפמס של םוקתלחרחלא (הז
 יתבירה .בויחה דעובמ יתבירה רועיש פי על בשוחת יתבירה .ןיינעה יפל

 דעומ רחלאש בויחה דעובמ ןובשחה בתוחל ףיזקת ,רוכאמ בשוחשת
 לתבלק השבקב ןיויצ ,תעל עתמ היהיש יפכ ,יתבירה רועיש .ליגרה בויחה
 רתחא העדוה לכב וא םיבויחה וזכיר ףדב ןכמ רחלאו בויח יסרטכ

 נקבה של וגתיכנצ יראשהא ייסרטכ רתבח או/ו נקבה ידי-על ןנתישת
 ייסרטכ רתבחלש נטרנטיהא ראת ותעבאמצ ותברל)חולקל זה ןיינעל

 (.נקבה או/ויראשהא
 יראשא דעמוה םהב םילמשה םישדוחה רפמס פי על בשוחת יתבירה 20.2.3.2

 דעוממ לחה:ונייה ימתוסמהעסקלםיומלשבת יטדרקרדהס רתגבמס
 בו ,שדוחב ךירתא וותבא לחש ,ידיעתה בויחה דעולמ דעו ,ליגרה בויחה

 .וואלבמ ערפיהלהעסק הותאןיגביראשהא רואמ
 בושיחל יסבסה.העסק לכ של לקתומס ילתבההריתה על בשוחת יתבירה 20.2.3.3

-ב לפכוהמ הסקעל עבנקש יתנשה ילניומנה יתבירה רועיש הינו יתבירה
 של םדוקמ ןועריפ של הרבמק .הנשב םוי 360-ב לקוחומ שדוחב םוי 30

 םהתאב ןובשחה את היקפנהמ בייחת בויח דעומ ונישא ךירבתא יראשהא
 של יחסיהקלחבןכו,לקתומס ילתבהןרהק רתיתבחולקה שתבקל
 רפבמסו יתבירה רועישב ערפנה םוכהס לתפכה ידי על וזאת יתבירה
 דעו (דעומ וותא ללוכ) םדוהק בויחה דעוממ ףולחיש יקודהמ םיימה

 רפמס של םתוקלחרחלא (זה דעומללוכ לא)םדוקהמ ןוערפהדעולמ
 .ןיינעה יפל (הנשב םיימ)366 או/ו 365-ב ל"הנ םיימה

 רוכאמ יסרטכבםישוימשהלשבויחהדעות מת אונשלשבקיחולקהםא 20.2.3.4
 לש בויחה דעות מרחא הביס לכמ םא וא ,הנעית ושתבקו ,ליעל 8 ףיעבס

 ידעומ לע ,בויחה דעומ יוניש עיפשי אל ,הנשתי יסרטכב םישוימשה
 .םיומלשבת יטדרר קדהסבןוערפה

25 
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 סיטרכה רתסגמלצוינ
 ללנצ ישארחולקההיהיריהמיראשארדהס לוניצ רשפהמא יסרטכב 20.3.1.1

 יסרטכב ותקאעס עבצלילבמ וזאת יסרטכה רתגמס ןובשח על םיומכס
 :ןלהל) יסרטכה רתגמס ןובשח על לוניצ כל של וומכס .םירמוצ שתיכרל
 נקבה ידי-על עביקש רועישה או/וםוכהס על הלעי לא "(כהישהמ"
 רימסישיפכו עתל עתמ(יראשהא ייסרטכ רתבח ותעבאמצ ותברל)
 .ויתינפ עתבחולקל

 ףל)א ₪ 1,000-מ תחפי לא הומכוס םישדח םילשקב השעית הכישמ 20.3.1.2
 ותעבאמצ ותברל) נקבה עידוי וילע רחא םוכס כל וא (,םישדח םילשק

 .עתל עתמ(יראשהא ייסרטכ רתבח

 לצוינל יהנפץרוע
 חולקהש לכך ףופכבו ,ןלהל רואהמת ןפובא הכישמ עבצל לכוי חולקה 20.3.2.1

 לתבלק היקפנלמ יתנופלט הינפ ותעבאמצ :ץורע וותבא לועפל ישאר
 יומטוטא הנעמ לתבלק היקפנלמ יתנופלט הינפ תועבאמצ או ישונא הנעמ

 םרסופישיפכלכה;נטרנטיהא ותעבאמצ היקפנלמ הינפ ותעבאמצ או
 .(יראשאהייסרטכ רתבח ותעבאמצ ותברל) נקבהידי על עתל עתמ

 עבצלחולק של השבק לכל ותנעיהל אם ידעלב עתדלויקשהיהי נקבל 20.3.2.2
 הכישהמ םוכסב הכויז חולקה ןובשח ,השבקל רעתיי נקבה םא .הכישמ

 .השבקהדעוממםיעסק יימ 4 עד
 שוקבהמ הכישהמ םוכבס ןובשחה יוכיז רק כי שרופבמ הבז רהבומ 20.3.2.3

 את דיעמהלוהשבקלרעתיהל נקבהלשוכמתהס את הווהמהשבקב
 .יראשהא

 ,הכוזי םא ,שוקבהמ הכישהמ םוכבס ןובשחה יוכיז דעומ רחלא ךובסמ 20.3.2.4
 ןיגב יתבירה רועיש ,ריתה בין רטופי הב בכתב העדוה חולקל חלשית
 .הכישמ הותא

 וןעריהפ פןאו
 יוכיז דעולמ בורהק בויחה דעוממ לחה ,הכישמ כל ןיגב ביוחי ןובשחה 20.3.3.1

 .בויח דעומ לכב ןכמ רחלאו הכישהמ םוכבס ןובשחה
 רשכא ,יתבירו ןרק של םיפורצ םיישדוח םיומלשבת לקותס הכישמ 20.3.3.2

 הותא ןיגב םיומלשהתמ דחא לכב יתבירהו ןרהק של ללוכה םומכס
 יהשלכ הכישמ ןיגב הכויז ןובשחהו הרבמק ,םלוא .ההז היהי הכישמ

 בורהק בויחה דעובמ ,ליעל רוהאמ אף על יאז ,בויחה דעומ ונישא דעובמ
 הכישהמ ןיגב חולקה ביוחי ,הכישהמ םוכבס ןובשחה יוכיז דעולמ
 םוכוס ,דבלב (ןלהל זה חנומ רתדגהכ) רושיג יתביר של ףוסנ םולשבת

 ןרק של םירחאה םיומלשהת יומכמס הנושו דרפנ היהי זה םולשת
 .הכישמ הותא ןיגב יתבירו

 חולקה רתיחב יפל יתבירו ןרק של םיומלשת רפבמס ערפת הכישמ 20.3.3.3
 ידי לע עביקיש ילימסומק ילימנימ םיומלשת רפלמס ףופכבו) השבקב

 ונישא דעובמ יהשלכ הכישמ ןיגב הכויז ןובשחהו הרבמקו (היקפנהמ
 רחבנש םיומלשהת רפלמס ףוסנב ערפת הכישהמ יאז בויחה דעומ

 .ליעל 20.3.3.2 ףיעבס רוכאמ רושיג יתביר של ףוסנ םולשבת
 העדוהב עתל עתמ םיומלשהת רפמס את ותנשל ישאר היהי נקבה 20.3.3.4

 .ויד עלןנתישת
 20.3.4 ףיעבס הרתדגהכ יתבירה או/והכישהמ ןרקלש)םיומלשהת ירטפ 20.3.3.5

 םהידעוומ (,ןלהל 20.3.4.4 ףיעבס הרתדגהכ רושיג יתביר או/ו ןלהל
 חולקה אל חלשיי רש( א"םישלומהת חלו":ןלהל) םיומלשת חולב וללכי

 .הכישהמ םוכבס ןובשחה יוכיז רחלא ךוסמ היקפנהמ ידי-על

 יתבירה
 םהתאב עביקי הרועישש ,העובק יתביר חולקה םלשי ,הכישמ כל ןיגב 20.3.4.1

 רדהסל ןוכיסה פתוסת ףוריבצ ןלהל ןיוהמצ דעובמ םיירפה רועישל
 חולקלורמסיוי השבקהדעובמ נקבבםיגוהנויהישיפכריהמיראשא

20.3.1 

20.3.2 

20.3.3 
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 הכישלמוןכית ,ךכרולא .השבקהשגושת הינפץורעוותבא השבקהןבזמ
 .רתחא הכישלמ עביקיש רועישהמ הנוש רועישב יתביר עביקת חתא
 השבקב ןיויצ ,תעל עתמ היהיש יפכ ,ריהמ יראשא רדהסב יתבירה רועיש

 העדוה לכב או םיבויחה וזכיר בדף ןכמ רחלאו בויח יסרטכ לתבלק
 ותברל)חולקליראשהא ייסרטכ רתבחוא/ו נקבהידי-על ןנתישת רתחא

 (.נקבהלש או/ויראשהא ייסרטכ רתבח של נטרנטיהא ראת ותעבאמצ
 דעולמ דעו ןובשחה יוכיז דעוממ לחהש הפוהתק ןיגב יתביר םלשי חולקה 20.3.4.2

 .לעופב לאהמ ןועריהפ
 בושיחל יסבסה.הכישהמ של תלקומס ילתבההריתה על בשוחת יתבירה 20.3.4.3

 30-ב פלכומ הכישמ הותאל עבנקש ינתשה יתבירה רועיש הינו יתבירה
 יוכיז דעושממ הפוהתק יבגל עטלמ ,הנשב םוי 360-ב לקוחומ שדוחב םוי

 . 20.3.4.4 ףיעבס רוהאמ לוחי שאז ,וירחלאש בויחה דעומ דעו ןובשחה
 דעובמ הכישמה םוכבס הכויז ןובשחהו הרבמק ,ליעל רוהאמ אף על 20.3.4.4

 היקפנהמ ,רומהא דעולמ בורהק בויחה דעובמ יאז ,בויחה דעומ ונישא
 םוכס לתפכה ידי על וזאת יתבירה של יחסיה לקחב ןובשחה את בייחת

 יוכיז דעוממ ףולחיש יקודהמ םיימה רפבמסו יתבירה רועישב הכישהמ
 ןושראה בויחה דעולמ דעו (דעומ וותא ללוכ) הכישהמ םוכבס ןובשחה

 ל"הנ םיימהרפמס של םוקתלחרחלא (הזדעומללוכ לא)וילאךוהסמ
 "(.רשויג יתביר":ןלהל) ןיינעה יפל (הנשב םיימ)366 וא/ו 365-ב

 8 ףיעבס רוכאמ יסרטכבםישוימשה של בויחהדעומ את ותנשלשבקיחולקה אם 20.3.5
 יסרטכב םישוימשה של בויחה דעומ רתחא הביל סכמ אם ו, אהנעית ותשבקו ,ליעל
 עורגל ילבמ .עת הותבא תמייק הכישמ על בויחה דעומ יוניש עיפשי לא ,הנשתי

 הותבא תימיק הכישמ יבגל ןובשחה בויח ידעומ כי רהבומ ,ליעל רוהאמ ותיללכמ
 יונישרחלא גם יוניש לאלורשאייחולקה אל חלשישי םיומלשתחולבעובכק ,עת

 כי רהבומ ךכיפל .יסרטכב (םלקח וא םלוכ) םירחהא םישוימשה ןיגב בויחה דעומ
 דעולמ הניה זה רשהקב הנווכה ", בויחה דעו"מ חנובמ זה בכתב שוימש השענש לככ
 .רוכאמ בו יוניש כל ינפל בויחה

 רימה יארשא רדסה של חהלקו ידי על םדוקמ וןעריפ 20.3.6
 הכישמ ןיגב ובוח רתיתמ לקח או אולמ תא ,םדוקמ ןועריפ עורפל ישאר היהי חולקה
 רחלא םיקעס יימ השולש עד רחוהמא לכל לעופב עבוצי םדוקהמ ןועריפה .יהשלכ
 לאצ ותגוהנ הנייהשת יפכ םיכרדב השעיי ןועריפה ןפוא .חולקה תשבק יטתלק
 םדוהק םויבםדוקמןוערילפ השבק לבלק לא ישארהיהי נקבה.עת לכבהיקפנמה

 לקח של םדוקמ ןועריפ יבגל ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ .בויחה דעולמ
 :ןלקמדכ היהי ןועריפה ןפוא יהשלכ הכישמ ןיגב נקבל חולקה בוח רתיתמ

 ףוסנבו םדוקמ ןועריפב עורפל חולקה שיקב וותא םוכבס ביוחי ןובשחה 20.3.6.1
 םוכהס :ןלקמדכ בשוחשת םדוקמ ןועריפב ערפיש םוכהס על יתבירב
 יקודהמ םיימה רפבמסו יתבירה רועישב לפכוי םדוקמ ןועריפב ערפנש
 ןועריפה דעולמ דעו (דעומ וותא ללוכ) םדוהק בויחה דעוממ ףולחיש

-ב ל"הנ םיימהרפמס של םוקתלחרחלא (דעומוותל אלוכ לא)םדוקהמ
 .ןיינעה יפל (הנשב םיימ)366 ו/או 365

 םדוקמןועריפעבצלחולקה יתינפב,ילקחםדוקמןועריפ של הרמק לכב 20.3.6.2
 רחלא (ןר)ק הכישהמ של לקתומס ילתבההריתה כי רוחבלחולקהלכוי

 זהה םיומלשת רפבמס ערפיהל וכישימ הניגב יתבירהו ,םדוקהמ ןועריפה
 םולשת כל םוכשס ןפובא)הכישמהותלא ורותנשםיומלשהת רפלמס
 (.לדגי םולשת כל םוכשס ןפובא) ןיקט םימולשהת רפמס כי וא (ןיקט

 םימולשת ויהי ילקחה םדוקהמ ןועריפה רחלא םיומלשהת כל כי רהבומ
 לחה בויחה דעובמ ולמושיו יתבירו ןרק של םיוושו םיפורצ םיישדוח
 .םדוקהמ ןועריפה דעולמ ךוהסמ בויחה דעוהממ

 ןרק רתית יבגל יתבירה רועישב יוניש לוחי לא כי ,רהבומ פקס רהס ןעלמ 20.3.6.3
 .ילקחהםדוקהמ ןועריפהרחלא קתלומס ילתבההכישהמ

 הכישמ ןיגב לאמ םדוקמ ןועריפ יבגל ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ 20.3.6.4
 ןועריפה דעובמ ביוחי ןובשחה :ןלקמדכ היהי ןועריפה ןפוא יהשלכ

 על יתבירבףוסנבוהלקוסםרשט הכישהמ רתית ןרקםוכבס םדוקהמ
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 ערפנש םוכהס :ןלקמדכ בשוחשת םדוקמ ןועריפב ערפיש םוכהס
 ףולחיש יקודהמ םיימה רפבמסו יתבירה רועישב לפכוי םדוקמ ןועריפב

 לא) םדוקהמ ןועריפה דעולמ דעו (דעומ וותא ללוכ) םדוהק בויחה דעוממ
 366 ו/או 365-בל"הנ םיימהרפמס של םוקתלחרחלא (דעומוותאללוכ
 .ןיינעה יפל (הנשב םיימ)

 עבוקישדחו רזחה יתנכתו 20.4

 יכחולקהןורצ בדבר ,שראמהיקפנלמ השבק שיגהלחולקה ותרשפבא ,וז יתנכובת 20.4.1
 ותעבאמצ דיעתבעבצישוא/ו יתנכולת ותפרצטההםרטעביצש ותעסקאה כל
 ותלעמ ,ל"וחב או/וץרבא עסק יבתב ותעסקא זה ללכבול"וחב או/וץרבא יסרטכה

 ותעסקא ,"יטדר"ק רדהסב תועסקא ,םימולשבת ותעסקא ,יסרטכב ותרושהק
 ל"וחבו ץרבא םינוממז ותכישומ "ריהמ יראש"א ,"םיומלשבת יטדר"ק רדהסב
 יתנכולת ורבעוי ,(םילשקב ןובשחב היקפנהמ י"ע ותביוחמ ןנישא ותאעסק עטלמ)
 יטתלקדעוממ לחהולטיקיש יסרטכבםישוימשהלכ כןו,"עובקישדוחרחזה"
 ובשחייו "עובק ישדוח רחזה" יתנכות רתגבמס ועבוצש ותעסקאכ ובשחיי ,השבקה
 .ןהלש יתנכוהת ינאלת םאהתבו יטדרקרדהס ינאבת נקבהמיראשא לתבלק השבקכ

 רתגבמס לעופבודי על ולנוצישםיומכהס את עורפלחולקה ותרשפבא זו יתנכובת 20.4.2
 ףופכבו חולקה רתיחב יפל עובק םוכבס םיישדוח םיומלשבת (יתביר + ןר)ק יתנכוהת

 יתנכובת םייוהמצ םיפכסה כלל של ח"שב םוכהסמ 3% של ילימאנימ ישדוח רחזהל
 רחא םוכס או/ו רועיש כל או (םהינבמ הובגה יפל) ח"ש 500 או "עובק ישדוח רחזה"
 באה שדוחל רבעות םיבויחה רתיתו עתל עתמ וילע םיכתס או וילע עידות היקפנהמש

 רתגבמס םיומכהס כל של לאהמ ןועריפל עד וזאת ,ןלהל רטופכמ יתביר שאיות
 .יתנכוהת

 ידי על עתל עתמ ןכדעהתל םייושע םהב םיבונקה םיירעהמז םירועישהו םיומכהס 20.4.3
 .היקפנהמ ידי על ןנתישת העדוהב,היקפנהמ

 אלדועלכוהיקפנהמ לאצ חולקה שתבק יטתלקדעוממ לחהףוקבת היהת זו יתנכות 20.4.4
 דעובמ הנעבוצתרוכאמ חולקה ותשבק .חולקהמ רתחאהשבק היקפנהמ לאצ הלטנק
 .בויחהדעומםרטםיעסק יימ 3ושגוה ותשבקהשינאבתו,יסרטכבבורהק בויחה
 .היקפנהמ ידי על ורשואיש םינפוא םותבא חולקה ידי על הננתית רוכאמ ותעדוה

 .ולא אם ליעל רוכאמ חולקה ותשבקל ותנעיהל אם ידעלבה תעד לוקיש היהי נקבל 20.4.5
 .זו יתנכות רתגבמס יראשח אוקללןנתיי,חולקה שתבקל נקבההנענ

 ,נקבהידילעהשבקהרושיאדעוממ לחהולטיקישרוכאמ יסרטכבםישוימשה כל 20.4.6
 .זו יתנכות רתגבמס ועבוצש ותעסקאכ ובשחיי

 היו בו דעוהמ) ליגרה בויחה דעוממ לחה יראשכא ובשחיי יתנכוהת רתגבמס ותעסקא 20.4.7
 :רומלכ,(יתנכוהת רתגבמס לאש ותעסקאהועבוצ וליא ותעסקאה ותביוחמ

 בויחה דעוממ לחה ,"יטדר"ק ותאעסקו ץרבא עסק יבתב ותעסקא 20.4.7.1
 .יסרטכב

 .יסרטכב בויחה דעוממ לחה ,ןרות םולשת כל ,םיומלשבת ותעסקא 20.4.7.2
 םולשת כל ,"ריהמ יראש"א ותעסקאו "םיומלשבת יטדר"ק ותעסקא 20.4.7.3

 .יסרטכב ליגרה בויחה דעוממ לחה ,וניגב יתבירהו ןרות
 .הכישהמ עוביצלךובסמוףוטשןפובא ץרבא םינוממז ותכישמ 20.4.7.4
 אם אלא ,ותקאעסה עוביצל ךובסמ ,ל"וחב םינוממז ותכישמו ותעסקא 20.4.7.5

 .היקפנהמ עם םידחוימ םירדהס יסרטכב ועבנק כן

 ותכישמ ללוכ) ל"וחב או/ו ץרבא ועבוצש ותעסקא ןיגב בויחה םבא כי ,בזאת שגדומ 20.4.8
 :רתגהמסמ הגירח ריוצ (ל"וחב םינוממז

 ביוחי ל"וחב םינמומז ותכישמו ותעסקא ןיגב רתגהמסמ הגירחה םוכס 20.4.8.1
 דעובמ יתנכולת נסכי לאוהעסקהעוביצ דעוממ ותעש 48 ךותוואלבמ

 .רוכאמ בויחה
 בויחה דעובמ וואלבמ ביוחי- ץרבא ועבוצש ותעסקא ןיגב הגירחה םוכס 20.4.8.2

 .יתנכולת נסכי לאובורהק

 יתבירה 20.4.9
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 חולקה םלשי ,וערפנ םרשטו יתנכובת וללכנש ותעסקאה יומכס סך ןיגב 20.4.9.1
 פתוסת ףוריבצ "םיירפ" רועישב יתבירמ בתכרוהמ הנשתמ יתביר נקבל

 ןלהל) עתל עתמ נקבהלאצ םיגוהנויהישיפכ,יטדרקרדהסלןוכיהס
 ןיויצ תעל עתמ היהיש יפכ ,יתבירה רועיש "(.יתבירה":זו יתנכובת

 לכב או םיבויחה וזכיר ףדב ןכמ רחלאו בויח יסרטכ לתבלק השבקב
 ראת ותעבאמצ ותברל) חולקל נקבה ידי-על ןנתישת רתחא העדוה

 .םיירפב יוניש לוחיש עת לכב הנשתת יתבירה .(נקבה של נטרנטיהא
 ידמ,עתל עתמהיהשת יפכןרהק רתית על או ,ןרהק על בשוחת יתבירה 20.4.9.2

 בויחה דעולמ דעו (דעוו מותא ללוכ) ליגרה בויחה דעוממ לחה ,וומיב םוי
 הינו יתבירה בושיחל יסבסה .(הז דעומ ללוכ לא) ןכמ רחלאש ליגרה
 םיימהרפומס יטדרקרדהסלעבנקשינתשהילניומנה יתבירהרועיש

 .ןיינעה יפל ,הנשב םוי 366 או 365 ילקח יתביר פתותק לכב יקודהמ
 לקחכ ליגרה בויחה דעובמ שדוחל חתא השעיי יתבירב חולקה בויח 20.4.9.3

 ןכמ רחלאו יתבירב חולקה ביוחי םדושק כך ,ישדוחה רחזהה םוכמס
 על הלעי יתבירה ןיגב רחזהה והשלכ בויח דעובמו היה .ןרהק רחזהב
 רשק אלל) יתבירה םוכס אולבמ חולקה ביוחי ,ישדוחה רחזהה םוכס

 (.עבנקשרחזההםוכלס
 לכ ",רימה יארשא" אותסקעו"םישלומבת טידר"ק אותסקע כי אתזברבהמו

 תינכלתו סונכי,סיטרכבלירגהביוחהדעממו לחה,נויבג יתבירוה רןתו םשלות

 .ליעל ראמוכ יתנכהתו יןבג יתביר ךליאו דעמו ואותמ אושייו "עובק ישדחו רזח"ה

 תינכובת ולטנקש ותסקאע,יפילח יסרטכתפקנה לאל יסרטכהלויטב של הרבמק 20.4.10
 םהתאב הנביוחת- םבויח דעומ עיגה םרשט םיומלשת תועסקאו יסרטכה לויטב םרט
 .רחבשרחזהה גתרדמיפלחולקה שתבקל

 יראשהא של (ילקחאו לא)מםדוקמןועריפ,עתל עתמ,עבצלחולקה ותרשפבא 20.4.11
 .םדוקמןועריפ לתמעבךורכ לאמ או ילקחםדוקמןועריפ.יתנכוהת רתגבמס

 :יארשאה ירדסלה רשבק םייללכ םיאנת 20.5
 עידוהל ישאר היהי חוקלה- יארשאה ירדסבה ששתמלה ותרשאפה לטויב 20.5.1

 שוימש ותשעל ותרשפהא את לבטלונורצ לע,איהשהביסלכומ עת לכב,היקפנלמ
 רתבח ותעבאמצ ותברל) נקבה ,ליעל 15 ףיעמס עורגל ילבמ .יראשהא ירדהסב
 הביסלכומ עת לכב,שראמםוי 30 חולקלעידוהלישארהיהי(יראשהא ייסרטכ
 .יראשהא ירדהסבשוימש ותשעלחולקה של וותרשפאלויטבלע,יאהש

 ששתמהל ותרשפהא את לבטלאו יראשהא ירדהסלףרהצטלשבקיחולקהשהרבמק 20.5.2
 רדהס ינאבת יראשא לתבלק שראמהשבק לבטיאו רוימס ואיראשהא ירדהסב
 לאצ ולטנקש ותעסקאה כל שעל ירה ,םיומלשבת יטדרקרדהס ינאבת או יטדרק

 ,יסרטכבםייהק רדהסהלוחי,רוכאמ חולקה עתדוה יטתלקדעולמ דע,היקפנהמ
 לויטב של הרבמק גם לוחי ליעל רוהאמ .שוקבהמ רדהסהלוחיךליוא זה דעווממ
 .םיביוחהמ םייונישב ,רוכאמ נקבה ידי-עליראשהא ירדהסבששתמהל ותרשפהא

 וטריפה את ריתה בין חולקה לביק םיבויחה וזכיר ףדב- םיביוחהזכוירףדבטרויפ 20.5.3
 :באה

 וערפנםרשט םיומכהס של ללוכהךהס ןיגב(ןר)ק חולקהבוח רתית 20.5.3.1
 .יראשהא רדהס עםרשבק

 .יראשהא ירדהסב נקבהלאצ גוהנה יתבירהרועיש 20.5.3.2
 םדוביע םויל םינוכנ םיבויחה וזכיר בדף םירטופהמ םינונתה יכ ,רהבומ 20.5.3.3

 .םיבויחה וזכירףדב רטופכמ יראשהא ייסרטכ רתבחלאצ

 הינפהירוצע את עובלק ישארהיהי(יראשהא ייסרטכ רתבח ותעבאמצ ותברל) נקבה 20.5.4
 לומ ,םי/ףוסנ לוניצל הינפ ץורע ףיוסהל או/ו םתונשל ,יראשהא ירדהס לוניצל

 .היקפנהמ

 יפכןפובא השעיתיראשהא ירדהס עם רשבק חולקה של השבק או/והעדוה כל 20.5.5
 תונפהל יש וילא םרוגה ןיינעל ותברל תעל עתמ היקפנהמ ידי על חוקלל רימסיש
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 .רוכאמ העדוה או השבק

 ירדהסמדחא כל על הלחה יתבירהרועש את ותנשל עתל עתמישארהיהי נקבה 20.5.6
 בושיחןפוא את ותנשלישארהיהי נקבה כן וכמ .היביכרממ היזא או/ויראשהא

 רואמ חולקה בו והשלכ דעומ או/ו יתבירה בתשוחמ הניגב הפוהתק זה ללכבו יתבירה
 לש הותיה ו אתא/ו יהשלכ יתביר בושיח פתותק ןיגב הבשוחש יתבירב ביוחמ ותיהל
 .דין לכל ףופכב וזאת ,העובק או הנשתמ יתבירה

 ירדהס של םינוש םינאת ועביקיש לוכי ,םינוש ותחולק על או םינוש םייסרטכ על 20.5.7
 או/ו הנעט כל על בזאת רותומ חולקהו ,םינוש יתביר ירועיש זה ללכבו ,יראשא
 םילחה םינאהת ןיבל יסרטכ םע רשבק םילחה םינאהת ןיב ותנוש ןיינעב השירד

 .רחא יסרטככל עםרשבק

 םדוקמ ןועריפב עורפל ,עת לכב ,ישאר היהי חולקה- חהלקו ידי על םדמוק וןעריפ 20.5.8
 את או ,הלקח או הלוכ,יטדרקרדהס רתגבמס ולנוצשםיומכהס ןיגבובוח רתית את

 ףופכב,םיומלשבת יטדרקרדהס רתגבמס ולנוצשםיומכהס ןיגבובוח רתית ואלמ
 םדוקהמ ןועריפה עוביצ ןפוא .ליעל 13.2 ףיעבס ותרטופהמ ויותיובייחהת םוילק

 חולקה בויח רבדב ותברל ,נקבה לאצ עתל עתמ םיגוהנ ויהיש םיללכל םהתאב היהי
 תעמ עבקישי םוכהסמ חתפי לאש םוכס ,רוכאמ םדוקמ ןועריפ דעומ לכב ,עורפל
 .הלמע םולשתב םדוקהמ ןועריפה את ותנהתל ישאר היהי נקבה .עתל

 על םלושהמ ישדוחה םולשהת רועיש לתדגה ותברל-"םדמוק וןעריפ"-הזףיעבס
 םדמוק וןעריפ יןינעל .םיומלשבת יטדרקרדהסב או/ו יטדרקרדהסבחולקהידי

 .ליעל 20.3.6 ףיעסב טרפוהמ לחוי- רימה יארשא רדסבה

 רתושבתק אותנקב- רותיש יצורעב רותיש לתבלק םיאנת

 ותרישירוצע ותעבאמצ ,נקבהידי על ותרישןמת על ,ןלהלהז רקפבשםינאהתמעורגלילבמ 21.1
 .ןובשח חתיפתלהשבקברשאםינאהת ולוחי,נקבה של

 ייסרטכ רתבח של ותרישירוצע ותעבאמצ ,יראשהא ייסרטכ רתבחידי על ותרישןמת על 21.2
 .ןלהל זה רקפבש םינאהת ולוחי ,יראשהא

 השבקבםירטופהמ רתושהתק ירוצעב ותלועפעוביצ לו רשפלא היקפנהממשבקמחולקה
 :ןלהלםירטופהמ םינאלת ףופכב,םלקח או םלוכ,בויח יסרטכ לתבלק

 :ןלקמדכ שוריפה היהי ,םיבאה םיחנולמ זה רקפב 21.3

 רואדאו/ו IVR כתרעמ או/ו (ירלאולס ותברל) ןופלט או/ו היליימפקס- רת"שותק יצרוע"
 .עתל עתמהיקפנהמ עידותוילערחא רתושתק ץורעלכוא/ו נטרנטיא או/ו ינורלקטא

 לכמיראשלא תושבק או/ו ותלועפעוביצ או/ו(דבלבהיארלק)עדימ לתבק- ם"יותרישה"
 וילעףוסנ ותריש כל או/ו פתוסנ יתנקאבהלועפ כל או/והעממט ימוא/והיקפנהממםיגוהס

 .םולשת תולועפ עוביצ עטלמ לכהו עתל עתמ היקפנהמ עידות

 בו רחא דויצ לכו (,ירלאולס ותברל) ןופלט רישכמ/וק ,םדומ ,יסקד ,בשחמ- צה"קדיוצ"
 .רתושתק ירוצעבםיותרישהלשהנינת או הלבקךרולצ שוימשהשענ

 ינחרו יןינת קיוכוזו עלותב, הנותכבתו שימושו צהקדיוצ 21.4
 חולקהלשוותשרבהקצ דויצלשוומיבק תינותמ רתושתק ירוצעבםיותרישה לתבק 21.4.1

 .כך לשם שורדה

 הוקחזהתושוימשה,הנהתקה,חולקהלשוותשרב/וותלעבב ותיהלההקצ דויצלע 21.4.2
 .וותירחא ועל ונובשח לע ,חולקה ידי-על השעת ההקצ דויצ של

 ןמת ךרולצ היקפנהמ את תוששמהמ ותנכובת ותלעבה- ינחרו יןינק יותכוזו עלותבה 21.4.3
 ,תוומשר ןנישא וא ותומשר ,רחא ינחור ןיינק ותיוכז לכבו "(ותנכוהת )" םיותרישה
 (ב"ויכו םיירחמס ותדוס ,םינטפט ,םיירחמס םינימס ,םיריוצ ותיוכ)ז םלועה לכב

 ,בועיצ ,םייתמרוגלא ,ותרמופלטפ עורגל ילבומ ריתה בין ללוכ םיותרישב ותרושהק
 םתוא ריצ וא חיתפש ישילש דלצ ו/או היקפנלמ םיכייש םיבצוק םיותריש ,היגולונכט
 חולקה ליעל רוהאממ עורגל ילבומ ךכיפל .םהב שוימש ותיוכז הל רמס וא הרובע

 :בייחמת
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הנכות לכב ליעל רוכאמ ישילש דצ ו/או היקפנהמ ותיוכז את רפהל לאש 21.4.3.1 
 .ןבזמ לתבגוה מניה אף זיעי ספ-לע ותבייחהתה .רוכאמ ינחור קניין או

םינימהס את ,ותנכוהת את יקעתהל רחלא רשפלא וא יקעתהל לא 21.4.3.2 
שיש ינחור ןיינק לכו היקפנהמ  לש רתושבתק םיעיפוהמ םיירחהמס

 .הנכובת
ינחור ןיינק ותיוכז לכב וא ותנכובת שוימשה יכ בייחמת חולקה 21.4.3.3 

ךכ םשל לבישק תושארהל ףופכו םהתאב השעי ותרחא  תוינטוולר
 .היקפנהממ

םויס רחלא רתושהתק ירוצע ותעבאמצ םיניתנה םיותרישב ששתמהל לא 21.4.3.4
 .ותרשהתקה
יפ-לע יוהיהז יעאמצ ו/או החבטהא יעאמצ ו/או הנכוהת את ףילחהל 21.4.3.5 
 ותלעב הכורכ היהר תוכאמ הפלחה םם אג היותשירדו היקפנהמ ותיחנה

 ונורצב םא רוחבל ותרשפהא חולקל היהת ,הז ןורחא הרבמק .יתפכס
 .ולא םא ,ותרישה את לבלק ךישהמלו םלשל

העמט ו/או יקמז ,ינעגופ ,יוקח ילתב שוימש וא הלועפ לכ עבצל לא 21.4.3.6 
 .ותרשהתק ירוצעב

םינצפב שימוש 21.5 

 ידילעו/או נקבהידי-על חולקהרובעעביקיםלקח או/וםיותרישבשוימשהךרולצ 21.5.1
 יעצאמ)" ינושרא ידוחיי ידוס דוק או/והיסמוסשמשתמ שם יראשהא ייסרטכ רתבח
 .היקפנהמ ותראוהלףופכוםהתאבלכה "( ייהוז

 םיותרישבשוימשהךרולצ רתושהתק ותכרעלמ חולקהלשהנושראהויסתנכ עם 21.5.2
 .רוכאמ לועפל בייחמת חולקהו ינושראה ידוהס דוהק את ותנשל חולקה שרדיי

 ידי-על כן תושעל שרדיי םא ,םעפל םעפמ היסמהס את ותנשל בייחמת חולקה 21.5.3
 בו הרמק לכב כי בייחמת חולקה.היד-על ול ורימסיש ובדרך םידעובמ ,היקפנהמ

-על שרדיישיפכםיווג תווס רפמס לולכתהיסמהס כי ואהגדאי,היסמהס את הנשי
 .רשפהא לככ שוחינל השקו יתראאק היהת היסמהס יכו ,ןיינעה יפל ,היקפנהמ דיי

 עידוהלו ותידובס יוהיהז יעאמצ רתישמל םיעהאמצ לכב וטנקל בייחמת חולקה 21.5.4
 הערלשוימשלששח של הרל מקכ ותדוא לו עדוויישכדימיראשהא ייסרטכ רתבחל
 ,ותירחמא יראשהא ייסטרכ רתבח ואת נקבה את חולקהרוטפ זה רשהקב.םהב
 יוהיהז יעבאמצ שוימשבעק ,םירחלא או/ו לו םרגישקנז לכליראחאהיהיחולקהו

 .חולקה לש לדחמ וה אשעא ממיוצ לעופכ לכך השרומ ונישא מי ידי-על
 ,ליעלרוכאמ יראשהא ייסרטכ רתבחלתידימי העדוהןיתלחולקה בתוחמעורגלילב 21.5.5

 הערל שוימשל חשש או/וםלקח או יוהיהז יעאמצ ןדבא על חולקלעדוויי בו הרבמק
 ותרשקהת ץורע ותעבאמצ ידוהס דוהק את תידיימ תונשל חולקה בייחמת ,םהב
 .ןיינעה יפל ,ינטוולרה

 רתשוהתק יעצאמבםירותישה 21.6
 ותראוהלםהתאבחולקהידי-על ושעיי םינושה רתושהתק ירוצעב םיותרישה עוביצ 21.6.1

 .תעל עתמ םהילע לו עידותש יפכ היקפנהמ ותיחנהו
 שבקיחולקה אםוםיפוסנםיותרישלבלק חולקלדיעתברשפאתהיקפנהמשןכיתי 21.6.2

 בויחה יסרטכ םכהסב םירטופהמ םייללכה םינאהת ולוחי ולא םיותרישל ףרהצטל
 .םיותרישהםתובא שוימשהינאל תעףוסנב

 עוביצל ותניתנ ותלועפ וליא ,העתד לויקש פי-לע ,םעפל םעפמ עבקת היקפנהמ 21.6.3
 עדימהיזאןכו,רחאינאתלכוםייברומ םיירעם מזיומכס ותברל,רתושתק יעבאמצ

 ןיתלןיתנםהב רתושהתק יעאמצ יגוס,רתושתק יעבאמצ לבלק ןיתנ ותראוהו
 .ןהמהיזא או/ורוכאמ ותראוה

-על ורותה לאשעדימ רתיסלמ או/ו ותלועפעוביצל רתושתק יעבאמצ הראוה לתבק 21.6.4
 תישארהיקפנהמו,היקפנהמ את הנבייחת לא ,ליעלרוכאמ שרופבמ היקפנהמ דיי
 .הליחכתלת מולוטבומ ותלבטכןלקחלו, ארוכאמ ותראוהל חסייהתל

 ,עת לכבםישארויהייראשהא ייסרטכ רתבחו/או נקבה,ליעלרוהאממעורגלילבמ 21.6.5
 לקח או רתושתק יעבאמצ תוראוהחולקה מאת לבלק ברלס ,םעתדלוקיש פי-על
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 ,חולקל ןיבו ותחולקה ללכל ןיב ,םלקח או םלוכ ,םיותרישה ןמת את ליבגהל וא ,ןהמ
 את עבצלםישארויהייארשהא ייסרטכ רתבחו/או נקבה.םלה הראישת ךרדלכב
 הניאהראוההבו הרמק לכב וזאת ילקחןפובא רתושהתק יעבאמצ חולקה ותראוה
 .םכהס או/ו דין כל ותראוה דתגונאו הרורב

 רתושקתיעאמצ ותעבאמצ םימיומס םיותרישןמת ותנהתלתישארהיהתהיקפנהמ 21.6.6
 או/וחולקהמעדיומ םירטפ,ותרהבה לתבבק ותברל,ואהשריבסינאתלכב
 .םהשלכ םיכמסמ אתהמצב או/ו ותחובט המצאתב

 רתשותק יעצאמב אותרהו עצויבפןאו 21.7

 היקפנהמ ידי-על עבוצת,חולקה מאת לבשתתק ,רתושתק יעבאמצ הראוה כל 21.7.1
 דעובמ היקפנהמ לאצ םיגוהנ ויהישו םיגוהנה ותראוההו םירדהסה ,םילהנל םהתאב

 .הראוההגומס ותראוהיבגל,ל"הנ הראוההעוביצ
 רבד לכל חולקה את ובייחי ,םיותרישה רתגבמס חולקה ידי-על וננתייש ותראוהה 21.7.2

 היאגש כל בעק חולקלםרגישקנז יפלכ ותירחאלכמהרופט היהתהיקפנהמוןיינעו
 .חולקה של

 יומשירלםהתאבןכדועמהיהי,רתושתק יעבאמצ היקפנהממלביק חולקהשעדימ 21.7.3
 ןיבל רתושהתק יעבאמצ לבהתקש עדיהמ בין הריסת לש הרמק לכב .היקפנהמ

 .היקפנהמ יומשירורבגי,היקפנהמ יומשיר
 נקבתוראוהלוםיריתהלףופכבהשעיתםיותרישה לתבוק היקפנלמ ותראוהןמת 21.7.4

 .תעל עתו מנכדועיש יפכו םיימיהק לראשי
 רתושהתק יעבאמצ ותעוצבהמ ותלועפה של הרימש יכילהב וקטתנ היקפנהמ 21.7.5

 ו/או ותינופלהט ותחישה את טילהקל יתשארהיהתהיקפנמה ,כן-וכמ .ןידל םהתאב
 .ודי-לע ונתנישי sms-ה ותעדוהו ותינופלהט ותראוהה את רחי אעל אמצכב רושמל

 או השבק בעק רחאםושיר כל או/ו רתושהתק ירוצע ותעבאמצ לבתקישםושיר כל 21.7.6
 רתושהתק ירוצע ותעבאמצ הלבהתקש ותרישןלמת השבק או חולקה של הינפ
 לכלהרוכאלהיראכוששמי (,םיינורלקטאםיעאמצ או/ו ןופלהט ותעבאמצ ותברל)

 ךכל הן הרוכאל הירא ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבומ ,הז ללכבו םהב רוהאמ
 ותרשפאהןנתיתחולקל.השבק הותבא רוהאמ ןכולת ןהוהיקפנלמ הנפחולקהש
 .רבדה כך אין כי חיכוהל

 ושז לככ,ודי על הניתנש רתושתק יעבאמצ הראוהלבטללכוי לא חולקהשןכית 21.7.7
 יפל,הלויטבענימשת ,רתחאהביסלכו מ/אוהלתבקרחלא היקפנהמ ידי-על העבוצ

 .היקפנהמ של העתדלויקש

 .םיריבס ילתב או/ו םייוגש םינותנ (, ב"ויכו spam) רקסינונת רדשיי לא חולקה 21.7.8

 רתושתק יעצאמבםיותריש יןינעל יותרחאמלבמוג רטופ 21.8

 םילולעהםהשלכהוצאה או דפסה,נזק לכל ותירחאלכמהרופט אתה היקפנהמ 21.8.1
 היטלש היקפנלמ ןישא ותבינסמ הוצאכת ,ןיפיעקב וא ןירשיבמ חולקל םרגיהל
 ,היותיובייחהתבדועמלוםעתינלמ ריבסץמאמ השתעהיקפנהמשינאבתוםהילע
 :םיבאה םירהמקמ דחא לכב זה ללכבו

 .עדימ יותרישב ותפסקה 21.8.1.1

 ותלמתק וא,רתושתק יוומק תועבונה ותלמתק הוצאכת םינונתבשוביש 21.8.1.2
 השתעהיקפנהמשינאבתוהיקפנהמ יטתלשבליעלרוכאמ ןנישא ותרחא

 .ןעתינלמ ריבסץמאמ
 .ןוילע חוכב םרושמק םירמוג 21.8.1.3

 או דפסה ,נזק לכל ותירחא לכמ הרופט היהת היקפנהמ ,ליעל רוהאממ עורגל ילבמ 21.8.2
 שובישמ הוצאכת ןיפיעקב או ןירשיבמ חולקל םרגיהל םילולעה םהשלכ הוצאה

 ותלמתק הוצאכתוא/ועוביצה ותראוה יטתלבק או רתבעהב,םינונתב,עדיבמ
 .םעתינלמ ריבסץמאמ השתעהיקפנהמוהיטתלשבםנישא ינאבתו ותרחא

 םילולעה םהשלכ הוצאה או דפסה ,נזק לכל ותירחא לכמ הרופט היהת היקפנהמ 21.8.3
 םהתאב היקפנהמ של יהשלכ הלועפמ הוצאכת ןיפיעקב וא ןירשיבמ ,חולקל םרגיהל
 .חולקהידי-עלשבקהתש ותרישל

 ותכרעהמ חתבטלא ריבסיעאמצ לכב וקטתנ יאהש פי-על אף כי העידומהיקפנהמ 21.8.4
 ותדוא עדיהמ יומצ םהבש עדימ ירגלמא הרידח לש ןוכיס םייק רתושהתק ירוצעו

 ןיא .חולקה כמתהס לאל תונוש ותלועפ עוביצ ותברל ,ויותנובשח ותדוא או/וחולקה
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 .דין פי-על םידדהצ ותירחמא עורגל ידכ ליעל רובאמ

 לבהתקשעדיהמ חתבטאל או/והרישמלרושהק לכב יתדעלביראחאהיהיחולקה 21.8.5
 .רתושהתק יעאמצ ותעבאמצ ולאצ

 שימושידמ 21.9
 לקח או/וםיותרישהןיגב ותלעמ או/ו לועפת או/ושוימשידמ ותבגל ותכהז הרושמ היקפנלמ
 .ןופירעלת םהתאבו ,ויד-על ועביקיש םידעובמו רועישב ,םהמ

 רתשותק יעצאמבםירותישה במתן ינויש או/ו סקההפ 21.10
 יעבאמצ שוימשה את ,עת לכב,לבטלםישארויהיחולקה או/והיקפנהמ 21.10.1

 .דגנכשדלצ ןנתישת בכתבהעדוהב,םלקחב או רתושהתק
 שראמםוי 14 של העדוהב עת לכב ותרישה לתבק יקפסהל ישאר היהי חולקה 21.10.2

 .בכתבו
 ףיקה את או/ו ותרישה את או/ו זה רקפבשםינאהת את ותנשלישארהיהי נקבה 21.10.3

 ינפל םוי 14 ותחפלחולקלןנתישת בכתבהעדוהבוקיפסהלוא/ווניהקטל ותרישה
 .ןידה יפ-על רותיש רחא דעומ לכב וא ,ופוקלת יונישה יסתנכ
 ייסרטכ רתבח לע וא/ו נקבה על הנגה ךרולצ םיגירח םירבמק ,ליעל רוהאמ אף על 21.10.4

 ייסרטכ רתבחו/או נקבהויהיחולקה על או/ו נקבה ותחולק על או/ויראשהא
 .רלתלא רתושהתק יעאמצב ותרישהףיקה את ןיהקטלאו לבטלםישאריראשהא

 יהליימסהפק ותעצאמבםירותיש למתן פותסנו אותרהו 21.11
 :םיבאהםינאהתו ותראוהה גם ולוחיהיליימפקסה ותעבאמצ םיותרישןמת על

 של םילעבה הינו חולקהש וניה היליימפקסה ותעבאמצ םיותרישה ןלמת ינאת 21.11.1
 אנמצ היליימפקסה רישכמ ,היקפנמל רנמס ורפשמס היליימפקסה רישכמ רפמס

 .היליימפקסה ותעבאמצ הקיפנהממםיותרישלבלק ןיינועמחולקהיכו,חולקה יתבב

 ידי-על הומחת האתחולקהידי-על היקפנלמ רימסשת היליימפקסבהראוה כל 21.11.2
 .חולקה
 רישכמ רפמס של הפלחה כל על יתדיימ היקפנלמ עידוהל בייחמת חולקה 21.11.3

 ותוצאהת לכב שאתל בייחומת ,עדימ חולשל היקפנהממ שיקב וילא היליימפקסה
 .רוכאמ ,היקפנלמ כך על העדוהןמת-ימא ועבניש

 ותירחהא ואלמ וילע לוחת יוראכ היליימפקסה רישכמ על חיגשי לא חולקה אם 21.11.4
 היקפנהממ לביתקש עדימב הפיצ ישילש דשצ הרבמק הז ללכבו ,ךכל רשבק

 .היליימפקסה ותעבאמצ
 םילולעה הוצאה או/ודפסה,נזק כל ןיגב ותירחמא היקפנהמ את רוטפחולקה 21.11.5

 ,היליימפקסה רישכבמ יהשלכ הלמתק הוצאכת אם ,ןיפיעקב או ןירשיבמ ,ול םרגיהל
 יטתלבק או רתבעהב ,םינונתב ,עדיבמ שובישמ וא ,והשלכ רתושתק יעבאמצ או
 ותעבאמצ םיותריש את לבלק לכוי לא ,ותרחא ותלמתק הוצאכת או/ו ותראוה

 דבלבו,ולתבקדעולמ ןכדועמילתבעדימלביקשוא,םלקח או םלוכ ,היליימפקס
 .םענלמ ריבסץמאמ השתעהיקפנהמוהיקפנהמ יטתלשב אינו רבדהש

 ותיחנהו ותראוהל םאהתב היליימפקסה יותרישל רשבק לועפל בייחמת חולקה 21.11.6
 .עתל עתם מהילע לו עידושת יפכ,היקפנהמ

 sms ותעצאמבםירותיש למתן פותסנו אותרוה 21.12

 :םיבאהםינאהתו ותראוהה גםולוחי sms ותעבאמצ םיותרישןמת על

 ןופלהט של םילעבה וניה חולקהש וניה sms ותעבאמצ םיותרישהןלמת ינאת 21.12.1
 ןופלהט ותעבאמצ היקפנמהמ לבלק ןיינועמ חולקה יכו ,היקפנלמ רנמס ורפשמס

 "(. sms ירותיש)" sms רקצ רמס ותעדוה חולשמ תועבאמצ םיותריש
 עונלמ נתמלע אתוז יוראכוילעחיגשיורחאשוימשלןופלהט את רוימס לא חולקה 21.12.2

 לביתקש עדיבמ הפיצ רחא וותשא ןוכיהס זה ללכבו ,ךכל רשבק םינוש םינוכיס
 .םינושםיותרישוותעבאמצ עבצי או דיינהןופלהט ותעבאמצ היקפנהממ
 ןופלבט שוימש פסקתה של הרמק לכברלתלא היקפנלמ עידוהלבייחמת חולקה 21.12.3

 רתבעה או/ו הפלחה או/ו וקיתנאו/ו הריכמ או/ו ןדבוא או/ו הבינג הרבמק ותברל
 .ןופלבט ותלעב
 ושבקהתש sms יותריש כלל ךומת ,עתל עתמ,לעופבחולקלוננתיישםיותרישה 21.12.4

 .היקפנהמ של העתדלויקשלםהתאבויהי,דיעתבודילעושבקיתש או/וודי על
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 ,היקפנהמ ותיחנהו ותראוהל םהתאב sms יותרישל רשבק לועפל ,בייחמת חולקה 21.12.5
 .עתל עתמ םהילע עידושת יפכ
 עדיהמ ותינכדעל םהתאב היהת sms יותריש רתגבמס ןנתיישעדיהמ ותינכדע 21.12.6

 .היקפנהמ לאצ
 םינופללט רקו ותילראשי רלאולס ותרבח של םינופללט רק םיניתנ sms יותריש 21.12.7

 .יתרבעב sms ותעדוה לתבבק םיכומהת םיירלאולס
 זה ללכבו ,ירלאולהס ןופלהט רתבח של הניהתק ותליעפב םייולת sms יותריש 21.12.8

 ותלמתק הוצאכת םינונתב םישובישב כן וכמו ,ןופלט קווי על ומסעבו יויסכ ירויזבא
 .ןוילע חכב םרושמק םירמווג יללכ עדימ ינונתב םישוביש ,רתושתק יוומק ותעבונה
 םיעבונה sms יותריש לתבבק בוכיע או שוביש רבדב הנעט כל חולקל היהת לא ךכיפל

 (דעובמ העיגה לא יהשלכ sms עתדוה אם זה ללכבו( רוכאמ םישוביש או/ו ותלמתק
 .םתעינלמ ריבסץמאמ השתעהיקפנהמו
 ירלאולהס ןופלהט עם ההשירשכא sms יותרישלבלק לכוי לא חולקהשןכית 21.12.9

 כל לו היהת לאו ,שבושמ או ילקח ןפובא ולעפי sms יותרישש וא ,לראשיל ץוחמ
 .םתעינלמ ריבסץמאמ השתעהיקפנמהשינאבת לכך רשבק היקפנהמ יפלכהנעט

 םילולעה הוצאה או/ודפסה,נזק כל ןיגב ותירחמא היקפנהמ את רוטפחולקה 21.12.10
 וא ,דיינה ןופלבט יהשלכ הלמתק הוצאכת םא ,ןיפיעקב או ןירשיבמ ,ול םרגיהל

 ותראוה יטתלבק וא רתבעהב ,םינונתב ,עדיבמ שובישמ וא ,והשלכ רתושתק יעבאמצ
 ו, אםלקחאו םלוכ,sms יותריש את לבלק לכוי לא ,ותרחא ותלמתק הוצאכת או/ו

 היקפנהמ תיטלשב וניא רבדהש דבלבו ,ולתבק דעומל ןכדועמ ילתב עדימ לביקש
 .םעתינלמ םיריבס םימאמצ הדי על ושענו

 לכל חולקה את ובייחי ,sms יותריש רתגבמס חולקהידי-על וננתייש ותראוהה 21.12.11
 הוצאהאו/ודפסה,נזק כל ןיגב ותירחמא היקפנהמ תארוטפחוקלה.ןיינעורבד
 או/ו חולקה לש היאגשמ הוצאכת ,ןיפיעקב או ןירשיבמ ,חולקל םרגיהל םילולעה
 .חולקהידי-על שבקהתש ותרישלםהתאבהיקפנהמ של יהשלכהלועפמ
 היקפנהמ לאצ רחאםושירלכ או/ו sms יותריש רתגבמס לביתקשםושיר כל 21.12.12

 עורגל ילבומ ,םהב רואמה לכל הרוכאל החכוהכ וששמי ,sms יותריש עם רשבק
 םיומשירב ןיוכמצ היקפנלמ הנפ חולקהש ךכל הן החכוהכ ,ליעל רוהאמ ותיללכמ
 .וידעוומ חולקלןיתנש ותרישהוהינפ,השבק הותבא רוהאמ ןכולת ןהו
 חתבטלא ריבס יעאמצ לכב וקטתנ היקפנהמש ותרלמ כי העידומ היקפנהמ 21.12.13

 עדימ ירגלמא הרידח של ןוכיס םייק ,sms יותרישםיניתנםותעבאמצש ותכרעהמ
-על לאש או/וחולקה כמתהס לאל sms יותריש שתבק ותברל,עדיהמ יומצ םהבש
 .דין פי-על םידדהצ ותירחמא עורגל ידכ ליעל רובאמ ןי. אודי על השרוהש מי דיי
 רחאיעאמצ לכברושמל או/ו יטלהקל יתשאראתה היקפנהמשחולקהעלםכוסמ 21.12.14

 .ודי על וננתישי sms-ה ותעדוהו ותינופלהט ותראוהה את
 םוחסלאו/ו sms יותריש את לבטל יתשאראתה היקפנהמ- sms ירותישלטויב 21.12.15

 םיניתנה sms יותריש את םצלצמ או/וםלקחבום אהבששתמהלחולקה לתוכי את
 העדוהב וזאת , sms יותרישלרשבק םינאהת את ותנשל או/ו ,הדי על ונתנייש או/ו

 על הנגה ךרולצ שורד רבדהש היקפנהמ רובתס םהב ,םיגירח םירבמק עטלמ ;שראמ
 .יתדיימ כן ותשעל יתשארהיקפנהמ היהת שאז ,היקפנהמ על או/וחולקה
 וא ,sms יותרישרותילבלק לאשונורצ על היקפנלמ עידוהלישארהיהיחולקה 21.12.16
 ,רוכאמ חולקה עתדוהל םהתאב sms יותרישןמת פסקתה .םהמ לקח לבלק לודחל
 .היקפנהמ לאצ העדוהה לתבקדעוממ םיעסק יימ 14 ךות ,רותיה לכל ,השעית ,לעופב

 (םינוש םינונת) ירלאולהס ןופלהט רתבחל עדימ ריבעהל היקפנלמ רשמא חולקה 21.12.17
 של עדיהמ ירגמא ךומת םינונת זה ללכבו ,sms יותריש ןמת ךרולצ םישרדנ רשא

 היקפנלמ רשמא ,רוכאמ עדיהמ את ריבעהלהיקפנלמ רשמא חולקה.היקפנהמ
 ,sms יותרישןומת זו השקביכרלצ עדיבמ שוימש ותשעלירלאולהס ןופלהט רתבחלו

 בתוח כל רתפהל ותירחמא ירלאולהס ןופלהט רתבחתוא היקפנהמ את ררחשומ
 ןהמ מי של היותבוח רתפהל או/ו,בתייחם, אחולקהיפלכןהמ מי הבחןהב ותידוס
 (1981-"אשמת,ותירטפה נתגה וקח זה ללכבו) ותירטפה נתגה דיני חוכמחולקהיפלכ

 . sms יותרישןומת ליעלרוהאמ עם רשבק לכהו,תוימיק אם
 עדימ לתבלק השבק כל ןיגביכ,חולקה על םכוסמ- sms עותדהו חשלומ עלות 21.12.18

 ידי-על sms חולשמ :ונייה) חולקה שתירד פי-לע ירלאולהס ןופלהט ותעבאמצ
 פי-על םוכבס ירלאולהס ןופלהט רתבחידי-על ביוחי חולקה (,היקפנלמ חולקה
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 או היקפנלמ עיגת לא העדוהה אם ף)א דעומ וותבא הלאצ גוהנ היהיש יפכ ףירעהת
 (.היאתרקרשפיאש מטרופבעיגת לא

 טנרטניאה עותצאמב םיותריש מתן ןיינעל פותסנו אותרהו 21.13
 :םיבאה ותרההצהוםינאהת ,תוראוהה גם ולוחי נטרנטיהא ותעבאמצ םיותרישןמת על

 םיעפושמ יפכהשילגהושוימשהינאלת םיפופכ נטרנטיהא ותעבאמצ ותראוהןמת 21.13.1
 הראוהןמת םעצ כי הבז רשאמחולקהויראשהא ייסרטכ רתבח של נטרנטיהא רבאת

 כל תאועצמ על לביקחולקה כי רושיאהווהמ,נטרנטיבא הלועפעוביצלודי על
 .וותא ובייחיו חולקה על ולוחי רשא ,םירוהאמ שוימשה ינאבת רוהאמ

 לכלו,נטרנטיבא םישובישו ותללתק םיראחאםאינ יראשהא ייסרטכ רתבחו נקבה 21.13.2
 הלהתק או שובישהש לככ ,נטרנטיבא שוימשמ הוצאכת חולקל םרגיהל לולעה נזק

 ץמאמ ועש ,ןיינעהיפל,יראשהא ייסרטכ רתבחו/או נקבהוםיטתלשבםניארוכאמ
 .םותאעונלמ ריבס
 את לבטלורוחזללכוי לא חולקהוןכית ,נטרנטיבא יהשלכהלועפרושיארחלא 21.13.3

 .ולא אם ןיבו עת הותבא לעופב כבר העבוצ אם ןיב,ודילעהניתנשהראוהה

 ועל םיישילש םידדצ ידי-על פקוהמס עדימ הינו נטרנטיבא ןיתנהעדיהמ מן לקח 21.13.4
 .םירחא םירלאת םירושיק םנשי נטרנטיהא רבאת .דבלב םותירחא

 ינרוטקלאראדו עותצאמבםיותריש מתן ןיינעל פותסנו אותרהו 21.14
 ותרההצהוםינאהת ,ותראוהה גם ולוחיינורלקטהא רואדהתועבאמצ םיותרישןמת על
 :םיבאה

 של םילעבה הינו חולקהש וניה ינורלקטר אואד תועבאמצ םיותרישה ןלמת ינאת 21.14.1
 כל ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ היקפנלמ רשמס ינורלקטהא רואדה בתוכת

 בתוכתלהיקפנהמ חסייתת,ובתוכת שינוי על חולקה עתדוה,היקפנלמ העיגה לא דוע
 .חולקהשל ינורלקטהא רואדה בתוכתכםלההרנמסשהנורחהא

 יותריש עם רשבק ,ןיינעהיפל,יראשהא ייסרטכ רתבחו/או נקבהלאצ םושיר כל 21.14.2
 ותיללכמ עורגל ילבומ ,םהב רוהאמ לכל הרוכאל החכוהכ ששמי ,ינורלקטהא רואדה

 יראשהא ייסרטכ רתבחלו/או נקבלהנפחולקהש לכך הן החכוהכ,ליעלרוהאמ
 חולקל ןיתנש ותרישהו הינפ ,םושיר וותבא רוהאמ ןכותל ןהו םיומשירב ןיוכמצ

 .וידעוומ
 ינורלקטהא רואדה בתיבת עדיהמ ותירטפלועדיהמ חתבטלא עגונהלכב ותירחהא 21.14.3

 כל היהת לא יראשהא ייסרטכ רתבחלוא נקבלו,חולקה על לתוטמ ,חולקה של
 ריבסץמאמ ושעשינאבת ךכלרשבק הוצאה או/ודפסה או/ו נזק לכל ותירחא

 ןיגב ןיב ,תונוש ותיועוט ותלתק םרגיהל ותלולע ינורלקטא רואד חולשבמ .םעתינלמ
 ינורלקטהא רואדה פתישח ןיגב ןיב ,םיישילש םידדלצ ינורלקטהא רואדה עתגה
נקבה את רוטפחולקהותרחאהביסלכמןיבו,נטרנטיהא שתרב וטריי ותנוייסנל

 םנישא ינאבת רוכאמ ותיועט או ותללתק ותירחאלכמיראשהא ייסרטכ רתבח ואת 
 את לבלק ןיתנ כי רבוסהחולקל.םעתינלמ ריבסץמאמ ושעשינאבתוםיטתלשב

 ייסרטכ רתבחו/או נקבה של נטרנטיהא רבאת חתבטומא הדובע בתיבבס עדיהמ
 .ינורלקטארואד ותעבאמצ גם עדיהמ את לבלק ונוצרב זאת לכבויראשהא

 דפסה,נזק כל ןיגב ותירחמא יראשהא ייסרטכ רתבח אתו נקבה את רוטפחולקה 21.14.4
 יהשלכ הלמתק הוצאכת םא ,ןיפיעקב או ןירשיבמ ,םרגיהל םילולעה הוצאה או/ו
 ,םינונתב ,עדיבמ שובישמ וא ,והשלכ רתושתק יעבאמצ וא ,ינורלקטהא רואדב
 את לבלק לכוי לא ,ותרחא ותלמתק הוצאכת או/ו ותראוה יטתלבק וא רתבעהב
 רבדהש דבלבו ,ולתבק דעומל ןכדועמ ילתב עדימ לביקש וא ,ינורלקטא רואד יותריש

 ו/או נקבהשינאבתו,ןיינעהיפל,יראשהא ייסרטכ רתבחו/או נקבה יטתלשב אינו
 .םעתינלמריבץ סמאמ ועשיראשהא ייסרטכ רתבח

 ידייב מיוח סיטרכ יןינעל אותרהו
 םשלכבוא"רקטייד"םשב)ידיימבויחגומס ואה יסרטכה כי בויח יסרטכ לתבלק השבקב צוין

 :ןלהל 22 ףיעבס רולאמ ףופכב ולא םייללכ םינאת ולוחי (רחא

 זאתו ,היקפנהמ לאצ רבושה יטתלק םוימ דחא םיסקע םוי ךות ףוטש ןפובא ביוחי ןובשחה 22.1
 .לראשיב ותעבוצהמ ותעסקא ןיגב

 םויב ,ל"וחב תועסקא ןיגב ףוטש ןפובא ןובשחה ביוחי ,ל"וחב שוימשל רשושא יסרטכב 22.2
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 עבבמט ותעסקא על כי פקס רהס ןעלמ רהבומ .ל"וחמ םיבויחה יטתלק רחלא באה םיעסקה
 .ליעל 9 ףיעס ותראוה ולוחי ,ל"וחב ועבוצש םילשקב ותעסקא ועל ץוח

 ,ותנושתובימס רותירחומא דעובמ ותאעסק ןיגבביוחיחולקהשןכיתי,ליעלרוהאמ ףאלע 22.3
 .ותינכט ותבי: סןוגכ

 כתרעלמ רשוהמק ינורלקטארישכמןותקמםהבש עסק יבתב רק יסרטכבששתמהלןיתנ 22.4
 .העסקהעוביצ עתברשוקומ לעופינורלקטהא רישכהמ אם רקו יסרטכבשוימש רתשפהמא

 .ינדירישכבמ ותעסקא עבצלןיתנ לא ,ריתהןיב,ךכיפל

 של ללוכהםוכהס על הלבגהו/אוסירטכב דתדובהעסקליברהמ םוכהס על הלבגה ימתיק 22.5
 .רוהאמ יברהמ םוכהס את עתל עתמםרספתהיקפנהמ .םויב ותעסקאה

 ,העסקהםוכבס ןובשחהבויח על ףוסנב כי רהבומ.נקבהרושילא הפופכ יתנרטפהעסק כל 22.6
 .לבגומ ןזמ ךשלמ ןובשחה בתוחל ופיזקי תועסקא של ףוקבת םירושיא יומכס

 רתגבמס ותשיכר ותברל ואהשגוסלכמםיומלשבת ותשיכרל יסרטכבשמשתהלןיתנ לא 22.7
 .השארהפי על יסרטכהבויחךרולצ יסרטכבשמשתהלןיתנ לאויראשהא ירדהס

 או/ו היקפנהמ יפלכ ותעיבת או/ו תושירד או/ו ותנעט לו הנייהת אלו ןיא כי רשמא חולקה 22.8
 חולקלרשוא לאש מכך הוצאכת לו ורמגיישםידפסהו/אותווצאהו/אוםינזק ןיגב נקבה
 םירושיהאש ךכמ הוצאכת ותברל ,םיריבס םיעממט יסרטכה תועבאמצ ותעסקא עבצל
 ותשיכרה את ותאמ לא או םפוקתךשלמ ןובשחה בתוחלופנזק ותעסקא עוביצלושבקהתש
 יסרטכ ןיינעל ולוחי אל ,ולא םינאתל 20-ו 8, 10, 19 םיפיעס .חולקהידילעועבוצשלעופב

 .ידייב מויח גומס

 עדימיראגומ יותטרהפ נתהג יןינעל ותעדהו

 יללכ 23.1
 חולקל עתל עתמהננתית או וניתנרשא נקבה ותעדוה על ףוסנב בא הז רקפברוהאמ 23.1.1

 ותברל ,רתחא ךרדב או נקבל חולקה בין רתחא ותרשהתקב או נקבה יכבמסמ
 .נקבה של ןובשחה לוהינ יכבמסמ ותירטפה ותינידמ

 רולאמ םגםיכמס חולקה,היקפנהמ לשםייליטגידהםיותרישבששתממחולקהםא 23.1.2
 ,נטרנטיהא ירבאת רסמתופהמ ,נטרנטיבא ישיאה עדימה נתגה ותינידבמ

 רתחא צוין כן אם לאא .הקיפנהמ לש םיפוסנה םייליטגידה םיותרישבו םינוומשייה
 .ונממ שבקיתשישיהא עדיהמ את רולמס וקחחוכמחולקה על הבוחןיא,ןלהל

 לש וכמתהסבו ונורצב היולת ,םרלמס הבוחש ןלהל ןיוצ לא םהיבגלש םירטפ רתימס
 רתבחו נקבהולכוי לא ,ושבקיתשםילאהמ םירטפה לתבק לאב,אתזםע.חולקה
 :ןיד פי-על הבוח יאהםיבאהםירטפה רתיסמ .חולקל ותריש פקלסיראשהא ייסרטכ

 לאמרפמס ,הנהנ ותדואםינושםירטפ,ןעמ,מין ,הדילךירתא ,ותהזרפסמ,לאמ שם
 .נקבה ןובשח ילעב ושם נקבה ןובשח של

 .חוקלה על ותלחןהש כשם השרומ על ותלח זה רקפ ותראוה 23.1.3

 חהלקו דותאו עדימ ףסאנ םשמה רותמקוה 23.2
 ותרוהמקמ ולביתק או ולבהתקש םינונתו םירטפ ,ותדבוע ללוכ חולקה ותדוא עדיהמ

 :םיבאה
- רסמו חשהלקו עדימ 23.2.1

 ותברל,בויחסירטכ לתבלק השבקהוןובשח חתיפתלהשבקה רתגבמס 23.2.1.1
 נקבה ןובשח יטרפו ולש םולשהת יעאמצ ,חולקה עם ותרשהתקהירטפ

 .חולקה של
 ותעבאמצ ותברליראשהא ייסרטכ רתבחלו/או נקבלויותינפ רתגבמס 23.2.1.2

 .פתוסנ דרך לכבו ותלטוקמןופלט ותחיש

- רותישב שימושה ךלבמה ףסאנש עדימ 23.2.2
 דיילעחולקלקפנוהשבויחה יסרטכבשוימשהמהוצאכת ףנאסהעדימ 23.2.2.1

 בויחה יסרטכ ותעבאמצ ושכרנש םיותרישו םירמוצ ותברל ,היקפנהמ
36 
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 ותעבאמצ חולקהעבציש ותלועפ זה ללכבווותעבאמצ ועבוצש ותלועפו
 .םיומלשת ינוומשייב בויחה יסרטכ

 .חולקלדעמוהשיראשלא רשבק ףנאסהעדימ 23.2.2.2

- ישילש דצמ עדימ 23.2.3
 ששתמהםהבשםיומלשתיומשיי או עסק יבתמ,הגמודל,יעסק עדימ 23.2.3.1

 ילעבומ ,ןודעולמ ךיושמ יסרטכהש לככ ,ןודעוהממ ,יסרטכב חולקה
 .2016-ו"עשהת ,יראשי אנונת וקח יפל ותנוישיר

 הוצאהו פטשמ יבת לשמל) םייטופיש םיפוגמ ,הגמודל ,תויושרמ עדימ 23.2.3.2
 .ותרחא ותכוסממ ותיושרומ ןיוסלכוהא םשרממ (לעופל

 יראשא ינונת רגמא ,גמאודל ,ןיד לכ יפ-לע םילהונהמ עדימ ירגממא עדימ 23.2.3.3
 2016-ו"עשהת ,יראשא ינונת קוחל םהתאב לראשי נקב ידי-לע להונהמ

 ;ויותנותק
 .ותרחאיראשהא ייסרטכ ותרבחמעדימ 23.2.3.4

 םהתאב ,םיפוסנ ותרוממק עדיבמ גם היקפנהמ עייתסת עתל עתמ 23.2.3.5
 םרסופהמ עדימ ,םיגוומס םיכירדממ עדימ ,הגמודל ,ןיד כל ותראוהל
 .דועוםיומשרעדימירגמא ילעבמףוסנעדי, מנטרנטיהא שתרב

 עדיבמ שימושה 23.3
 ,ופיאס ,ןלהל זה 23.3 ףיעבס רטופכמוןיינעהיפל,יראשהא ייסרטכ רתבח או/ו נקבה 23.3.1

 עטלמ ןכו ,ןיד לכ יפ לע הרבעהב רוהאס עדימ עטלמ ,עדימ ודבעי ,םהיניב וריבעי
 וששתמיו ,2016-ו"עשהת ,יראשאינונת וקחיפלםהשמימלאצ לבהתקשעדימ

 :ןידלםהתאבו,ותבאה ותרלמט חולקה ותדואעדיבמ
 ,ולבטל,וותאשדחל,יסרטכה את להנל זה ללכבו,הזםכהס עבצלידכ 23.3.1.1

 חולקה ותינפבלפלטו לברר ,עתל עתמ יסרטכביראשא רתגמס עובלק
 .ךרוהצ עתב ותבוח ותבגלו

 יסרטכב הערל שוימש או ותנאוה עונלמו רלאת זה ללכבו םינוכיס להנל 23.3.1.2
 .היקפנהמ ידי-על ופקנוהשםירחאםייסרטכב או

 םירמוצ חפתלידכןכוןודעוהמ ,נקבה ותחולקל ותרישה את רפשלידכ 23.3.1.3
 .נקבה ותחולק רובע םישדח םיותרישו

 ותכרעלמ או/ו נקבהיותרישלו ותכרעלמ הרבקולוהינ ותלועפעבצלידכ 23.3.1.4
 חתבטאלוהינ זה ללכבוןודעוהמויראשהא ייסרטכ רתבחיותרישלו

 .עדיהמ
 רחא ךילה לכו רושיג ,ותררוב ,יפטשמ ךילה ,העיבת ,וקתלחמ להנל ידכ 23.3.1.5

 רתבחןיבלישילש צד או חולקה בין ומיייתקש,כתוסממ ותשרינפב
 .ןודעוהמ ,נקבה,יראשהא ייסרטכ

 דויקם משל ןכו םיייסטסטט הכירי צלגרה נתיחבו וחוליפ ,עדיהמ חויתנ 23.3.1.6
 .יומרספעדימ

 עדיבמ ששתמלהו עבדל,ףואסללכוי נקבה,ליעלםירוהאמ םישוימשהלעףוסנ 23.3.2
 :ותבאה ותרלמט םגחולקה ותדוא

 לאל אף יראשא לתבלק או יסרטכ פקתנהלחולק שתבק כל וקדבלידכ 23.3.2.1
 .יסרטכה עם רשק

 .יראשאדיעמהלידכ 23.3.2.2
 ןכו הכירצ ילגרהו םיינקאב או/ו םינוש םיותרישב שוימש ילגרה ןויפאל 23.3.2.3

 .יומרספעדימדוקים משל

 חולקה ותלועפ םע רשבק ותנאוה עונלמו רלאת הז ללכבו םינוכיס להנל 23.3.2.4
 .נקבב

 רתגמס את דיעמומ ףותשמ יקפנמ ואה נקבה- פתוטשהודתובעךרולצ 23.3.2.5
 םיניתנה םיינקאבה םיותרישהמ לקחכ- יראשהא ירדהס ואת יסרטכה
 ודתובעב לבוכמק חולקה ותדוא עדיבמ שוימש השוע נקבה .חולקל
 עדיהמ את להנמ נקבה,רוכאמ שוימשמ לקחכ .ועתדלויקשיפל פתוטשה
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 ףנאסשעדיהמ עם דחיביראשהא ייסרטכ ותריש עם רשבק ףנאסש
 .חולקל םינתינה םירחא םיינקאב םיותריש עם רשבק

-ירטולרגו שימוש 23.3.3
 יראשהא ייסטרכ רתבחו/או נקבהשעדיומ ותעדוהחולקלחולשלידכ 23.3.3.1

 .דין פי על חולשל יםביוחמ
 נקב ותראוה זה ללכבו כתוסממ ותשר או דין כל ותראוהרחא לאלמ ידכ 23.3.3.2

 .ןוה נתבלהרויסלא ותשרהולראשי

-יסומרופיווקיששימוש 23.3.4
 יוקוישעדימחולקלרגשלידכבעדיבמ ששתמהל יתשארהיהתהיקפנהמ 23.3.4.1

 ,םיישונא םיינופלט םידוקמ ,ליגר רואד גמתודכ םיעבאמצ יומרספו
 ידכו םינורומס היליימפקס ,ינורלקטא רואד ,ותיומטוטא גויח ותכרעמ
 ,םירבאת ותברל,נטרנטיהא ותעבאמצ יומרספעדימחולקהינפבגיהצל
 הכמהס ותנועהט ותעדוהל חסיבשדבלבו,ותירתבח ותשתרוםינוומשי
 .וכז הכמהס ןנתי, תןידפי-על שרופבמובכתב

 הפוצהת ותימשרמועצמ ריהסל ותרשפהא חוקלה ותשרלדועמת עת לכב 23.3.4.2
 יפל,ןודעוהמ של או היקפנהמ של ותחולקה ותרישלהינפידי-על וזאת

 .ןיינעה

 זהילנאו רחקי מרותיש 23.3.5
 פקלס ידכ חוקלה ותדוא עדיבמ שמשתות דבעת ,ףותאס היקפנהמ

 יותריש,ישילשדצ ותעבאמצ ואהבעצמ היקפנהמ ידילע,היותחולקל
 יכרולצ םהלש םהיותחולק ותליעפו םותליעפ םע רשבק חוליפו חויתנ

 ששתמהל יתשאר היקפנהמ .םדי לע םיניתנה םיותרישה רופישו הכרעה
 חויתפלו הפקסאל ,הכילתמ ,היזלנאו רחקמ םשל רוכאמ עדיבמ

 .היותריש
 יימננואי וטסיטטס עדימב שימוש 23.3.6

 :חולקהותדוע אדיבמששתמותדבע, תףותאס היקפנהמ
 חתבטא,ותיסקעתונבות פקתה ותברל,ותיקעס ותרמט םישגהלידכ 23.3.6.1

 חויתנ .םינונת חויתנו שודיח ,חויתפ ,עדיהמ ןוגרא ימאמצ לועית ,עדימ
 םותאהמ חישו עדימ חולקל גיהצל ,הגמודל ,היקפנלמ רשפמא הכז

 .םיומד םינייפי מאלעב םישנת אבוצלקו וילי אנטוולרו
 היקפנהמ .ותיטרפה נתגה ינידל ףופכ וניא יימנונוא ייסטסטט עדימ 23.3.6.2

 רשכא .ותלבגמ לאל הז גוסמ עדימ ףשתלו רוסלמ ,ףולאס תישאר
 ןיעדויבשהלועפלכ עתבצמ לא יאה,הזגומס עדיבמ תששתממהיקפנהמ

 .חולקה לש םיהם מזירטפ ףושחל הלולע

 עדימ רתבעה 23.4
 ידכ ,תעל עתמ וא ,ףוטש ןפובא שרדנש לככ ,ףוג לכל חולקה ותדוא עדימ ריבעת היקפנהמ
 :הלמא דחאלכל זה ללכבו,ליעל זה רקפב ותרטופהמ עדיבמ שוימשה ותרמט את שלממ

 רתבחו נקבהידי על ףותשבמ פקנומה יסרטכ- ףשותבמ םייקנפהמ יןבעדימ רתבעה 23.4.1
 םיריבעמיראשהא ייסרטכ רתבחו נקבה,ףותשבמ םייקפנכמ ,יראשהא ייסרטכ
 ;זה 23 ףיעסב םירואהמת םישוימשה ותרלמט חולקה ותדוא עדימ םהיניב

 ;ןודעולמ 23.4.2
 ;םינוכיס לוהינו יסרטכה לועפת לשם יראשהא ייסרטכ רתבחל 23.4.3

 ;םייומלאניבה םינוגרלא 23.4.4
 םירטפתוימא,ותעסקא עוביצ ךרולצ ,ותלקוכס ותרחאיראשאייסרטכ ותרבחל 23.4.5

 ;יראשאייסרטכ פקתנהו
 םע םירושהק םיותריש םילעפהמת םיפקס ותברל ,היקפנלמ םיעייהמס םיפקלס 23.4.6

 היזלנוא רחקמיותרישםילעפהמת םיפקס,םיותרישםותאלועפתךרולצ יסרטכה
 ;;םורספיותרישבהיקפנלמ םיעייהמס םיפקוס היקפנהמ רובע

 ;פקתה מסיקפנהמשםיותרישה רתגבמס ,היקפנהמ ותחולקל 23.4.7
 רתבחל וא/ו קנבל םיפקהמס םירחא םיישילש םידדוצ םיותריש ינתונ ,םיפקלס 23.4.8

 ;יסרטכה עם םירושהק םיותרישיראשהא ייסרטכ
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 ;יסרטכה ותעבאמצ ותעסקא עוביצ םשל,עסק יבתל 23.4.9
 ;דין פי-על ךוסממףוגלכל 23.4.10
 םותליעפ את ונגריא יארשהא ייסרטכ רתבח או נקבהםא,רחא או שדחדיגלתא 23.4.11

 את גימז או רחאףוג עם גיתמז םהמישמ הרבמק ןכו- רתחא יתדיגתא רתגבמס
 ;ןידל ףופכב- ישילש צד לש וותליעפ עם וותליעפ
 תרבח או/ו נקבה ידי על דובעיש/החאהמ עוביצ של הרבמק-םיחנמ םיפוגל 23.4.12

 .יראשהא ייסרטכ

 םייטפוישםיווצמעדיבמ שימוש 23.5
 חולקלםיחסייהמת לויקעיווצלבלק יםיושעיראשהא ייסרטכ רתבחו/או נקבה 23.5.1

 .יחרהאז ןידה סדר ותנותק )היבג) םיהמס דתופק ,לעופל הוצאהה וקח ותראוה חוכמ
 לוהינךרולצ זה עדיבמ ששתמהל יםישאריראשהא ייסרטכ רתבחו/או נקבה
 וא ,חולקה עם םירחא םיכמהסו זה םכהס לויטב על יטלחהל ותברל ,םינוכיס

 .יראשא ותרגמס םוצמצ
 לוהינםשל,ותרושקו/או ותיחאו/או ותנב ותרבחלרוכאמ עדימריבעהלישאר נקבה 23.5.2

 .ןלאצ םינוכיס
 רשמיייראשהא ייסרטכ רתבחלאצ או/ו נקבבולביתקשלויקע צווי ותדואעדימ 23.5.3

 .דין כל ותראוהלםהתאבםהמדחא כל של עדיהמ ירגבמא

 בשחהתב.הזףיעס ותראוהלוכמתהס לבטלוהיקפנמל ותנפל עת לכבישארחולקה 23.5.4
 יפל בתיוחמ איה ובש םינוכיהס לוהינל ינויח ואה זה עדישמ הרובס היקפנהמש בכך

 זהםכהסלבטלהכזהרבמק תישאראתההיקפנהמ,םינקבהעלחפקהמ ותראוה
 .חולקה עם יםרחאםיכמהסו

 ףורילצ םיעגונה ,בויחה יסרטכ םכהס פי-על םירדהס םיילק תישארהיקפנהמ- בותטה 24.1
 ישארהיהי נקבה.היקפנהמ לאצ ותימיקהנייהשת לככ,ותנוש ותבהט תוינכלת ותחולק
 ,םינויריטרקוללא םהתאבורוכאמ ותבהט לבלק היהיןיתנםייסרטכיגוסולאןיגבעובלק
 .ךכ על העדוה לביק ,יהשלכ יתנכלת ףרהצטל לו עיצה נקבהש חולק .ועתדלוקיש פי-על

 תישאר האתהיקפנהמ .ויד-על ועבנק רשא ותינכהת ירדהס םהמ עתל עתמםרספי נקבה
 חסיב,ואהשןפואלכבהותנשל או יאהשהבהט יתנכת כל וא/והבטה כל ףוקת יקפסהל
 העדוהבךרוצ לאלהעתדלויקשיפל וזאת ,םיימומס ותחולקל חסיב או ותחולקהללכל
 העבנק ו/אורולקיצ תניתנהנישא רתדגומןזמ פתותק ותבהטלהעבנק אם אלא,דמתוקמ
 .מתדוקה מעדוה פתות תקרחו או אה זבהט לשגוי סבגלןידב

 לכומ עת לכב,ןודעובמ וותרבח את לבטלישארהיהיחולקה- וןדעלמו ךישוהמ סיטרכ 24.2
 ןודעוהמ וא/ו היקפנהמ .ןודעולמ וא/והיקפנלמ בכתבהעדוה רתימס ידי-לע,יאהשהביס
 יאהשהביסלכומ עת לכב,ןודעוהמ רתגבמס חולקה של וותרבח את לבטלםישארויהי
 םכהסהשהרבמק או/והעפק ןודעובמ חבר תויהלחולקה של וותכאשז הרבמק זה ללכבו

 יסרטכהובכתבהעדוהחולקלןתניתרוכאמ םירבמק .לוטביןודעוהמ ןיבוהיקפנהמ בין
 לאלוןודעולמ ךויש לאל)בויחהסירטכםכהסלםהתאבדבלבבויח יסרטככששמלךישימ
 .רוכאמ העדוהב רתחאשרופבמ רנאמ אם לאא (, ןודעוהמ רתגבמס ותבהט לתבק

 יסומרפ עדימ 25
 מי ותעבאמצ או/וןודעוהממו/אויראשהא ייסרטכ רתבחמאו/ו נקבהמלבלק שבקמחולקה

 ותעהצ ,םיעוריא ,ותעדוה ,ותבהט ,םיעבצמ ,עורגל ילבומ ותברל ,ומתרספ ירבד םעממט
 ןודעוהמ םעמט או/ו נקבהםעמט (,י"סומרפ עדי"מ :דחיןלהל)ףוסניוקוישעדיומ ותנוש
 יסרטכ לתבלק השבקב רולאמ ףופכב .םיישילש םידדצ םעמט וא ,םעממט םרוג םעמט או/ו

 חלשירשאיומרספעדימלבלק םיכמס חולקה,חולקהלשרותי רתחומא השבק לכב או בויח
 רקצ רמס עתדוה ,יתנורלקטא העדוה ,יומטוטא גויח כתרעמ ,היליימפקס ותעבאמצ ,וילא
(sms)עדיהמ לתבק את עת לכב יקפסהלישארהיהיחולקה.רחא רתושתק יעאמצ כל וא 

 יקפסהלחולקהןורצבם. אןודעולמ או/ו נקבל:ההתאמבהעדוהחולשת מועבאמצ יומרספה
 ןיילצ וילע האי-(ליעלםירטופהמ םיעבאמצ ולתבמק לידבהל)רואדביומרספעדימלבלק

 םינדועומו בותטה

39 
)10.2020.ט 116-21) 

24 



 
 

  
    

 

   

    
            

              
         

           
           

             
               

             
              

     
 

         
                 
          

          
              

   
 

    
               

           
 

   
           

               
             
             

            
             

     
 

     
            

            
              

           
            
              
            

          
 
 

     

              
            

    

             

26 

 .שרופבמ זאת

 אותצוהו עמלות ם,ישלומת
 בייחל עתל עתמ יתשארהיהתהיקפנהמ ,בויח יסרטכםכהסברוהאמ ותיללכמעורגלילבמ

 רשבק העממט ילמ או/ו להורמגיש ותנוש ותוצאהבאו/והיד על ועביקש ותלעמבחולקה את
 ,ופתלחה ,יסרטכה שודיח ןיגב ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ אך ותברל ,יסרטכב שוימשל
 םיותרישןן מתיגב או/ו םיפכס כתישומ רעש ישרפה ,ח"מט רתהמ ןיגב או/ווימתחס ,ולויטב
 יסרטכה על םירוהאמ םירדהסה ולוחיש לככ לכהו ,יראשהא ירדהס זה ללכבו ,חולקל םינוש
 לככ)חולקלוניתנש ותבהט עתל עתמלבטל או/ו ותנשלישארהיהי נקבה .ןופירעלת םהתאבו

 רשבק דין כל פי על ולמשלשישרחאםולשות מס כל .רוכאמ םיומלשת או/ו ותלעמב(וניתנש
 ישרפה ,ח"מט רתהמ ןיגב ,ליעל רוהאמ ותיללכמ עורגל ילבמ אך ותברל ,יסרטכב שוימשל
 לוחי ,יראשהא ירדהס זה ללכבו ,חולקל םינוש םיותריש ןמת ןיגב או/וםיפכס כתישומ רעש

 .וידי על םלושיו חולקה על

 םיסקעםיו נויאשןעוריפדעמו או ביוחדעמו
 ונישא םויב לוחי ,בויח יסרטכ םכהס פי על והשלכ ןועריפ דעומ או בויח דעומ בו הרמק לכב
 רחלאש ןושראה םיעסקה םויל (יןינעה יפל) ןועריפה דעומ או בויחה דעומ החדיי ,םיעסק םוי

 דעושמ יראשהא ירדהס רתגבמס םוכס לכ .ירוהמק (יןינעה יפל) ןועריפה דעומ או בויחה דעומ
 בה הפוהתק ןיגב גם וזאת ,יראשאה על הלחה יתבירה רועישב יתביר שאיי ,החדנ ונועריפ
 .ןועריפה דעומ החדנ

 יקהנפהמ ירספ
 הליבק היראו הרוכאל החכוהכ וששמיו חולקה לע םיננאמ ויהי היותנובשחו היקפנהמ ירפס

 .בויחה יומכס בושיחל עגונה לכב ,ריתה ןיבו ,םהירטפ לכל ןכות ותיתאמ חתכוהל

 ריתוו
 פי-על ויותיוכלז רבעמחולקליהשלכ ותכזןמת ,היקשת ,החנה,רויתו,הכרא,הכמהס כל
-יא,ילקחה או לאהמ ,הומיקיבגל היקפנהמ דמצ הלועפמ ותענימה או/ובויחה יסרטכםכהס

 לא ,בויחה יסרטכםכהס פי-על חולקה של יהשלכ ותבייחהת של ןוכנילתבההומיק או הומיק
 לאוהיקפנהמ את ובייחי לא ,םידתק ווהי לא ,יהשלכ ותכז על היקפנהמ דמצ רויתווכובשחי
 םה,םוקמלכומ היקפנהמ ידי-על בכתב ורשוא אם אל, אבויחה יסרטכ םכהס של יוניש ווהי
 הם כי בכתבשרופבמ היקפנהמ הרשיא אם אלא,וניתנ בו יעמפ-דחה הרלמק םילבגומ ויהי
 .םיפוסנ םירמק על גם ולוחי

 אהחוהמ דובעש רה,בעה ותיכוז
 או/ו ותחהמל,ריבעהלםישאריארשהא ייסרטכ רתבחוא/ו נקבה ,ןידב העינמ ןיוא לוככ
 דחהא ,חולקה יפלכ (ןהמ לקח כל ו)א םהיותיובייחהתו םהיותבוח ,םהיותיוכז את דבעשל

 לתבבק ךרוצ לאל (םייומלאניבה םינוגרלא זה ללכבו( ואהש ישילש דצ לכל או/ו והנשלמ
 םהתאב,הלועפחולקהףשתירומכא דובעש/החאהמ לשהרבמק .שראמחולקהרושיא
 לככ,רבענהףוגה בתולט בויח יסרטכםכהס על שדחמהימחת של ךרדב ותברל,נקבה שתבקל

 ,ריבעהל ישאר אינו חולקה יכ ,רהבומ פקס רתהסל .רבענה ףוגה או/ו נקבהידי-על שרדישי
 ,היקפנהמ יפלכ (ןהמ לקח כל ו)א ויתויובייחהתו ויותבוח ,ויותיוכז את דבעשל או/ו ותחהמל
 .שראומ בתכב לכך היקפנהמ רושית אלבק לאב ואהשישילש צד לכל

 דבועשובכויע,וןבכע ז,זויזקה, קח ותיכוז

27 

28 

29 

30 

 זה םוכס לקזז או/ו ותכנל תישאר אתה היקפנהמ ,יפכס רחזהל יכאז חולקש הרבמק
 רתחא בדרך םוכהס את םלשל או ןובשחה את ותכלז ,חולקה תמא לה םיעיגהמ םיומכמס

31.1 

 .היקפנהמ רחבתש יפכ

םיכסנהו םיומכהס כל על וזיזוק דובעש ,בוכיע ,ןובכע ,החזק תויוכז הנייהת היקפנלמ 31.2 
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 ןיבמ ילמ םיעיגהמ םיומכס ןיגב וזאת ,חולקה ותכלז עת לכב הידיחי ןיבמ מי לאצ וימצאש
 .חולקה מאת הידיחי

 םיעוריהאמ והשלכ עוריא ותרבק היותיוכבז שוימש ותשעל תישאר אתה היקפנהמ 31.3
 .בויחה יסרטכ םכהסל 15 ףיעבס םירטופהמ

 היקפנהממ לו םיעיגהמ םיפכס עם רשבק בוכיע או ןובכיע,וזזיק ותכז כל האת לא חולקל 31.4
 היהיורוכאמ ותיוכהז על רוזחילתבןפובאושראמרותומ ואהו ,בויחה יסרטכםכהס חומכ

 דעומוותבא אם םג,היקפנלמ ונממ עיגהמ םוכס כל ודעובמווואלבמ ,היקפנלמ םלשלבייח
 .ואהשםוכס כל לו החב היקפנהמ

 ותיוכמז עורגל ידכ ליעל רובאמ ןיא ,ליעל 2.5 ףיעבס רוהאממעורגלילבומ ,פקסרהס ןעלמ 31.5
 .דין פי על נקבה ותיוכומז נקבה יכמסמ פי על נקבה לש דובעשו בוכיע ,ןובכע ,וזיז, קהחזק

 םכסהה יאנתינויש
 יסנכהלוועתדלויקשיפלבויחה יסרטכםכהס ינאת את עתל עתמ ותנשלישאר נקבה 31.1

 בויח ידעומ שינוי יןינעל (רק לא ך)א ותברל ,בויחה יסרטכ םכהסב ותשמטהו ותפסות ,םייוניש
 ,בויח יסרטכםכהסב רתחארנאמ לאשלככ,ותימיק ותלעמ יונישו/או ותשדח ותלעמ עתיבוק
 כך על ןנתישת םוימםוי 30 םובת דימםפוקלת ונסכיירוכאמ השמטה או תפוסת,יוניש כל
 זשא ,חולקה ותיוכמז ערוג וניא או ינכט אוה ןויקהת םהבש םירבמק לאא ,חולקל העדוה
 זה םכהס ואשנםינאהת את ותנשלישאר נקבההיהי כן וכמ .יתדימי ופוקלת נסכיייונישה
 נסכייהלאםירבמקו,כתוסממ ותשר או/ו דין כל ותראוה פי על כן ותשעלביוחישהרמק לכב
 .תוראוהןותא פי על ףוקלת יונישה

 תולעמ עובלק יתשארהיהתיראשאהייסרטכ רתבח American Express ייסרטכל חסיב 31.2
 לכבהזםכהס ואשנםינאהת את ותנשל יתשארהיהתןכו ותימיק ותלעמ יונישו/או ותשדח

 .יומלאניבהןוגרהא ו/או מתכוסת מושרו/אוןידלכ ותראוהיפלעןכ תושעלבייוחשת הרמק

 ולקיצ בויחה יסרטכםכהס את יאבהלישארהיהיחולקהרוכאמ שינוי של הרבמק.31.3
 .היקפנלמ העדוהןמת ידי-לערלתלא

 ג' צד בתטולםכסה נויאםכסהה
 ךהסתמלישארהיהי לא ואהשישילש צד לכו,ג' צד בתולט םכהס ונניאבויח יסרטכםכהס
 .זהםכהס ותראוהעל

 םיטרפ ינוישו עותדהו

32 

33 

34 
 השבקב רתכנזהלראשיבובתוכת יפל,חולקלהיקפנהמ ידי-על רואדב חלשת רשא העדוה כל 34.1

 בתכתו )" ןלהלרולאמ םהתאבהקיפנהמ לאצ עתל עתמןכדועשת יפכ או בויח יסרטכ לתבלק
 עטלמ ,החולשמ דעוממ םיימ השולש ףולחב חולקה ידי-על הלבנתק וליכא בשחי( ת"חהלקו

 הפותק םהיבגל עבנק רשא ,רחא דין כל פי על או/וםולשתיותריש וקח פי-שעל ותעדוה
 .הן זיינעל רתחא

 ןיינעל םידדהצ ןיב וכמוסהש רתושהתק ירוצעמ היזבא ,נקבל עידוהל בייחמת חולקה 34.2
 יסרטכ לתבלק השבקבםירטופהמ וירטפבולוחישםייונישהלכל על ,רוכאמ ותעדוה רתימס

 .רוכאמ העדוה אי של הרבמק םינזקה לכב שאיי ואהו ,םעוריר אחלא ךו, סמבויח
 חולקה אם לאא,חולקה בתוכתלוילאוחלשיי,חולקלהיקפנהמ ידי על ותחלשנה ותעדוה 34.3

 "(.סיטרכה בתכתו )" רתחא בתוכתל ותעדוהה הנחלשית םיומס יסרטכ יבגל כי שיקב
 םהתאב חולקה ידי על הלבנתק וליכא העדוהה בשחית זה הרבמק יכ ,רהבומ פקס רתהסל

 ידי-על ופקנוהו,רחלאוחולקלףותשמןובשחהבו הרבמק .זה 34 ףיעלס שאירב רולאמ
 אהתהיקפנהמ ,חולק בתוכת הותאהרנמס םהיבגלרשאםשומישלםייסרטכהיקפנהמ

 ןפובא בויחה יסרטכ םכהס פי-על ותעדוה רוכאמ ןובשחה ילעבל חולשל תישאר
 ,דוחל דחא כל או דחי ,ןובשחה ילעב ושקיב אם לאא (,םיבויחה וזכיר דף זה ללכבו(ףותשמ
 .רתחא
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 םכהסל רשבק חוקלל םייונישו ותעדוה םרספל ישאר היהי נקבה ,ליעל רוהאממ עורגל ילבמ 34.4
 בשחית רוכאמ םרסופשת העדוהו ןידה ותראוהל םהתאב םורספ של ךרדב ,בויחה יסרטכ

 ןעהמ ,רתחאהיקפנהמ ועידוה לא דועלכ.הומרספםויבחולקה עתידילהעיגהוליכא
 יסרטכ לתבלק השבקברוכאמ וניהבויחה יסרטכםכהס פי-על היקפנלמ ותעדוהחולשלמ

 יפ-על נקבל ותעדוה חולשלמ ןעהמו (םיידועי םירפמס/ותבוכת ןיינעל ותראוהל ףופכ) בויח
 .נקבה יכבמסמ רוכאמ הינו בויחה יסרטכ םכהס

ןיד רתירבו טפויש כותסמ 35 
 ןיבש םיחסיל הרושהק ותניידהת לכב ,תידוחיי יתוממק וטפיש ותכסמ בזאת םינמק םידדהצ

 ,ופוקלת רשבק ותברל ,בויח ייסטרכ םכהסמ עבונה ו/או רושהק לכב ,היקפנהמו חולקה
 בו םולמק רותיב בורהק לראשי נתידבמ ךוסמהמ פטשהמ יתבל ,ורתפה ו/או ועוביצ ,וותנשרפ
 םינאת לע .ופי ביבא-תל וזחבמ ךוסמהמ פטשהמ יתבל או ןובשחה להנמת בו נקבה ףינס ןכוש
 .לארשי נתידמ של ןידה לוחי םידדהצ בין םיחסיה ועל הלא

םשלות ירותיש חוק חוכמ נותוש נותהג על סקע של ריתוו 36 

 30 לע להוע שלו ינתשה רותיכהמ רזוחשמ סקע חהלקו יהה זה, םכסבה ראמוה לכ ףא לע
 ירותיש חוקל (ב)51 ףיעס ילפ עתל עתמ עביקיש רחא םכוס לע או םישדח םילשק וןילימ
 נותהמוק נותלהגו יותכוזל י,אכז הייה אל חוהלקו ח,לקו ותואל סחיב חולוי אל ם,שלות

 ם.שלוי תרותיש חוקל ו' רקופ 19 א(,)14 םיפיעס אותרי הועל פ ח,ללקו

 לבשהתק ,חהלקו לש סוגו רמקו לכמ םילבוהתק םכוס – י"נתש רותיכמ רזוח"מ זה, יןינעל
 ,נהש תהאו יבלג ךרענש חהלקו לש ינתשי הספכח הו"דל םאבהת דמת,ם הקויספכת הנשב
 םילנהל םאבהת ראמוכ ינתשה רותיכהמ רוזחמ עביקי ר,אמוכ ינתש יספכ חו"ד ךרענ אל םאו
 נק.בב עת לכבם ועבפ םעם מפילבומקו םינהוג יויהש יכפ או םילבומקו םינהוגם היללכלו

 אותרהו ילפ חהלקו וגןמ יהיה אל יל,על ותועשמכמ סקע חהלקו יהה יל,על ראמול םאבהת
 חללקו דותעומ יואלו ה נותשהג כןתייש ףא לע אתזו ם,שלוי תותריש חוקל םיאבם הייפעסה
 ירותיש ותןנ יכ עבקו רשא ם,שלות ירותיש חוקל (א)14 ףיעס :ליעל רכזנה ריתוווה אלילוא
 לכ וא להעמ םמה כהני אלו םשלות אתרהו נהיתנ םיהבלגש םיספכה אמלו את ריבעי םשלות
 ירותיש ותןנ לע לתטהמו יותרחאה את רידמג רשא ם,שלות ירותיש חוקל 19 ףיעס ;רחא ביוח
 םשלות ירותיש ותןנ יותרחא (א: )תא ר,יתה יןב ,עבוקו ם,שלות לתעופ עצויבב חללקו םשלות

 רתסגבמ םירבעהמו םיספכה לתבק דע יקדובמ םשלות אתרהו עצויבל םלשהמ יכלפ םלשלמ
 יכלפ םשלות ירותיש ותןנ יותרחא (ב);בטלמו םשלוהת ירותיש ותןנ לצא םשלוהת אתרהו

 םשלות ירותיש ותןנ ותירחא (ג; )וניקוות רורויב – םשלות לתעופ עצויבב םפג יןינעב חלקו
 20 ףיעס ;ראמוכ םפג לשב חללקו רמונגש אהצוה או זקנ לשב יויפש או יצוילפ חלקו ילפכ
 םיובק ם,שלות ירותיש יננות לש דרנפב בותח יןינעב אותרהו עבקו רשא םשלות ירותיש חוקל
 ם,שלות ירותיש חוקל ףיעסםשלות לתעופ לכל סחיב וק,חל 19 ; 24 ס'ב םיראמוה םיביוחה
 ם,שלות יעצאמב יניוח ביכר לש דןבא או בהינג לש רהבמק חהלקו יותרחא את ליבמג רשא

 נויאש יי מדיב םשלות יעצאמב עהרל שימוש לש רהבמק או ם,שלוי תותריש חוקב ורתדכהג
חש" 450 לש םוכסל דע ם,שלולת ירותיש וקחב םיטרפוהמ םיאנהת חתת את,זו ך,כל יאכז

 חוקל 25 ףיעס ;ךנמוה ילפ עה,רל שימושה ידכ ךתו לעפוב עוצבוש םשלוהת עולותפ םכוס או 
 םולשת יעצאמב שהענש עהרל שמויש יןבג חהלקו יותרחא את ליבמג רשא םשלות ירותיש

 יעצאמ רתזחה או םשלוהת ירותיש זהחו םיוס רחאל או ם,שלוהת יעצאמ אתהקפ ופתבתק
 תא יגיסר משא ם,שלות ירותיש וקחל 26 ףיעס ;םולשי התותריש ותןנ לש ותושרל םשלוהת
 ;רמהמ נתוכוב חהלקו לעפ בו רהלמק םשלות יעצאמב עהרל שימוש לשב יותרחאה לתבהג
חללקו בישלה םלשלמ םשלות יתרויש ןנותל רהמו רשא ם,שלות ירותיש חוקל 27 ףיעס
 לתבבמג םיעבוהק םיכומסל רבעם, משלולת יעצאמב עהרל שימוש לשב ביחו םבה םיכומס
 בישלה םלשלמ םשלוי תרותיש תןונל רהמו רשא ם,שלות ירותיש וקחל 28 ףיעס ;יותרחאה

 נהיתנש אהרהו יפ לע עהצבוש םשלות לתועבפ ביחו בו םכוסה ןיב שרההפ את חללקו
 להדהג לש רהבמק אתזו ,בו בייחתה יכ חהלקו עידהו וילעש םוכסה יןבל ב,טהמו עותצאמב
 ירותיש ותןנל רהמו רשא ם,שלות ירותיש חוקל 29 ףיעס ;בויחה םכוס לש אהשרה אלב
 םכוסה יןבל אהשרה אלב ביוח םכוס ןיב שרהפ או ביוח םכוס חללקו בישלה םלשלמ םשלות

 ןר מתחאל, ורסח ךסמבמ םשלות תלועשל פב חהלקו ביחו בו רהבמק אתזו ח,לקו בייחבו הת
 אתשרה אלב לדהוג ביוחל םכוסי הכ או םשלוהת לתעופ את עציב אהו אל יכ חהלקו עתדהו
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 תיורחאמה חהלקו לתבהג או רטופיכעבקו רשא ם,שלותירותיש חוקל 30 ףיעס ;חהלקו
 םשלוהת ירותישןנותלםיטרפ רתיסבמ נהמות יהיה אל ם,שלותיעצאמב עהרלשימושלשב
 ם,שלותיתרויש חוקב רתודכהג ם,שלותיעצאמביניוחביכרלשןדבא או בהינג בותיסנלע

סעיף ;ךכליאכז נויאשימידיבםשלותיעצאמב עהרלשימושלש רהבמק או

 .םשלוי תרותיש חוקלו' רקבפ טתרויות המפרחאט העלמ

 יותריש חוקל 31
 םשלותיעצאמב עהרלשימושלשב יותרחאלכחהלקו לעלוחתאליכעבקו רשא ם,שלות

 .ט
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______________________ ___________ ______________________ ___________ 

 מע"ב תוחי טפחרזמ קנב

 _________________________ ףסני

 ________________________ בוןחש

 ____________________ בוןחשה לעב

 דבוכל

 ,גן תמר7 קיסטינבו'ז'חרמ,מ"עבתחופט חירזמקבנ

 בביא לת 40 רגסמה 'חר ,מ"עב טרכאריש

 בביא לת 40 רגסמה 'חר ,מ"עב לאריש (דרקרו)יו פיירויו

 בביא לת 40 רגסמה 'חר ,מ"עב סרפסקא קןרימא ליםעפו

 .מושנולשי איראש סטירכוקבנ סטירכבלמשהבחיו סטירכתעלתעמלבקל קשיםבמ אנו
 .איותנב תואו שודחתסטירכלכלש פוקתו תום דעמוב כי קשיםבמ הננו כן מוכ
 "לייםלכםאיתנ-בחיו סטירכםכסה"ב טיםרפומה ליםלכהותאורהוהלוחויבחיוהיסטירכבתלועיפהלע
 תנומתיחדמעמב לנו רסמנראשו מנומדרפניתלבקלחאהי זו הקשבש,תיופוסתוו חיופסנלכלע (,116-21.ט)
 .זו הקשבלע

 סטירככסטירכב מוששי ריםדיסמהקבנהיכמסמ–ףסבנו –לוחויקבנ סיטירככ סיםטירכבתלועיפהלע
 בוןחשהתחתיפדמעמב לנו רוסמנראשו(0601-01.ט)"בוןחש להולני לייםלכ איםתנ"ל'גחפסנתבורל,קבנ
 .קבנב

 חוקלה תמיתח

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

דגיאתה תמתיח חקולה תמתיח ךריאת הויזי 'מס  חקולה שם

דאגית בוןחש של הרקמב) (  (סיטרכה קיזחמ) (סטירכה קיזחמ)

 השרומה תמיתח

 ח"מו תמתיחוףסניהתמתחו ךריאת "חמו שם ףסני רפסמו שם

 –קנבלקהעת
 ףדה את ושללת יש קנבל תקהע
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