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 םכההס תמצית

 ןיבהירתסלשהקרמלכב.ףורמצ כםההס של לאמה וסחנה.וביחסיטכם כרי הסקריעלש בדלביתימצר תויאו תהז
 .םכההס אותורהוברגי,םכההס ןילב וז תמצית
לראשי ובלק רסנייד חברת וא/ו ,מ"עב לאשריל יאשרא ייסטת כרברוח מ"עב תופחט ירחמז קנב :תהשירו ןנות הותז .1 
 .יחדב מ"עב

תועצמבא ףוסנב ןנית  2. .יסטרכה תועצמבא יאשרא עמדתהו סיטהכר לועתפ ,וביח יסטכר נפקתה :תשירוה תהומ
 .םולשת תוראוה תולת ניםכוממ םיירמכשב םינמומז ךומשל בויחה יסטכר
 .יסטהכר עותמצבא אותקסע עולבצ יאשרא גרתמס וחקלל דתמעומ ,סיטהכר תקנפה ורישאל בדב בד :ראיאש סגרתמ
 יבגלו יאשרהא תגרסמ יגבל תעד לוקיש לאכל וא/ו קנלב .םעפ לכב (שיםודח 3) ןוערבל וניה יאשרהא תגרסמ ףקות
 .כםהסב טורמפכ ,הדשלח לאש וא הלטלב ,הנותלש םישאר םהו הושידח

 3. ,סיטהכר קימחז םשויגב לע גהמוצ יודייח רמספ ללוכ יסטהכר .םולשת יעצמא וניה וביחה יסטכר : , סטיכרה רתיאו
 ספ ,ותספר ןב (CVV 3) סףונ יוהיז מספר (,הנוש דשו)ח יסטהכר לש קףוהת יךארת ,סיטהכר לש גהמות לש למס
PIN 4) ינוטרקלא ביכר ,יסטהכר יטפר את ללוכה יטנגמ EMV) רותספ ןב () יוהיז ודקו.

 4. :לותופע ועלביצ יםאנת /ושימשה אופן
יעמצא הירכמה תודקנב לעמופש לככסיטהכר קימחז לש יוהיז תודעתוב סיטבכר רךוצ שי : ;יותפיז הירכמ תוודקנ  
 ודק תלדקה תרש, נד PIN EMV. ןוגכ ףוסנ יוהיז

 PIN . ודקבו סיטבכר רךוצ שי :םינמומז כתימש
  ,סיטהכר קיזמח לש יוהיהז רמספ ,יסטהכר קימחז שם ,סיטהכר לש אלמה רמספב רךוצ יש :ינוטלפ /ןווקמ וםלתש

- CVV. ה ודקו סיטהכר ףקות

ןוטלפל חלשייש רושיק וא ( OTP) תימעפ חד אמיסס עותמצבא ,וסףנ מותיבא רךוצ ןכיית ,מותיומס אותקסעב  
 .כםלהס תאםהב עקבתש רתחא ךדרב וא סיטהכר קימחז ייד לע וסרמנ ויטשפר ,ידינה

- PINה יבכר .קולח םהתאב "ינויח ביכ"ר נםיה ליעל םיטורמפה הפרטים ,EMV -המיסס וא רוישק לכ ןכו ה ודק  
 .קולח תאםהב "ברגומ ותמיא טפר" םיווהמ מיתעד פח

יראאשה גרתממס הגיחר תורבל ,כםבהס טורמפכ ,ותנוש תויבסמ תוקאעס עלבצ בסרל תוישאר לכא וא/ו קנהב  
 .פותוסנ תוליעו ןוה נתלבהל ששח ,הממר וא הנאוהל דחש ,סיטלכר העקבנש

 .םכהסבטורמפכןכינלפ ותשרקהתהתאםיילס םידדהצ מי תטלחהלדעתושרקהתהתקופת:תקשרוהתהתתקופ .5
 .ןוערבלהניהיראאשה גרתמס תקופת.כםבהס עוקבכ רךואתהקופהת

 :יםכוים וזייחיוב ידמוע .6
 הנושיש יכפ ,צטרפותהה פסוטב עקבנש ישודחה וביהח עדומב עצובי וחקלה וביח :לאשריב תוליגר אותקעס ןיגב 

 .הקסעה דעוממ קיםעס םוי וךבת וניה בויחה :יידימ וביח אותקסעב .תעל מעת
תיב ןילב קימחזה ןיב כםוסהש יכפ ,יםמולשהת ןמ חדא לכ ןיגב קוחלה וביח :לראשיב םימולבתש תוקאסע ןיגב  
 .וםלהתש דעומל קבועה ישודהח וביהח דעומב עוציב ,קעסה
  .ידיימ וניה בויהח :ידיימ וביח אותקסעו "לוחב תועצוהמב תוקאעס ןיגב
  .יטנלבי הרראאשה רסדהב עקבנש דעומב עבוצי בויהח :יראאשב תוקאעס ןיגב

 ולש קלון הסיבל המוטב ןיבש כםלהס םהתאב :בטומה יוכיז דעומ. 
 ןכויראשבא ואםימולתשב ותקאסעראשלתויועש לכא ו/אוקנ: הבבהחיו םכוס סתפרי /טידרק/יםומלתש תקאוסע .7

 .כםבהס עוקבכ,תייבר לוםתשלםיכפופ רומים כאדרהס .הזםכבהס םיעוקבה איםנבת ,בויחה כוםס את וסלפר
 הרישי ותיביהתח תמייק הרתגסמשב ,תטחובמ םולשת קתעס םניה סיטהכר תועמצבא םימולשהת :תקאוסעלטובי .8

 ושבוצע וםלתש אותקסע לטבל ניתן אל ,לכך התאםב.קימחזהמ ייתםגבב לותת לאל,קעסה ביתל כספים ירבעהל
 .קיחזהמ ידילעסטיבכר
 (יסטרכה של ןדובא או היבנג אחרלהרשומיתלב ושמיש) יסטבכר העלר ושמישלשהקרמב,ליעל ורמהא תולמר

 קימחזהלע ודיס סקתעלוטיב של ראח הקרמלכב.קעסה יתבי"ערמוצ תקאספ יאואבויהח יטפר יוניש של הקרמבו
 .ומבעצ קעסה יתבלומויניינע את ירדלהס

 ךותב ופקותל נסכיי לוטיבה .כםבהס עוקבה ןאופב העודהב ,תע לכב ןלטלב ןנית :עבק ותאורה /בויחל תושאהר לוטיב
 .קסעהתיבלומויחסיתדרהסליראאח קוחלה.םיקסע יום

 ןוריפעובת םכבהס עוקבה ורעישב ,םיישודח סיטכר ימד םלשל שדרנ קימחזה :יםלומתשותמלוע-תהשירו תעלו .9
 ירסדה.ןוריפעבתוםכבהס עוקבכהלמעתיגבנ,ל"ובח "חטמבןמומז כתישמוא מט"חבהקעס עויצבתעב.קנהב
 .יטנוולהר רסדהלסביח עבקנשיכפ יתיברםולשלת פיםוכפ יאשרא

 סיטכר :ונייהד) םולשהת יעצמבא ינויחה יבכהרו םולתשה יעמצא את ורמלש יש :ויהיז יטופר סטיכרה תשמיר .10
 .ריםלאח שיגנ ונישא ןאופוב רדנפב ,תטלחומ יותודבס (CVV-הרמספוסיטהכר רמספ ,PIN דוק ,יאשרהא

 ןוכיס ןכו ,ויטפר וא יסטהכר לש היבנג וא ןבדא לש ןוכיס תובלר ,םינוש ניםוכיבס וךכר בויח יסטבכר ושמיש :יםנכוסי .11
 תוהזתורבל,ניםוכנהיתנאוהיטפר יכהקסעעוביצ ינלפ אודולשדרנקימחזה.מיםולתשו אותקעס עוביצב עותטלש

 .לכך שרקב ודיצמ יותועטל תויאחרב אישו ,הניגב וםלתשה ןפווא הקסעה םוכס ,המוטב
 :סטיכר תאפקה/סיטכר לוטבי /ותשרקתה וםסי .12
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ךותב עבוצי סיטהכר לוטיב .כםבהס עוקבה ןבאופ העדוהב ,עת לכב תושרקהתה את ייםלס ןנית :קימחזה תמיוזב  
 .כםבהס עיםובקה הקופתלו ןפובא העדוהב ,תע לכב סיטהכר תא אילהקפ ןנית .חדא םיקסע יום
תא םייסל םישאר ןכו ,אשמר ימים 45 לש העודהב רותקשתהה את םייסל םישאר לאכו קנהב :לאכו קנהב מתיוזב  
 תא יאלהקפ ןכו ,כםבהס טורמפכ ,תזא קותידמצה גותירח תויבסנ לש הקרמב ריות הקצר הראהתב תושרקהתה

 .כםבהס טורמפכ ,רותיסב בותימס יסטבכר שומיהש
 טורמפכ,וחקלהלשבויהח ימוכלסו טתםילבששםיניינעלקרו אך לתגבומלוכא קנהב תויראח :ותשירל ותחריא .13

 .קוחב עובקכ ,יסטבכר העלר שומישל ןכו ,כםבהס
 הוזחב יוןע .14 (. tefahot.co.il-www.mizrahi) קנהב תרבא וב וכערנש םייוניבשו הבחוז ןייעל ןתינ :
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 םללייכ יםאנת- חיוב סטירסכם כה

 הקשבב ומרשייו/אוומשנרשםיטהפר ילפ תוזא ,יאשראסיטכר לעת עתמילוקינפשת קשאב וא/ויתקשיוב ליאהו
 ;ויאנבת ואות ודשחס תיטהכר לשופקות תום עדומביכ קשבמינאןכו,יסטהכר נפקתהל

 ;יםלאמוםיקיודמ,ניםוכנ הם ל"נההקשבביסרתמ שראםיטהפר לכיכ ירהמצ ינוא ליאהוו

 .הז כםסהבןלהלראמוה את םלקיי יםסכמ ניא

 תדרוהג .1
 מ"עבתופחטימזרח קנב-"קנהב"
 בולק רסנייוד "דארקטרסמ"ו"הויז"ייסטכר לשהקינפמה יאהש,מ"עבלראישליראשאיסיטכר-"הרחבה"ו/או""לאכ
 ו/אוןמעטמימו/אוןהמימלש בת חברת לכוארןיינעהילפ לוכה ",ובלק רסניי"ד יסטכר יקתנפמ יאהש,מ"עבלאשרי

 ;ןמוקמב ואיבש ימ
 .יסטהכר יגב על עטבומהגתומה על ותיוכהז לעבוניהשימולאנין הבוגארה-"יאומלנהבי ןהארגו"
 ;2019-ט"עתש ,וםלתש יתוירש–קוח-"קהחו"
 לכוא יסטהכר עותצמבא לםישןורעבב קותעסהויבויח ושב ןובכחש קוחלהייד-לע סרמנשקנהב ןובחש-"ןשבוחה"
 ;הז ןושבח ףילחיש אחר ןושבח
 .ןיינעה יפל ,לאכ לש ןומוישה וא/ו קנל הבש ןומוישה –"ומוןישה"
 .ודלחודביח ,םיקימחזהןמ חדאלכןכוהז כםהסב שרקתהשימ–"חוקלה"
 .יסטבכר ובקנומשש אדםה:הז כםהס חוכמקפנוהש יסטל כרכלסביח –"קיחזמה"
 ההובגתואוד מתבר חוקלהתוהזלשתומיא שרמאפ ראשוויד לעהנויש ואקימחזל סרמייראש מספר-"דיסוהדהקו"
- הלא ךורצל שדרייש לככ ,יטמוטוא ירשכממ כספים כתילמש וא ותיםריש וא ריםמוצ ישתכלר ושמיהש את ול שריאפו

 ;ידוס דוק ואותב שומיש
 םא,לםוא,הקעסהדויבע עדומבעוידהולאשריקנבייד-לעעבקנהיטנוולהר ח"טמלגייצה ערהש-"גציהי רהשע"
 םיגוהנה ,הירכמ ותברעה ערש ןילב היינק ותברעה רעש ןיב עממוצה הווהי ,ורמכא גיצי רעש עובקל קייפס לראיש קנב

 ;גייצ ערשה,קנבב
 תורעבה ןיגב ,ליםקש תורמת םירלוד ויוחותקלל רוכמל ,יתטנוולהר עתב ,קנהב גהונ ושב רעהש-"לובקהמ רהשע"
 ;הבז וצאיכ ריםאח מיםולשו תאהובחימולש, תלטיה,מס לכוןיליפח מלתעתתוספב,תוחאמהוא
 1993-ג"נתש ,ןגוה יראשא קוח-"ןהוג ראישא קוח"
 .2016-ו"עש, תיראאש ינונת קוח –"ראישא נינתו קחו"
 םוי הםו ייםאקנב קיםעס ימי נםיאש כימים קיםנהב לע קחפמה ייד-לע ועקבנש הימים טעמל יום לכ-"םעסקי וםי"

 ןושרא ,ריםופ,כותוסלש עצרת ינימוש ןואשר,ריםוכיפה יוםוםיורפיכה יום רבע,הנהש אשרימיינש,ןושבת ימי,שבת
 םויכ יםקנהב לע קחמפהייד-על עבקייש אחר יום לכןכובבא העשת,תועושבהגח,ותאמהעצ םוי,פסח לשיעישבו

 הברחהמ קשיבחוקלהראש ל"ובח קותעס ןיגב ריםובשואץוחעמטבב ריםובשל יחסוב ;יאקנב יםקסעםויונישא
 הלבגה לאב יטנוולהר ץוהח עבטמב קותעס לעופב עמבצ קנהב ובש םיקסע יום- נםיגב ץוח עמטבב ונושבח יבילח
 :ותהמחאו רותעבה ירעש וב רסםמפ קנוהב תוקסעה ימוכבס

 ;יאשראה גרתמס לויצנ וםכסןילב יראאשהתגרמס ןיב רשהפה-"הינופהרית"
 .הז כםהס יפלו/קנפוהש,הרקמהילפ "ובלק רסנייד"וא"רדקארט"מס וא"הויז"גבמות יאשראי/סיטכר-"סטיכר"

 .קולח התאםב ,םולשי תעצמא וניה יסטהכר
 דע ושמילש לגבומה,הקרמהילפ "בולק רסנייד"וא"דארקרטמס"וא"הויז"גתומביראשאי/יסטכר-"טעןנסטיכר"

 .וב ורהצב היתרהםוכלס
 ;ריחסךממס טעמלולראישלץוחמואלראישביקוחךליה הםש עותמוףי כסרטשטעמל,נכס לכ-"מוצר"
 תוקסע םוישרל ו/או םירוישא עוצילב ,ייםטנגמ םייסטכר תיאקרל יבכר ווב ינוטרקלא רימכש-"ניטרוקלא רשוכמ"
 ;יסטרכ תועצמבא ,רן היתיב ,לעופמה ,תועונהת לש לעובפ עויצבל לועפי תכזמרל ןעברתהלו
 קותסעה סךלסייחמת הסכום .יסטבכר םיאחר ביםויוח ותקעס עוצילב תרומהירבמהםוכהס-"ראישאה תסגרמ"

 םשטר ,ןושבבח ביםיוחמהקנהב תועצמבא וקפנוהשחוקלהלשםיאחרהיראשהא ייסטכר לכבו/אוסיטבכר ועשנש
 סייחתתורשאפ יאשראה גרתמס .תגרסמהםוכסתא לעת תעמתונלש ישארקנהב .חוקלהלשונושבחםהבביוח

 הזבולילש ואןושבהח ותואתא ביםיימחהםייסטהכר לכלואםאד ותולא קיםנפומה סיםיטהכר לכלואדודבסיטלכר
 רומכא הקופתלכםובת .יסטהכר נתמהז סבטופ העוקבההקופלת קיזמחלדמעות רתגהמס .הלאלכלשראח וא
 .קנל הבש ידעלו הבדעת לוקיש ילפ ,דמעושת לככ ,הדשח יראשא גרתסמ קיזמחל דמעות
 רתדגהלםהתאב,קנהב לש יםחרהא יראאשהיסיטכר לכבו/אוסיטבכר ,ביםויחה יתרת-"ראיאשהתסגרמליצונ"

 ;רתגהמס לוצינב וללכיי ,הברלח וגהוצ טרםו עוביצל ושרואש תוקסע ;וערנפ טרםש ,תיטנוול" הריאשראה רתג"מס
 ,יותוכז,םיותירש,םיכמצר ,סיטבכר םיקימחזל יסטהכר גדנכקלספ יםגהונה ידגאתואםאד-"קסע תבי" וא "קספ"
 ;לאשרילץומח ןיוב לראשיבןיב-םיכספ ואןיעקקרמ
 .יסטהכר עותמצבא פיםכס כתימש ןכו רותישוא/ורמוצ ישתכר-"דסויתקסע"
 הניגב הכומז קסעה בית וליוא ,העוביצ עדומל ךומב הסויהח דעומב הניגב ביומח חוקלה שרא הקעס ":הלירג הקסע"
 קסע תיב םע תוקאעס וא ,הלכא הנייהשת לככ ,ידיימ בויח תואקסעל סביח .ולש קלוהס ןילב וניב עבקנש יוכיזה דעומב
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 .ודיסה סקתעעויצבדעומהיהי וחקלהלשבויהח דעומ,לראישלץומח
 תילב תמלושמ הורתמת ,קסעה ביתל קימחזה ןיב ומכסוהש יםתנאל תאםהב ,ראש הקסע ":יםלומתשב הקסע"
 ,ןיורעישל קוחלה וביח דגנכ ,םימולשהת רובשב בוקנה יכפ יםורצופ םיווש םיישודח םימולבתש ,ןירועילש קעסה
 .הז כםהסבעוקבכ
 ,תעלתעמןיד לעועצוישיראאשה יותנכמת תאח ילפ ,עבצלושריאלאכו/אוקנר הבשאהקעס ":יאשראב הקסע"
 ביוחמ קוחלה ןושבח וליאו ,חדא םולשבת קסעה תילב םלושמ הקסעה םוכס הגרתבמס ראשו ,הז םכבהס טורמפכ
 .קשתובמה נטיתוולרה יראשת האינכולת תאםהב ומיםכבסו יםעדומב ,ןפובא הניגב
 ועבקייש ,ההוגב ותדאו מתבר וזהות תא תמלא םישרמאפו קיזמחל םיידוחיי םניהש םיעצמהא ":רמוגב תאימו טפר"

 דעומלןוכנ.חרתאךדרבו/אולכא ו/אוקנהב לשטננטריהא תרהא ומרסושיפ יכפ ,לכא וא/וקנהב ידילעתעל מעת
 יודהס דוקה,יסטבכר ןקהמות EMV-ה יבכר:םיאהב רטיםהפ ברגומ מותיאטכפר ומששייכעבקנ,הזםכהס תתיכר

 .קימחזהייד לעוסרמנויטשפר ,חראתורשקתיעצמלא וא ןולטלפ ולחשנש מיתעד פח מאיססוארוישקלכו
 ,הלועג פוסואותליטנלבת הרייבר הרועיש:לאכלו/אוקנלב ביתירםולשלת הכפופההלועפגוסלכלסביח –"תריבי"
 םהתאב תותרמה ממשיתה תולעה רועימש הוגב היהי אל תישממה לותעה רועיש הקרמ לכב לםווא ,םכבהס טורמפכ

 .ןגוהיראאש קולח
 ;ןגוה יראאש קולח תאםהב רהמות ירבימה יביתרה רועיש-"יתמרב תריבי"
 םיורגיפ ביתירכ לעת תעמ וחקלל חלשנ שרא טוירהפ ח"וד ו/או ,הז םכבהס עובקה רועיבש ביתיר-"םיגוריפ תריבי"

 .ןגוהיאשראקוחבהעוקבה ביתרמה ביתיהר ורעישלעהלעי לא הורעישש בדלוב ,ורמכא
 יכפ ,וםלתש ראתוהםעותמצבא תלת ןנית ראש ,רומכא םיביכרלש רוףיצואקימחזלםייודיח םייבכר ":ניחיו כיבר"

 .תאחר רךבד ו/אולאכוא/וקנבהלשטננטריאה תרהא ומרסושיפ יכפ ,לכא ו/אוקנהב ייד לע לעת תעמועבקייהלשא
 ביכר ,ומעצ סיטהכר :איםהב םיטהפר ןיבמ ריות וא דחא את ללוכ סיטבכר ינויחה יבכהר ,הז החוז תריתכ דעומל ןוכנ

EMV ה דוק ,יודהס ודקה ,ופקות ,סיטהכר פרמס ,יסטבכר ןקהמות-CVV, ביכהר ,ףוסנב.קימחזהלשיוהיהז רמספ 
 ,ורשיק וא פעמית חד אמיסס בלתק רךוצל רמס קימחז שרא ,אחר ורתשקת יעצמא וא ןופלט ירמכש לולכל לוכי ינויהח

 .יםורמא האמיסו הסא ורשיקה את ןכו,ותקאסע ורישאל שיםמהמש
 קהמופ רובש ןכו ,סיטהכר קיחזמ לעו הקעסה לע םיטפר תעבטהו םושילר דעוימה ינוקטרלא דועית וא/ו סטופ-"רשוב"
 .חתוםל קימחזה שדרנ םהילעש הלאכ ללוכ ,ינוקטרלא ירמכשמ
 .קובח םהלהנניתש ותעמהמש היהק תוחב ריםגדומראשוהז כםבהס רשומפבםידרגומ נםיאשםינחומל

 וב ושהשימוסטיהכר .2
 סיטמכר תרויהז כםהס מכוח קיזמחלוקנפוה.קימחזהלשידעלהב וושמילש עדוימוקנהב שוכראוה יסטהכר 2.1

 .הז כםת הסוראוה סיםיטהכר לכלעולוחי,אחד
 .ובלתק עם ידמ יסטהכר בגלעםויחת קימחזה 2.2
 םיכספ לקבלוא וךלמש ןכו ותירשוא צרומלע לוםשת לשם קר יסטבכר תמשלהש יארש ואהיכקימחזלעויד 2.3

 םגןושבחהתאביילח ,םיבייחאלךא,םישארקנהבולאכ;יאשראהתגרסמ וםכלס דע-לוכהו,ועותמצבא
 .העשתנ אם ,יראשת האגרסממהגיחר בסכום

 םולשכת וא יקאנב דיגתאמ וא םינמומז תכילמש יטמוטוא רימכשמ אלש םינמומז תלבקל סיטבכר שמהשתל ןיא 2.4
 ראח םולשתיעמצבא ,ןכינלפ העשנשםולתשלואיאשראלתורבעכואיראאש ןוערילפ ואריסח ךממס רועבב
 םירקמב טעמל תוזא ,םירומוצ יםרותיש ןיגב מיםולתש לתקב ךורצל סיטבכר תמששהל ןיא וסףנב .הקסע ורעבב
 ".קוחלה את הכר"יכילהתגרסמבלולכא קנלב אשמר העדוה קוחלה סרמש

 נקלב קפלס יביחמת ואה (,הקסעלוטיבבגא נםישא)םייוכיז בלתק רךולצ יסטבכר ושמישהעשי וחקלהשלככ 2.5
 ןותנ לכו תםיבוס םייוכיהז רוקמ בותלר ,ורמכא ייםוכילז עגונה עידמ או ךממס כל םקשתב פי על לאכל וא/ו

 םיארש לאכוא/וקנהב .ןיהד תוראוהבםידתמע את דאוול נתמ על דעתם לוקישילפ ללכא וא/וקנלב רשידש
 תואורה יוםקיאל חשש של הקרמב ותרבל,הקסעלוטיב גבאןנישא יוכיז אותקעס ןיגב קוחלה את כותלז אלש

 .ןיהד
 קעס תיבלכב גיםוהנה איםנלת ףוכפוב יסטהכר את םיבדכמהקעס יבבת קרו אך יסטבכר שומישתועשלןנית .62

 תקסעל צד נםיאקנוהב לאכ;סיטהכר את בדכל רביס קפס אם יהלשכ יותבאחר ושאי לא קנוהב לאכ.ךכל שרקב
 ,רותישוארמוצ לש תםוכיאואםיבט,םכמות ,פקתםלהס רקשבתובלר ,דוסיה קתסעלםיראאח ויהיאלודויסה
 .הל דיםמהצד ימייד לעדוסיה קתסעלשהפרהלכלוולוקשסופ ואקימחזהייד-לעונרכשש

 לשותובמחוסיטהכר תהחזרלםודקועשנשתוקעס ןיגב,ןובהחש תאביילח כותזהןמעגרי לא סיטהכר לוטיב .72
 וא סיטהכר תהחזר חרלא ףא העשנש יסטהכר פרבמס שומיבש ןיהד אוה .הז בויח דויבכל םוגרל חוקלה

 .והשמדת
 אללכא דועלכ,םלוא,לאשרילץומח תוקסעתייעשל,בדלבלראישבשומילש דעונשסיטבכר שמהשתלןיא .82

 רומכא הקרמב ,טננטריהא וא/ו ןוהטלפ תועצמבא תוקעס תיישעל הכז יסטבכר שמהשתל ןתינ ,תאחר עיודת
 .הלא תוקסעב לוהטיפ ןיגב תוחדימ הלמע בותגל תישאר לכא היהת

 הקסעשרלאאלואיםמיומסתוירשיננותםעואיםומסגומסתוקסעעויצבראשלאלםישארקנהבו/אולכא .92
 הקסעהםוכסםא אף- בותלרוהיונפהיתרמהגיחר לשהקרמב בותלר ,תונושתובימס הקשבהת ובשןבאופ

 ששחלכוא,ינויהח יבכבר ואורמספבוא יסטבכר הערל ושמילש ששחלשהקרמב-היונהפ היתרהמגורחוניא
 םירסדההיפלשהקרמבואיראאשהתגרמס םות חרלא םילחהנועריפידעומשהרקמבואקוהחמעובנהןוכילס
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 רמות וניאהעוביצ ןאופ ואהקעסהעוציב,יאשראייסטכר לקתוסה אחרת הברחוא,רותישיננות ןיבללכא ןישב
 ,בוירהס תמטר תאלכסללולעהזטוריפםאאלא,ותיבוס בוירסהתאוטיפר קנהבולאכ.רתאח היבסלכמוא

 ,קזנ ברדבהנעטלכמקנהב וא/ולכא תא אשמר טרופ קוחלהו.הנאוהלדחש ואןידברויסאלשהקרמב בותלר
 .ורמכא תוירבס ותיבמס בוריס קבע קוחללומגריישחוורןדובאוא נפש תמגוע

-ה פרומס סיטהכר ספרמ ,PIN דוק,יאשראה יסטרכ:ונייה)ד ובינויהח יבכהר תוא יסטהכר את ורמלש יש .102
CVV) יבגלעוא יסטהכר יגב לע שוםרי לא קיזמחה.ריםחלא ישגנוניאשןפובאו רדנפב,טתלחומתויודבס 
 ומכ.ידוהס ודקה את רחלא הלגיאלויודהס דוקהתא,סיטהכר תרבקבואדחיקזיוחשוהלשכץחפ וא מסמך

 רושיאל רושיק לתקב ךורצל ןופלט פרמס סרמנש לככ .סיטלכר תוכימבס וא חדי יודסה ודקה קזיוח אל ,ןכ
 .חרלא ןופלטה את ורלמס ןיא,תימעד פח מאיסס בלתקואתוקאעס
 ךרולצ טבומלוא רותיבס בותינסבהירמש מטרתלטעמל,חראםאד לשושותרלינויהח יבכהר את ורסמלןיא

 תלגבהןדובאל יאתב תורומהא בותינסב לאשינויהח ביכהר תירסמ.המוטב ותעצמבא לוםתש ראתוהןמת
 .קובח עוקבכ ותיהאחר

 קימחזלןתניתןכ.תרדנפוהרוגסהטפעמב,כךלךומסבואסיטהכר רתימס עם חוקללרמסיייודהס דוקה 12.1
 .ןומושייה עותמצבא יודהס דוקב תוצפל תושראפ

 ןועדומל בויחה יסטך כרויש 22.1
 לכא ייד לעואומעהלועפ תוףיבש ואקני הבדילעלעהמופ ןועדומלדיבעת יךויש ואךיומש סיטהכרשלככ א.

 םילחה איםנהת יתרלו ןונקלת תאםהב ,תומיומס הטבותל יזכא תויהל יופצ קיחזמה ,המע הלועפ וףבשית וא
 .תעל תעמ ויהיש יכפ ,ןועדומה לע

 ,לכך שרקב ליםהח איםנולת ורמכא ןודעומל יסטהכר וךילש עגונהלכב לעת תעמןכעדהתלקימחזהלע ב.
 שומיש וא תוהטב תירלצב םיאנהת ,בכך תוכוהכר תויולעה ,ןודעומב תוברהח ןמ תועבונה תוהטבה תובלר
 .ראח יאנל תכוןהב

 לש לוטיב וא לותבגהל וא/ו ןועדומב רותהחב לוטילב ליובהל םייועש הז כםהס יוםס וא סיטהכר לוטיב ג.
 .ןועדומה יתנאל כפוףוב התאםב לכהו ,וגרתסמב תובטה לש שומימה וא הירבהצ תושראפ

 הניא לכא וליוא ,המע הלועפ וףבשית וא לכא ידי לע לעפומ שרא ןודעומל יראאח וניא קנהב יכ ,מובהר ד.
 .ומע הלועפ תוףיבש וא קני הביד לע לעפומה ןועדומל איתאחר

 סטיכר ילחיוב דוחלו דחיב ותחריא
 קנהב יפלכיראחאהיהיחוקלה (,דיגתא ידילעוא ידגתא ,בותלר)ראח םאד לשושומישל יסטהכר שקבהת אם 3.1

-לע יסטרכה תקהחז יכ מובהר קפס סרה ןעמל .הז כםבהס ורמלא התאםב לעיפ אדם וותשא לכך לאכ יוכלפ
 ומבעצ וניאםאףא,הז כתב יתנאלסיטבכר קימחזהלשהלאמהמכהס הווהת יסטהכר לעעמוטב ומשש ימייד

 .הז בכת לע חתום
 םירבע היהנ ,ומש לע קנפוה סיטהכרש ימ ןכו ,דיגאהת לש ומבש הטמ םימוהחת ונא ,ידגאלת יסטהכר וצאה 3.2

 .הז כםי הספ-לע דיגהתא יוביח לכל שיתיא

 ופי-לעםיוביחהוסטיבכר וששימה
 ובעבטומסיטהכר ספרמכש ,ימולאניהב ןוגארהיידמו/אוראח קלוסיידמוא/וקסעתיב מאת ווחיד בלתק עם 4.1

 םאףאואעבטומואםוחת וניא ברוהש םאףאןושבהח תאבייחלישארקנהב היהי,תאחר רךבד ובןיוצוא
 .ווקפבת עגוו פנישא ,ראח פגם ובהלגנת

 כםהסל שרקבקנלב וגצויש ביםויחהןועירפ שרשתאפ ןובבחש פקתמס היתר היהתתעלכביכ יביחמת קימחזה 4.2
 .הז

 ןושבחל גיםמוצ יותהלםיידתעהלכא םייידתעהםיוביהח דוביכתאקנהב םעקימחזהרידיס ,ןובהחש רגסיי אם 4.3
 ונניתשסיטהכר ובילח תוארשהו ורירבבתונמצאהתוקעסלעגונבתורבל,הז כםסהו/אוסיטהכרמאוצילעוכפ

 .קעס ילבת
 ואהגיחרהםוכבס ,יתידימ,ןושבהח תאביילח ישארהיהיקנהב ,יאשראהתרגמסמגוריח קוחלהשתמיאלכ 4.4

 עוגרלילמב תוזא ,מתקדומהעודהלכ לאב וזאת ,לוםתש ותולא הנדח ןועירפדעומעקבנ אם אף ,וקלבח
 .הגיהחר תאראשל לאשלאכוא/וקנל הבש כותםמז

 ןושבהח תאביילח םישארקנהב ו/אולכא ויהי,בויחהדעומבוהלשכרבושםוכבס ןושבהח ביוחאלובהקרמלכב 4.5
 .וביהח דעומ יום רךעילפ ותריראוחמדעומב

 בהחיו ידמוע
 רובשלאכ-לגצוהורא ,הקעסברקשהת סיטהכר קיזמח יכראח לקסו יידמואקסעהתיבייד-על לאכ-לחווד 5.1

 :ירה,רובשילפ וביחרדבבינוטרקלארמס ,וא,והלשכ
 ויהי-ץוחעמטבבהעצובהקעסה אםבואלראשילץוחמ וביחייסטכר קלוסלצאןועריפל קדהופ ברוהש אם .א

 וא ורמר כאובהש הצגת וא/ו ווחיהד בלתק עם דימ,ברון השיגבןובהחש את בייחלםישארקנו הב/אולכא
 "(.םולהתש וםי":ןלהל)תאחר קנהב עידוה אם לאא,ןכמ אחרל וךמס

 ןושבחה את ביילח םישארקנהב וא/ולכא ויהי-לאשריב וביחיסיטכר קלוסלצאןועריפל קדהופ ברוהש אם ב.

.3 

.4 

.5 
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 ןלהל) בויהח דעומכ עבקנ וא בוקרה בויהח דעומב רומר כאובשה תגהצ ורא חווידה תלקב םע ברוהש ןיגב
 בויחי/דעומ סיףוהלןכו וביהח עדומתא נותלש עםלפ מפעם םישארויהיקנבהו/אולכא (."וביהח דעומ"-
 לעתעלתעמ רשידישיפכ,תאחר הקופתלשוא ותפחל מיםי 14 לשתמקדומהעדוהןמת ייד לע,םי/פסנו
 יגבלםינוש וביחיעדומעובקלהיהיןניתשולעוידשריהמצ חוקלה.ןידלכ ותראוהילפ ואלאשריקנבייד
 והלשכ ברושןיגבןושבחה את ויבייח אללכא וא/וקנשהב הקרמב.םי/םיוסמקעס י/בתתיבלש ריםובש
 .וביהח דעומ םוי ךרע ילפ ריות ראוחמ עדומב ןושבחה את בייחל םיארש קנהב וא/ו לאכ ויהי ,בויחה דעומב

 הלאו ,גצוה ברושש אחרל ,דיתיימ ןובהחש תא ביילח איםשר קנו הבא/ו לכא ויהי איםם הביקרמה ןמ אחד לכב 5.2
 תולחדבןמנא או רסדהלהנמ,יםנכס וסניכבןמנא ,לגר טתישבפ ןמנא יונימ,קימחזהלשוירתטפ:םיקרמה
 .וייותובייחהתב ודמעל לכוי לא קימחזהש אחר ימשמ ששח םייק םא ,ןועירפ

 ,ןיורעישל ברוהש ןיגב ןושבהח תא יביחל םישאר קנהב וא/ו לאכ ויהי ,ומיםלשבת הקסע השרואש לככ 5.3
 דעוממ להח ,ןיינעה יפל םימיהמתא בויהח יעדומב ולויחש ,רובשב וניושצ יכפ םיצופור יםווש םיישודח םימולבתש

 .ךליוא הישכקת הרסעעוביצ עדומ חרלא וךמסלוחישבויהח
 ועקבנשםיתנאהיפל,םירועיבש ןושבהח תאביילח םישארקנהב ו/אולאכויהי,יאשרבא הקסעהשרושא לככ 5.4

 .יראאשב הקסעב

 ילאריש טבעמב סקותע חיוב .6
 כתירע םוקמב תולת לאל ,הקעסה םוכבס ילאשרי עבטמב ןובהחש ביויח ילאשרי עמטבב הקסעה העבוצ אם 6.1

 .הקעסה

 ץחו עטבמבתעסקו חיוב .7
 שראמ הורה אל וא/ו יםלקשב ונובחשב העשיי ןושבחב בויחה יכ קשיב חוקלהו ץוח עטבמב הקסע העצוב אם 7.1

 :ןמקלדכבויחהעצויב ויראבןובחשבואילרוהד ונושבבח וביחלע תבכוב שורמפב
 ההמר רלאח םילקבש ןושבחבויח 7.2

 םוכסרמוי,גייצ ןיליפח ערשוורעבב פרסםמלראיש קנב שראץוחעמטבב ובקנ ברושה אם 7.2.1
 ישבמחב הקסעה תטילק וםיב עודיה ,הקעסה עמטב לש גיהיצ רעשה יפ-לע יםלקשל רובשה

 .קנן הבועריפתוב לאכןוריפעתבטורמפכהלמעחוקלהןמהגביתו,לכא
 ומרי,גייצ ןיליפח ערשורובעב סםרמפ וניאלאשריקנב שראץוחעמטבב ובקנ ברושה אם 7.2.2

 דעומב ,ימולאנין הבוגארב לבוקמה ערש יפ-על ,ב"האר רלולד רוקמה עמטבמ רבושה סכום
 עבטמל ב"האר רלומד הז םוכס יומר ןכמ רלאחו ,ימואלניבה ןוגרהא יבבמחש הקסעה טתילק
 ,לכא ישבמחב הקסעה תטילק םויב עוידה ,"בהאר רלוד לש גיציה רעשה יפ-לע ילאשרי

 .קנן הבויפערתוב הברחהןופיערתבטורמפכהלמעחוקלהןמהגביות
 ץוח עבטמב ןושבח בויח 7.3

 רלדו עטבמבונשבוח את נובגי בלחיי קשיבחלקוהו,חוץ עטבמב ובקנ ברשוהההי 7.3.1
 טרומפהןונגנמהיפלעילרוהד ןושבהח יבויח "(,ילרדוה שבוןחה"הזףיסעב להלן) "בהאר

 : ןלהל
 הברהחורובשה בסכום ילרוהד ןובהחש ביויח ,"בהרא לרודב ובקנרובשה אם 7.3.1.1

 ןופיערתובהברחהןוריפעתבטורמפכהלמעחוקלהןמ בותגלתישארהיהת
 .קנהב

 ,"בהאר רלודל רובשה םוכס רמוי ,ב"האר רלוד ונישא ץוח עבטמב בוקנ רבוהש םא 7.3.1.2
 ןוגארה ישבמחב הקעסה תטילק דעומב ימואלניהב ןוגרבא לובקמה רעהש ילפ
 .קנן הבוריפעתוב לן כאוריפעתבטורמפכהלמעתתוספב,ימואלניהב

 ןלהל) וירא עבטמב ונושבח תא וניגב יבילח שקיב חוקלהו ,ץוח עמטבב ובקנ רובהש היה 7.3.2
 –ןלהלטורמפהןונגנמהיפלעויראבןובהחש ביויח "(,ויראבןושבחה"הז עיףבס

 תיארש היהתהברהחורובשה בסכום וריאבןושבהח יבויח ,וריאבבוקנ ברוהש אם 7.3.2.1
 .קנן הבויפערתוב הברחהןופיערתבטורמפכהלמע קוחלהןמ בותגל

 רבוהש כוםס יומר ,"בהאר לרודוניוא ויראונישא ץוחעבטמב ובקנ ברוהש אם 7.3.2.2
 הקסעה טתילק עדומב ימולאניהב ןוגרבא לבוקמה ערהש יפל ,"בהאר רלולד
 הלמע.בלטמצ גייצ ערשיפל,ויראל "בהאר לרוומד ,ימולאניהב ןוגארהישבמחב
 בוקנ ברוהש אם ,ןאופ ותובא .קנהב ןוריפעובת הברחהןוריפעתבטורמפכהגבית

 טרומפכהלמעהגביות,לבטמצ גיצירעשילפ ויראלרובשהםוכסרמוירלובד
 .קנהב ןוריפעבתוהברהח ןוריפעבת

 ןילב לקשל רלוהד לש גיציה רעשה ןיב סהיח יפל עקביי ",בלטמצ גייצ רעש" ובישח 7.3.2.3
 סרנייד / לאכ ישבמחב הקעסה תטילק דעומב ,לקלש ויראה לש גיציה רעהש

 וריאה לש גיציה רעהש י ֵק ְל ֶח ורמכא לקשל רלוהד לש גיהיצ רעשה ילפ ,ונייה)
 (.רומל כאקשל
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 סיום  ההסכם וביטול הכרטיס ביוזמת הלקוח  

          
        

      
           
              

             
        

               
    

      
            

             
       

 ץארל ץוחב ץוח עמטבב םינמומז תכימש ןיגב בויח
 יםנמומז תכימשל סביחש לכך ףוכפב ,ליעל לוחי ל"וחב ץוח עבטמב םינמומז תכיבמש 7.4.1

 כתימשל חסיוב ילרודןובבחש וחקלה קשתבילפ ויבתחמה,"בהאר לרובד ל"ובח ץוחעמטבב
 םיצבמלעהלהח הלמעלוחת,ויראבןושבחבחוקלהתקשבילפ תיבומחה,וריאבץוחעמטב

 .קנן הבוריפעתוב הברחהןועריפבת טורמפכ,הלא
-לראישב העשתנש ץוח עבטמב הקעס ןיגב בויח .

 עטבמ לש גיציה ערהש יפ-לע םילקשל ברושה םוכס רמוי ץוח עמטבב ובקנ ברוהש היה 7.5.1
 טורפמכ הלמע חוקלה ןמ הגביות ,הברחה ישבחמב הקעסה תטילק םויב עודיה ,הקעסה
 ףוכפב,ילאשריעבטמבןושבהח וביח עותמצבא לכה,קנהב ןועריפובת הברהח ןוריפעתב

 –ןלהלהז עיףבס ורמלא
 שקיב קוחלהו,ןכמ לאחר וא 2013 ינויבקנפוהש יסטכרב,"בהרא לרובד העוצבהקסעה אם 7.5.2

 ןיגביוכיז/וביהח –לראישב "בהרא לרובד ועבוצש ותקסע ורעבב יבויחירלוהד ונובחשש
 .ילרוהד ןושבבח ב"האר לרודבהעשייהקעסה

 שקיב לא חוקלהו/או 2013 ינויינלפ קנפוהשסיטכרב,"בהאר רלובד העצובהקעסה אם 7.5.3
 בויחה–לאשריבועבוצשב"האר לרודבתוקאעס ןיגב וביחלםגשמישילרודהנוובשחש
 .שאירבטורשפ ההמרהןונגנמלםהתאב,ילאשריעבטמבילקהש ןושבחבעיתבצ

 שקיב קוחלהו ,ןכמ חרלא וא 20.5.2013 םויב קנפוהש יסטכרב ,ויראב העבוצ הקסעה אם 7.5.4
 ןושבחבויראב וביהח עוציב-לאשריבויראבועבוצשתוקעס ורעבבביוחיויראבונובשחש

 .וריאב
 שקיב אל חוקלה וא/ו ,20.5.2013 םוי ינלפ קפנוהש סיטבכר ויראב העצוב הקסעה אם 7.5.5

 ןושבהחמ בויחה עציתב- לראשיב ועצושב וריאב תוקאעס רובעב ביוחי ויראב ונובשחש
 .הזףיעסלש שאיבר טורשפ המרההןונגנמל התאםבילקהש

 ץוח עמטבב הקעס לוטיב ןיגב ןובחש יוכיז
 תיבב ןכמ רלאח הלטוב רוקמה קתעסו "(,רוקמ תקסע":ןלהל) ץוח עבטמב הקעס חוקל עיצב 7.6.1

 יכ "(,הקסע לוטי"ב :ןלהל) רוקמה תקעס לוטיב לע חוודמ ,הרלחב חלנשש דרוהש ,קעסה
 מלתעו ורקמהתקעס םוכבס קנבבהיד לע קוחלהןובחש וביח גדנכש,לכך גאתד לכא אז

 תלמעבו ורקמה תקעס ןיגב וביהח כוםבס ןושבהח הכוזי (,הלח )אם "חטמ הקעס עוביצ
 (.הלח ם)א ח"טמב הקעס

 ,לאכל חלנשש דרוהש ,קסעה תיבב ןכמ רחלא הלטוב הקעסהו ,רוקמ תקסע חוקל עביצ 7.6.2
 – זא יכ "(,יוכיז תקסע":ןלהל) יוכיז סקתע לע חוומד

 אלו) יהספציפ קסעה תיב ואותב חוקלה ייד לע הואלמב הלטוב רוקמה סקתע אם 7.6.2.1
 דעומה ינשלפ םיקעסה םוי םות דע לאכב לבקתה יוכיהז תקעס רשדו (,חרא ףינבס
 תוקעס תלמע ןיגבו ורקמה תקסע ןיגב בויהח את קנלב לר כאגתש וא/ו הגריש וב

 קנבב היד לעחוקלהןושבחבויחדגנכש,לכך גדאתלאכזאיכ (,הלח אם)ח"במט
 םוכבס ןובהחש הכויז (,הלח ם)א ט"חמב תוקסע תלמעו ורקמה תקסע וםכבס
 (.הלח )אם ח"טמב תוקסע עמלתוב ורקמה תקסע ןיגב בויהח

 םיתנאב מדוע וניאש ,יוכיז קתעס לע ווחהמד רשד ,לבכא לבקתי וב הקרמ לכב 7.6.2.2
 תקעס":ןלהל)תרדנפותימאעצ יוכיזתקסעלהקעסהביחשת,ליעלםיטורמפה
 תקסעלשההמר .לכא יבבמחש דרשה טתילק יוםב בצעתמתה "(,יתאמעצ יוכיז
 ילפ ,ליעל יםעיפסב טרומפה ההמרה ןונגנמל תאםהב עצתתב תיאמעצ יוכיז
 .ןופיערבת טורמפכ ח"טמב תוקסע תלמע הילע לוותח ,ןיינעה

 ידמיי ופירעון סטיכרה תאפקה ,סיטרהכ לוטבי ,כםסהה וםסי

 בויחה יסיטכר ולטתבי ,הכז הקרמב .לאכל וא/ו קנלב בכתב העדוהב ,תע לכב הז םכהס ייםלס ישאר חוקלה
 .חוקלה תעודה ירתמס דעוממ חדא םיקסע יום וךבת הז כםהס מכוח וקנפוהש
 חוקלה תזמביו ובחי סטירכ תאפקה
 .הזםכהס וחכמוקנפוהש וביהח ייסטכרבשומיהש תא יאפקהלקנמהב ואלמכא שקבל,תעלכב,ישארחוקלה
 אלשו קוחלהשקישב הקופלת ,יידימןבאופ וםלהתש יעצמבא ושמיהש את לכא יאקפת,ורמכא חוקלה קשיב
 לא ועבקישתירבימההקופתה,הקרמלכב.לעת תעמלאכוא/וקנהב ועקבישירבימהןמהז קרפלעהלעת
 .(םימי 14:יוםכ) קובח עובקה ןמהז קמפר פחתת
 לכא לשטננטריהא תרא עותמצבא ואלאכלשואקנהב לש רותיהש קדומלהפאקהלעהעודה ורסמיחוקלה
 .לאכ ןומושי תועצמבא וא

 כאל /אוו קנהב מתיס ביוזטרהכ לוטבי וא/ו כםסהה וםסי
 .ימים 45 לשבכתבהעודהבוחוכמוקנפוהשבויהח ייסטת כראלטלבוהז כםהס םייסלםישארלאכו/אוקנהב

 תוגיחר בותיסנ התרחשביידימןאופבףוא תרויהקצר הראתהבףאןכ עשותלםישארויהי הם ,וסףנב
 :ןלהל טותורמפה ותיבנסהתורבל,ידיימ וםיס קותיהמצד

7.4 

7.5 

7.6 

.8 
8.1 

8.2 

8.3 
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 .קוחלהלשקוירו פאץארהתיבעז ,ראסמ,ןועפר תולדח,לגר טתיפש ,ןידתליפס ,וותמלשהקרמב א.

 וא קרמפ וא סיםכנ סנוכ הנומ וא ילכלכ קוםילש וצ ,םיכילה ובכיעל וצ ,סיםכנ בלתקל וצ חוקלה גדנ וצאה ב.
 .קוחלה ושכמר יותהמ קלח לע ,חרתא לעולפ האהוצ תלועפ הטקננ וא לוקיע לטוה וא ,ינמז וא עובק ,ןמנא

 ואהזבכת יאנמת והלשכינאת יםיקאלוארהפ ו/אוודעומבוהלשכבוחוא/ו וםכסקוליסברגיפחוקלה .ג
 .חוקלה בייתחה ןהב תוחרא תויויביהתחמ

 וא) ןושבחב לועלפ חוקלה לש וכותז העקפ וא הלטובש וא ,וב לועפל קיהפס קוחלהש וא גרנס ןושבהח ד.
 (.דנפרבןובבחש לועפלוותכז-ףמשות ןושבבח

 אם ו/אוםהלש יםוסמגוסואוישונןילב קוחלהןבי השרפתעצה או דרהס ושיבג רךולצ יםעגמולהנית ה.
 דיגאת וניהש חוקל של ומש קחמיהל ידעת או קחמנ אם ו/או רומכא השרפ עתהצ או דרסה שרואי וא בשוגי

 .ןידפי-עללהנמתהוהלשכ קסנמפ
 הקרמלכבתורבל,הםיפלכויותיובייחהתבדומעללכויאלחוקלהש ירסב ששח ייםקלכא ו/אוקנהב עתלד ו.

 ,ליעל רומהא תויללכמ עורגל ילבמ .חוקלה ייד לע יראשהא ןועפר ילא ןוכיסה יעותממש ןאופב לגד ושב
 שחשל יסבס שמשליושעיראאש ינונת קוחילפ חיםוויוד ניםונת לבקלומתכהס את לטיב קוחלהובשהקרמ

 .ורמכא יממש
 "(ישילהש דהצ"- הז ףיעס ךרולצ ןלהל) קוחלה וניא וילעשב קנב ןושבחמ עיםנפר וניגב םיבויחהש סיטבכר .ז

 .יסטהכר רועבבהנניתשןושבחהבוילח השארהה את לטלב ישילשהדהצ שקמב שרכא
 ךא,ליתילפהירעב ןיגבהירקחוגדנכהלהחשואםוישאבכת ודגנכשגוהשואהירעבבעשורהחוקלה .ח

 חוקלה לש וכותז תא קפבס הידמעמ הניא לכא וא/ו קנהב עתלד ראש הירבעל עגונ רומהא םא טעמל
 .הז כםהס ילפ וייותובייחהתבדומעלוולתכיתאו/או וביחסיטבכר קיהחזל

 הלועפ וא רוטר ןומימ ,ןוה תנלבה ,ההונא ,המרמל ישממ שחש וא דשח ותלעמה תולועפ סיטבכר ועבוצ .ט
 ו/אותושרקהתהןהישלפ יותקציאינד לאכו/אוקנהב יידבולגהת ואולקבהתשוא,תאחר קיתוחיבלת
 תויללכמ עורגל ילבמ .ורטר ןומימ ו/או ןוה נתלבה תוירעב עוצילב סיסב םיווהמ וב שומיהש ו/או יסטהכר
 ו/אוםיכממס ריעבהל קשהתב חוקלהובהקרמלכבןכ שותעלםישארויהילכא ו/אוקנהב ,ליעל ורמהא

 ףוגלשלהונוא/והינחהו/אוהראוה,קוחתוישרלד םהתאבוא/ורומכא תויצקידניאםיהזל נתמלעעידמ
 .עדימו יםכממס תםוא את ירעבה לא חוקלהו ,רסדמא

 רסחוניה,ןוכנוניאלאכלו/אוקנלב ןנתחוקלהשםיגמצהותוצהרההןמהיזאיכרסתביושב הקרמלכב .י
 .לכא ו/או קנעת הבדל יתוהמ וניהש ןיינעב תוזא ,העטמ וניהש וא

 לטלב ו/אותורקשהתהתאםייסללכאלו/אוקנבלורוהימואלניבהןוגרהא וא/וןידיפלע כתמוסמתורש .אי
 .ויאלהקפ וא/ו בויחה יסטאת כר

 אלל רותשקהתה את ייםלס וא/ו וביהח יסיטאת כר יאהקפל תםוכבז ושמישועש לכא וא/וקנו הבבהקרמלכב
 רומכא העודהב.הקפאההוא כםההס יוםסל בדבדב קוחלל כך לעועיודי הם ,םימי 45 לש מתקדומהעודה
 .ןיבד סראנ םימעטה ןויצ םא אלא זאתו ,יידימה יוםי הסמעט ונייויצ

 לאכ /אוו קנבה תס ביוזמטיכרה תאפקה 8.4
 ,ירסב טעם וותהמה בותיסמ וזאת ,וביהח יסטרכב ושמישה את לכב יאלהקפ יםשארויהילאכו/אוקנהב א.

 קיזמחללאכו/אוקנהב ועידוי,הכז הקרמב.ליעלהזלוגד ףיעסבתוטורמפה ותיבנסהןמ חתאלכבתובלר
 אוהשואןיבד סראנ מיםעטהןויצ אם לאא אתזו,הקפאהלםימעטהתאוטיפר ןכוסיטהכר תקפאהלע
 ,הל פעבהעודה ורסמל איםרש לאכו/אוקנהב .(ההונא לשהקרמבןוגכ)הקפאהה מטרת תאלכלס לולע
 .כתבבהעודהםגורמסיןכמ אחרלש לכך כפוףב

 .קימחזלךכלעועידויוהקפאההתאלאכו/אוקנהב ויריס ,הקפאהלםימעטהדועומייקהת אלושב הקרמב ב.
 תאריהסליכד תםעדל בכך יש םא,יפולח וביח יסטכר קיזמחלדימעהל יםשארלאכוא/וקנהב ,וסףנב
 .קימחזלהעדוהךכלעורימס לכא וא/וקנ. הבהקפאהל ותיבס

 סיטכר תאלטלב וא/וםכההס תאםיילס לאכוא/וקנהב לשםתוכמז עוגרלידכבויהח סיטכר תקפאהבןיא ג.
 .יידימןועלפר וחקלהלש ובחלכדימעהלו/אובויהח

 סטירהכ לוטם וביסכהה וםסי תתוצאו .58
 ינלפ וכערנש תוקאסעו תולועפל עגונה לכב ,יםדצדה תויובייחהתו תויוכמז עורגל ידכ כםההס םויבס ןיא א.

 סיטבכר וכערנשתוקאעסהלכןיגב לםלש חוקלהתובחתורבל,בויהח ייסטרכלוטיוב םכההס םויסדעומ
 .ול עמדוהשיראאשהלכתאעורולפ

 אולמלשיידימןועלפר המדעהלאיבי כםההס םויס,לכא ו/אוקנהב ייד לע רתאח רשומפבעקבנ לאשלככ ב.
 .קוחלהלשוובח

 .יסטהכר את קנלב חוקלהבישי,יאהשהיבסלכמ,תושרקהתהםויס עם ג.

 כםסההףקותו סטיהכר ףקתו .9
 תא תע לכב לטלב קנבה לש ותוכבז עוגלפ ילמב אתוז ,סיטהכר יגב לע ןיומצה עדומה דע וניה סיטהכר ףקות 9.1

 םע.תעלכב רותקשהתה את ייםסל קוחלהלשוותכולז ןלהלוליעל ורמכא יסטהכר תאוא/ויראאשה גרתמס
 סיטכר ולקינפהללמכאוקנמהב בזאת קיזמחה קשמב ,תאחר העדוההסרמנ לאשלככו יסטהכר לשווקפת תום

 םע.ל"נכתנוספ הקופתלכ וםבת ךוכ לאכבוא/וקנבב עת הותבא בלתוקמהיהשת הקופתל,גוסואותמ דשח
 סיטכר ואןועדומ יסטכר לע גם ולויח הז עיףסתוראוה.ופקותגשפ יסטהכר קנלב זריוח ,שהחד סיטהכר לתקב
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 .הקופתל לבגומ ואהש ,אחר הטבות
 לטובמ 9.2
 .ןיהד יל פעוהזםכות הסאורהלםהתאב,םידדצהמימייד לעלטוב לא דועלכ קףותבהיהיהזהחוז 9.3
 תקנפה יוםמ מיםי 30 ךובת ,וב ושמיהש לעוא זקתוחהלעהלעמב ובחי אלב ,יסטהכר אתלטלביארש קוחלה 9.4

 אלש לכך כפוףוב ןלהל ורמכא יסטהכר את ירזויח םימי 30 ותםאךובת כתבבהעדוהךכלעןיית םא יסטהכר
 .יסטבכר שומישלכהעשנ

 .רוגז ואהכש ,םורש ארובד ותליחשואקנלב ואלכאללעופבוירתסמ-העממש ,הזםכבהס "יסטהכר החזרת".59

 סטיכרהתלפחה
 גומס יסטלכר סיטהכר פתלחהלהעהצלחוקלה הסכים ,וא,חראגומס יסטלכר סיטכרה את ליףהחל קוחלה קשיב

 תא יבילח םיארש ויהילכא ו/אוקנוהב ווקפתשדושח יסטככר ,ףלחומהסיטהכר לעהזםכהס תוראוהולויח ,אחר
 םויק רבותלףלהוחש יסטכרבועשנשונושבח הםב יבוחםשטר ביםויח אותםב,לףוחמה יסטהכר יפ-לעןושבהח

 .סיטכרבעוקב בויחלהראוה,וא וחקלהןתנשהשארהילפ ונושבח ובילח תוראוה

 חיווד
 ,העודהה פתוקבת סיטהכר תועצמבא ועשנש קותעסהטוריפהוב העדוה,פעם ידמ,ורסמתואחלתש לכא 11.1

 וילעקלוח ואהש וביחלכלעעיודהלוילעול"נכהעודהלכלשונותוכנקודיב קימחזה.ןושבהח ביוח נםיגשבו
 .העודהה ונל הסרמנש םוימ םימי 30 ךובת

 וא וןמויש ,הילימיקספ רישכמ ,ינורטקלא רואד ,טננטריאה תועצמבא םג ורמאכ חוויד רומסל תישאר לכא 211.
 קימחזהש ךכל הכפופ תויהל היועש הלא םיעמצבא םיווחיד תירסמ .ןידה תוראוהל ףוכפב לכהו ,במחש סוףמ
 .מתיוסמ תילמינימ רותידבת ,יםווחיבד לעובפ הצפי

 סטיררעה בכל ושימש
 ואלאכל דיתיימקיחזמהעיודי,חרתאךדרבהעלר ושמישובהעשנואבנגנואסיטהכר דאב ובהקרמלכב 112.

 וניה "הערל שומי"ש ,רומהא ךורצל .סיטבכר העשנש הערל חרהא שומישה ו/או היבנגה וא/ו ןבדהא לע קנלב
 .זה כםהס ילפ לכך יזכא ונישא ימידיב,ולשינויחביכבר ואבויחה יסטכרב ושמישידי על הקסעעוביצ

 ךכלע וחקלהעיודי,העלר ושמישובהעשנוא נבגנואדאב ידוסה ודקהיכ שדחקיזמחלשישהקרמלכב 12.2
 .םיוביחלכובובדוכי לאולאכידילעלטוביוא יסטרכה יחסם ,ורמכא העדוה בלתק עם .קנלב ואלאכל יתידימ

 .קובח וםכהס לבגוהאלשלככ,יסטבכר העלר ושמישו/אוהיבנגו/אוןבדאבקע רםגנשקנזבאישיקימחזה 12.3
 תלבגומ הערל ושמיש יכד ךות ועצושב תולועלפ קימחזה תויראח יכ עבוק קוחה ,הז םכהס תריתכ דעומב

 לשןבדואהואהיבנגהלע לםשמלעודנובשדעומהמםוילכל30₪ לש פתוסבת 75₪ לשלשירבימםוכלס
 ,רומהא אף לע;העודהה ירתמס דעומל עדובויהח יסטכרבהעלר שומישהלעואבויהח יסטכרבינויהח יבכהר
 םוכלס לגבות ותויאחר ,הערל שומיש הנושראל השענש םוימ םימי 30 ךובת העדוהה תא סרמ קיזמחה אם

 ₪.450 לשירבימ
 ותורשלבויהח סיטכרבינויהח ביכהר את דימעהקיזמחהובשהקרמבלותח אלקימחזהלשויותאחר תלגבה
 םלש בטומלשורשותלרנמס םא,תוירסב ותיבנסבדלבבהירמשתמטרל סרמנםאטעמל,ראח דםאלש

 ןמ בדאוא נבגנינויחה יבכשהר רלאח שהתרח הערל ושמיהש םאוא,המוטב תועצמבא םולשתתראוהןמת
 .הממר תנווכב לעפ קימחזה ושב הקרמב לוחת לא תוירהאח תלבגה ,וסףנב .קיזמחה ידי לע רנמס ולש אדםה

 לאכל וחקלהרמס ובדעומהואםכההס לשםויסראחלהעשנשהעלר שומילש םיראאח ויהילאכו/אוקנהב .412
 .הז כםהסב הז ןיינעל ועבקנש דרכיםה חתבא ,וביהח סיטרכ לש הפאקה לע העודה

 שומיהש ואןבדהא ואהיבנגהתובינס רדבבול יםעודיהםיטהפר לכןתמבוולתכילככעייסל יביתחמקימחזה .512
 העלר שומיהש ואהיבנגהואןדאבהםרטוידילעושענשםיוביהח ,העשמבוידילעםיודשהח תוהז,העלר

 לע המיחת תועמצאב תובלר סיטכרב העלר תמשהמש וא בנגהו סיטהכר יוליגב עייסל ראח בוחש טפר לכו
 זק.נה נתטקהב עיילס יבכד םהב היהי ראש ריםחא טיםופר ליעלד םיטהפר את לולכר תאש כתבב הצהרה

 :וםיכ)קובח ךכלעוקבהןמהז וךתבומלושיהעלר שומישלויותחרא לתגבה קבעקימחזהיאכז הםל סכומים 12.6
 קימחזהש לכך כפוףבתוזא ,העלר ושמישהלעלכאלוא/וקנלב קימחזהעיודהוב עדומהןמ(קיםעס ימי8

 רשפאיו שרחהת ןהבש תובינסהו הערל שומיהש יגבל ודיבש עדימה לכ תא הםל רומס מםע הלועפ ףשית
 ושמיש יבימח העויצבשהקסעלכיגבל,ליעל ורמאה יותללכמעורגלילמב .רותומהא יבותנסה את ררלב הםל

 ,רדנפבםיקזמוח ותיהלםיורמשא ,םייבכררמספ ללוכםעוצילבשדרנהינויהח יבכשהר וארגבומתומיאטבפר
 .עבצהתלהקעסההלכידכיצ ירהלהב קיזמחה רשדיי

 יכרביסתשהקרמב,הזףיעסילפ ולומלושש מיםוכסןיגבקיזמחה את ביילחורולחז םישארלאכו/אוקנהב 2.71
 .היגבל קיזמחה יותאחר בלתגהל איםנהת ומייקתה לא יכ וא הערל שומיש שתרחה לא

 רסח ךסמבמ הקסע ;הארשה אלב חיוב נוישי
 לאכו/אוקנהב ויביש ,השאהר לאבלדגוהומוכוס (,קסעה )בית טבומה עותמצבא עבוצש וביחלשהקרמב 13.1

 םוכס ;בייחהת יכ חוקלה עיודה וילעש כוםהס ןיבו לעובפ קוחלה יבוח ושב הסכום ןיבש רשהפה תא חוקלל
 8:הז כםהס תתיד כרעומלןוכנ)קוחבעוקבה עדומהמ חרויא לא אך ישרהאפ קדםהב ורמכא שבוי רשהפה

.10 

.11

 .12 
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 םיכמהמסו עידמה לכ את לאכל וא/ו קנלב יאמצה חוקלהש לכך וףכפב ,(קוחלה תעודה יוםמ םיקסע ימי
 חוקלה.השאהר אללבויהח םוכסתלגדהלעםיידעמראשוהמוכלסודויסהתקעסלםיעגונראשוודיבםייומצה
 ןוגכ) הקסעה תמלהש ךורצל קוחלה לש רושיא רשנד הז הקסע גובסש הקרמב ,רומכא החזרל יזכא היהי אל
 (.ידוס ודקו EMV יבכבר שומישלשהקרמב

 חוקלה,ואתזא הקסעהעששךכל חשכמת קוחלהו,קובח נחומה דרתגהכ,סרחךמבמס הקסעהעשתנ 13.2
 שחכהת ול בסכום ,וחקלהתאלאכהכתז ,ביוחושב םוכהס ןמהנוש ברוהש לע שוםרהיהש כוםהס יכעיודה

 לעעיודהלישארחוקלה.הליחכתלמ ברובש וחקלה נתעטל שנרשם הסכום לע ודףעה וםכבס וא ורמכא
 קנהב (.בויחהלעהעודה קוחללהסרמנש יוםמ וםי 30 וךת:וםיכ)קובח עוקבה עדומברומכא הקעס כחשתה
 םוימ קיםעס ימי8:הז כםהס תתיכר עדומלןוכנ)קוחבעוקבה עדומהמ וחריא לא קוחלה את וכיז לכא וא/ו

 וידב ייםומצה מכיםהמסועידמהלכ את לאכלוא/וקנלב יאמצהל קוחלה מחובת עורגלילבמ (,וחקלה דעתוה
 הקעס ,קוהח יפ לע יכ ,רהובמ .הקסעה כחשתה תליע לע דיםיעמ שראו המוכלסו דויסה סקתעל םיעגונ ראשו
 םיעוקבה םיטהפר את ללוכו קימחזה ידיב חתםנש וםחת ךממס שי םא רחס סמךמב םולתש לתועפ הווהת אל

 .קוהח תוישרדל הנועה דועית ל כךע נשמרו ברגומ תומיא טבפר שומיש הקעסב העשנ םא וא ,קובח
 ואוורשיבא וא קוחלהייד-לעהעשתנןכאהקעסה,הקסעהתייעשלשכחהת וחקלהשףאלעיכלכא הכחונ .313

 ,יוכיזל חוקלה יזכא ןהשב בותינסה ומייקתה לא יכ וא ןוכנה כוםהס ואה ברובש םושהר םוכהס יכ וא ,ויעתדיב
 ,ירוקמה וביהח וםי רךעילפ הקעסה כוםבס חוקלהתא יבילחו ובשלקנהב וא/ולאכםישאר,קוובח ליעלעוקבכ
 עידותלכא .לכא תקיבד יצאממילפ יקלחםוכבס וכותלז ואוכותלז אל,רומכא ,ןושבהח הכוזםטר םאוא
 .ורמאה בויחל היקומינ תא חוקלל

 םימוכס ןיגב ולש קלוהס וא קסעה בית תא ביילח לכא ו/או קנהב לש כותםמז עוגרל ידכ ליעל רומבא ןיא 13.4
 תוכזהנעטלכמעוגרליכד זה יףעסחוכמםייוכיבז או םימולשבת אין ,כן ומכ.קוהח תוראוהל וףכפב,ורמכא
 .ךהיפלאו קסעה בית יכלפ חוקלל ישראש עדסאו

 דוקב ושמיש ךות השענ ווחידה ,םהתאוב קסעה תיב עותמצבא ובר יפ לע וחותודמ אותקסע יכ קיזמחל סרמנ 13.5
 לשוירתסמב ניתותמקימחזהתמיוזבהלועפ גם .ולש לוםשהת ירותישןנות ואקסעה בית לשיודחיייוהיז
 תויחרא לכ לכא ו/או קנהב לע לותח אלו בטומה תוהבז תועט ןכתית לא ,לפיכך .בטומה לש ידויחי יוהיז דוק
 .המוטב יוהיזב קימחזה דמצ תויועטל

 תשירו או רת מוצקספאאי .14
 לבש קוחלה את ביילח לאכ לךיוא ןאכמקייפס איםבהםיברטמצה איםנהת ימיםיקמת יכלאכלחוקלהעיודה 14.1

 :העודהה תלקב דעומל וךמבס ,הקסע האות
 ,רותיהש ןנות ןיבל קוחלה ןיב כםוסה וילעש ,הקהאספ עדומ לףחש רותמל קפוס לא הקסעב נרכשש נכסה א.

 ןמםינכס קלספ עבקךדר ,יסטהכר קימחז נתעטל,קיהפס תוירהש ןנות-ףלחםטר הקאספה עדומ ואם
 .הקעסב נרכששגוהס

 .תוירשה ןנות לומ הקסעה תא לטיב חוקלה ב.
 לטובמ . 14.2
 םוקמ הקסעה ןיגב וחקלה את יבילחו בולש קנמהב שקלב ,ידעלבה הדעת לוקילש תאםהב ,תישאר היהת לכא 14.3

 ךרדקיהפס לא רותיהש ןתונשו/אוהקעסב כםושס הקפאסהדעומבוקפוס רותיהש ו/אורצומהיכהמצא וב
 .הקסעבונרכששםיותירהש וא ריםהמוצ תאקלספ עקב

 לטובמ 14.4

 לחיוב הארשה.א14
 לכויהיפלע "(,בוילח השארה"וא"עבקתראוה)" בוילח השאהר קסעתילב עתלתעמרשלא יושעקימחזה1א.14

 םיאנהת את ולומ ירדולהס קעסהתיבתאקובדלקימחזהלע.לעת תעמבויהח יסטת כראביילח קסעה בית
 .ובילח השאח הרוכמ יםוביחעוצילב

 רושיא,ללככ.הזןיינעבןיהד שותידר םויקב,הדשחבוילח השאהר לשהירתצירושיאתאונית לכא וא/וקנהב 2א.14
 תריתכ עדומ)ב קובח עוקבה עדומב ורשיהא את ורסמלןנית םלוא,יידימוןווקמןפובא העשילאכו/אוקנהב

 (.לאכלהגשתה עדוממםיקסעימי5 וךת:ההחוז
 סנכיי וביחל השאהר לוטיב .לאכל העדוהב וזאת ,צריש בויחל השארה לכ עת לכב לטלב ישאר קימחזה 3.א14

 תיבואקימחזהייד לע ורמכא העודהלאכל סרמנובש וםיהןמ ותריהלכל חדא קיםסע יום וךתבווקפלת
 יגבללוחת לא וזהאורה.העותצמבא שחד בויחלכלכא רתאפש לא ,ףקולת העודההתיסנכ עם .קעסה
 ה.לוטיב םטר וביחל השאההר חוכמ לאכל ורנמס וא ועצושב ביםויח

 חוכמביוחובשםיומס בויחלטלב ישארקימחזה,קוהח יפלעתונקבת הזןיינעבועקבישתוראוהלףוכפב4א.14
 דעוממ קיםסע ימי השולשמ חרויא לא לאכל סרמית ורמדעה כאוההש דלבבו ,לאכל העדוהב ,ובילח השאהר
 םיקעס יום וךבת ,וביהח םויבוכערב,וביהח סכום תאלאכוא/וקנהב ולויביש רומכא קיזמחהעידוה;בויהח

 .בויחה לוטיבל יטנלברה עידמה לכ תא הםל רמס קימחזהש ךכל כפוףב זאתו ,העדוהה עדוממ אחד
 ,יםירבסםימעטמ,המכוח המוטב תישרדיפלבויחעלבצ לא וא וביחלהשאל הרטלב םישארלכא וא/וקנהב 5א.14

 ,יראאשהתגרממס הגילחר םוגריבויחושב הקרמב,הוקפתיגבלימשמ ששח הםל יששהקרמלכב בותלר
 .םכההס את ייםלס ו/אובויחסיטא כריפקהל איםשרוא/ו וביח שראל לאש איםכז הם ובראח הקרמלכבןכו
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 ועבקנש איםנהת ותמייקהתל כפוףב,ובילח השארהחוכמ ירבסאל וביחןיגבקימחזה את וכיז לכא ו/אוקנהב 6א.14
 לשוכותז.קובח כךל עותוקבה בותינסב,ורמכא בויחןיגבקימחזהתא יבילחו ובשל איםשרןכו,קוחבךלכ
 ועוציב עדומינלפ ותפחלםימי 15 וביהח יגבלעידמולרנמס אם ,לוחתאלריסב לא בויחןיגביוכילז קימחזה
 .ןישרימבללכא בויחהעוציב את רוישאקיזמחה אם וא

 .לטותב –םירצופ םישודח 24 ךבמש ושמישהבהעשנאלשהשאהר 7א.14

 יטומטוארשיכמב יםספת כיכשמ
 הורגס הטפעמ גם ,ול וךמס וא יסטהכר ירתמס עם וחקלל סרמית ,יטמוטוא רישכממ כספים כתישמ לשם 15.1

 חוקללןנתית וסףנב.ןומוישיהתועצמבא יודהס דוקבתופלצ תושראפ קימחזלןנתיתןכ.יודסהדוקההוב
 .קנל הביעפמ ותםא םייטמוטוהא קנהב רימכשב ותירבח יפל דוקל יודד הסוקה את נותלש תלוכיה

 יבגלעואםידצלואםירימכשהיגב לעתועיהמופ תואורההיפ-לעהעשיתיטמוטוארימכשמםיפכס כתימש 15.2
 .םיירשכמה לש סךמה

 את ,יסטהכר קרבתבואדיח קיוחזשוהלשכץחפ ואךממס יגב לעוא יסטהכר יבגלעםורשי לא קימחזה 15.3
 .סיטלכר כותימבס וא חדייודד הסוקהקחזויאל,ןכומכ.ידוהס ודקה את חרלא הלגי לאויודד הסוקה

 קנז לכ ןיגב יותאחר לכמ לאכ את פוטר קימחזה ,לכך יא .לאכ ייד-לע ליםעמתופ אל ייםטמוטוהא ריםימכשה 15.4
 יהלשכהלקמת הצאוכת ומגריםא,ןיקיפעבואןישרימב,םגריהל ליםולעהםימולשות אותצוה,דהפס וא
 קנהב תא גם טרופקימחזה.הלאםיירמכשב כסף רוסח מפאת וא,םהלשכ ורתשקתיעמצבא וא יםירמכשב
 .קני הביד לע םילעמתופה םיירמכשל יחסיתהב ףא רומת כאויראח לגמ

 עבטמבהעשתנואלאשרילץומח העשתנםא בותלר ,יטמוטוארימכשמ ניםמומז כתימש ןיגביכקימחזלעויד 15.5
 ה.כימש האות ןיגבבויחה עם חדי,יבוחמ ואההבתוחדימהלמעתלטומ,ץוח

 וזוקיז ןבוכעי כויותז
 הליע וא ןאופ לכב לאכמ חוקלל ועיגיש וא םיעיגמה- םינכסהו םיפהכס לכ לע ןובכיע תוכז היהת קנלבו ללכא 16.1

 עיודהל םהילע היהיש ילב ,תע לכב םישאר ויהי קנהבו לאכו ,דצ חוקלה ול הקילס כםהס חוכמ תורבל ,אחרת
 .הז בכת יפ-לע ,חוקלהמ ועיגיש וא םיעיגמה ומיםכהס לכ קוליסל עד םיד תחת םכבעל ,אשמר ךכ לע חוקלל
 לש נםועריפ דעומ עיגה טרם אם גם ןובכיעה כותז תא ליעהפל איתרש היהת לכא יכ מובהר קספ יעתנמל

 .יידימןועירלפ הידמעה לא םאםג-תוזא יידימןועירפלהליעהלםוקתשהקרמלכב הסכומים
 הילע היהיש ילב ,עת לכב (,ייבתח אל ך)א תישאר לכא היהת ,רומכא לאכ לש ןוכביעה תוכמז עורגל ילב 16.2

 למכא חוקלל םיעיגמה םימוכס דגנכ לאכל םיעיגמה םימוכהסמ םוכס לכ זלקז ,שראמ ךכ לע חוקלל עידוהל
 עדומ ינלפ ףא וזאת ,ואהש עבטמ לכוב ,צד חוקלה ול הקילס םכהס חוכמ בותרל ,הםש הליע וא ןפוא לכב
 רבבד העודה קוחלל יאצות לאכ .זוקיז העשיי גדםנכש ,רומכא למכא חוקלל יםעיגמה הסכומים לש נםועירפ
 .קוחלל ווחיהד ידפ תגרסמבואות טתפר וא,העוצילב דבב בד ,זוקיזה

 םיגוריפ יביתור ותאהוצ ,יםסמ,לותמע,וששימ דמי
 קלחלכואהנשוא דשוחלשהקופתלוב תמשלהש תוכהזו יסטהכר ורתמת וםלשת לםשל יבימתח חוקלה 17.1

 "(.סטירדמי כ" ןלהל) הנמיה
 :תעל מעת יבוחי ןושבחה ,ליעל רוממהא עורגל ילב 17.2

 לעואיוצשתוחדוימתוצאוהו/אולכא וא/וקנבהייד-לעועקביישלוטיפ ימדוא/ושומישימדו/אותולמעב .א
 ,וושידח,יסטהכר עם רקשבו/אובויחסיטכרכושמבש יסטהכר תועמצבא ועוצשב לותועפןיגב,היד

 .חוקלל יםרותיש ןיגב ו/או איםשרא תליטנ ןיגב וא/ו ומתיסח ,ולוטיב ,ופתלהח
 .יסטבכר שומיש ותבקעב לושיח גוס לכמ ראח הבוח וםלשו תא לטיה ,סמ לכב .ב
 .תוירבס תויטמשפ ותוצאהב .ג

 ,ח"טמב אותקעס עוציב רבותל קנהב ו/או לכא ןוריפעתב עוקבל תאםהב ,תומיומס לותועפ ןיגב לותמעב ד.
 י.ראאשבתוקאסעןיגב ביתירבןכו,יאשראבתוקאעסו לומיםתשבתוקאעס

 לכמ עוגרל ילבמו ,יאהש היבס לכמ ,הז םכהס מכוח הםלשכ םימוכס לש םמולתשב רגפי חוקלהש הקרמ לכב .317
 רועיבש ריםוגיפ ביתיר רוגישבפ כוםהס שאי ,הז םכהס וא/ו ןיהד חוכמ לכא ו/או קנבל עומדה ראח דעס

 .ביתהמר תייבהר

 תרטיופה תנהגו ודיותס לע ויתור
 טיםפר ףוגלכלרומסל עת לכבםיארש קנוהב לכא ויהילועתפוהייבגיכורלצ יכ,הבז ראשמוםיכמס חוקלה 18.1

 ,םהמימ קשתבילפ ,קנלבוללכא ורסמלישארהיהי גוף לכו,וביהח יסטבכר עיצשב אותקסעה דותואווידותוא
 .לועתפהו הייבגה יכורלצ יטנוולרה וחקלל עגונב עידמ לכ

 טרתמש בותלר ,והלשכעדימוידותואקימחזה גוף לכל נותלפ לאכ ואת קנהב את הבז יךמומס שרמא חוקלה 18.2
 רךולצ יטנוולראוהםדעתלשראח טפר לכוארעבבולקנפוהשסיטכר לכתוודאעדימתלבקםלש ,לאשרי

 ,קנפויםהבםיתנאהוסיטהכר תקנפהיגבלהטלחהתלקבלויאשראהתוגרסמתקצאה,יסטהכר לועתפ
 עדימ רוסמל לאכ אתו קנהב תא ךיממס חוקלה ,ןכ ומכ .לאכלו קנלב עידמה את רסומל הכז ףוג לכל םיראשמו

 .ורמף כאוגלכלוידותוא

.15

 .16

 .17 

.18 
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 רדבבתוטלהח תלקב ךורצלהלשודר קנלב וא/ולאכלויד-לערסמנשעידמהשולעויד יכ,ראשמחוקלה 18.3
 קיתוח הובח לכ וילע הלח אלו ונומרצ עידמה תא סרומ אוה יכ ,ריהמצ חוקלה .ולוטיבו ושוידח ,סיטהכר תוצאה
 עדימ ירגמאב ,וקלח וא ולוכ ,קיוחז קנלבו ללכא סרמנש עדימהש ול עויד יכ ,שרמא חוקלה ,ןכ ומכ .וסרומל
 ,יסטבכר שומישב וךהכר ינכטה צדב יםקסועה יםאחר פיםוג לאצ וא קנהב ,לאכ לצא ,ריםאח וא ניםכוממ

 יפ על קנהב וא לכא יםביומח ול תוירהש תקנעהל תרשהנד תאחר תוליעפ לכב וא הייגב ,הקילס תויוליעבפ
 .ההז כתב

 תועצמבא ועשנש תוליעהפ ותודא עדימו קנלב וא לאכל ודי-לע סרמנש עידמהש ול עויד יכ ,ראשמ חוקלה 18.4
 שומימ תומטרל ,רךוצה תדימב רעבוי סיטבכר ושמיהש ןמ איוצ לעוכפ לבקשית עדימ יללכ ןבאופו סיטהכר
 תדרגהכישילשה צדלןכוהזבכת רותטמלץונח היהירדבה אם ,תוחראיראשאייסטכר תוברחל,הז כתב

 .ליעל נחומה
 רהובמ ןכ .ומתכבהסו ונוברצ היולת ,םסרומל ןיד יפ לע הובח ןיאש םיטפר רתיסמש ,קוחלל בזאת מובהר 18.5

 ,ןימ,הידלךירתא ,תוהזתודעתרמספ ,אלמ שם :ןידיפלעהובחהניה,םיבאהםיטהפר ירתמס יכ,חוקלל
 לושתח וספיםנ וא/ו םיאחר טיםפר ונכיית .קנבב ןובהחש ילעב ושמות ,הנהנ תוודא םימיומס םיטפר ,ןעמ
 ןיא ,הלא יםטפר טעמל ,םהתאב .תעל מעת הנלותחש יכפ ,ןיהד תוראוהל התאםב סרםומל חוקלה לע הובח
 .ונממ שקבשית עידמה תא ורלמס ,ןיד יפ לע חוקלה לע הובח

 ,ראח דעומלכבו/אוהקנפההתקשב עתבללכא ו/אוקנבלחוקלהידילע סרמנראש יישע האידמהלע וסףנ 18.6
 חוקלל וקנפוהש יראשא יסיטכר תוודא עדימ ללוכ ,וידותוא עדימ בדעלו ףואסל ללכא וא/ו קנבל שראמ חוקלה
 לולכיעידמה.הםיניבואות ריעבהלו,סיטהכר עותמצבא ועצושב תוקעסלותולועפלסיחיהתבתורבלורעבב

 ,ייםקאנב דיםיגאת,סיטהכר יךומש וילאןועדומלכ לםלכבו ריםאח יםגופמללכא סרמיוא סרמנ שראעדימ גם
 תואקסעלעעידמה,וסףנב.ןידיפלעעידמויתוודאקיזמחה גוף לכו מיםולשתינומוישי,יאשראייסטכר תוברח
 ולותיעפ םותח ,קעסה תיב םוש ,הקסעה עוביצ דעומ ,העבוצש הישכהר וסכום הישכהר לע םיטפר ללוכ
 .יםמולשי תנומוישי עותמצבא ועשנש ותקאסע בותלר ,ומוקימו

 תפעולוה דותואלכאבוא/וקנבב לקבשית עדימו/אולכאלויד-לערנמסשעידמהיכ,םיכומס שראמחוקלה .718
 ךלצור משישודעבוי,חליפו סטירבכ ושהשימ בקוע םעלקבהמת עדימ /אווסטירכה צעותאמב עשונש
 אהוו,תלע מעת ,הםב ייןנע לו ותהיל שויעש יםנשו יםשירות או יםמצרכ לו הציעלדיכוב,קשו יקרחמ
-לע ובין לאכ /אוו קנהב דיי-לע בין ,ירשי יוורדו קושיו כילצור וששימ עדבמי תשועל לאכלו קנלב שראמ
 וא/ו ניטרוקלאהראודהוא/ו ארדוה ותאמצעב בותלר םטעממםעליהפו םנישו םסקייעםוגורמי םפקיס דיי

 תויולזכ ףול בכפכוהו,סטירש בכושימה גליהר לש יוןאפוחילופ חראל לרבותו, SMS תדעווה ותאמצעב
 אוה יכ תע לכב ללכא ו/או קנלב עידוהל יארש היהי קוחלה ,1981-א"מתש ,טיותהפר נתהג קחו לפי חלקוה

 .הורמר האוויהד תמירשמוריסהלשקמב
 םא(רותיהש תקאספ ךורצלףאסנ לא ראש עידמללוכ)עידמלכדעבלוףואסלםישארקנהב ו/אולאכ,וסףנב
 יםלדומו/או ניםונת תיריצ לשם ,ארהש ןיב,איההזדויבע מטרת .יישאןבאופ וחקלה את ההמז אלעידמה
 תיםוירשיננותוקעס יבת ,סיםיטכר יקימחזלעידמירותישתפקאס ,קוויש,ניםוכיסלוהיניכלצר ןכוםייטיסטטס

 .ריםאח ייםקוחםיושמיוש
 ,וב לותיעהפ לע בותלר ,ןובהחש לעעידמימולאניהב ןוגרלא ואללכא ירבעיקנהב יכ מסכיםו שרמא חוקלה .818

 ימואלניבה ןוגרהא וא לאכ תעלד שדרית ורמכא עדימה תברעהש לככ ,ולש המיתהח ירשומו ןובהחש ילעב
 ילפ הזעידמבוגהניימולאניהב ןוגארהולאכ.הםילעתולחה יותורטלוגוהר ותיקוהח הםיתוובח עם שרקב

 ריעבהל יםשארלכא ו/אוקנו הביהיןכ.הל יותבאחר שאונואוז יותניבמד טלושוניאקנהבו הםשל םיותנימד
 ,וביחיטפרביוניש,הערל ושמיש ברבד קוחלה נותעטרוריב רךולצ םיאחר םידדצלו יםקלוסל,קעס ילבת עידמ

 '.וכד ובילח השאוח הרכמבויח,סרח מךבמס הקעס
 ןנת סיטהכר לעשב לככו ,לאכ ו/או קנהב לש יתוףשב וא/ו ידי לע לעפומה ןודעומל יךומש בויחה יסטשכר לככ 18.9

 ןנתשהשארהל התאםבעידמ ירעבהללכא וא/וקנהב יםשארויהי,רומכא ןודעומלעדימ ירבעהלומתכהס את
 לכלו וילא רעבוהש עדימב ןודעומה הושעש שומילש איםחרא ויהי לא לכא ו/או קנהב .רומכא ןועדומל קימחזה

 .ןודעומה ידי לע השאההר וא ןיהד לש ההפר
 םהל גם היהשת ןכיתו,םהיתוירש פקתאסב ייםנוציח קיםפסלש תיםוירבש עייתלהס םישארלאכו/אוקנבה 18.10

 לכתועשל לאש קיםפס אותםמורשדי,ןיינעהילפ ,לאכוא/וקנהב ,הכז הקרמב.קוחלה דותואעידמלהישג
 .ןילד ףוכפבוויותלגבמב,הז כםי הסכלצר אלא וחקלה דותואעידמבשומיש

 עידמבשמהשתלישארהיהי הםמדאח לכ,ןיינעהילפ ,לכא ו/אוקנבלחוקלהןיבשתושרקהתהםויסראחל 18.11
 ןכו ,ןיד יפ לע יותורשל הנעמו ,עותיבת ינמפ נותנוגהת ,תונושבח םויס רותטמל תיישא חוקלה את ההמזה
 תרוי חוקלה לש זהיםמ םיטפר ללוכ ונישא עידמב שומיש .רותומהא תובינסב ןיהד יפ לע רהמות שומיש לכל
 .יאהשתיקוחהטרמלכל

 :יטופיש עידמ 18.12
 תויושור ייםטויפשםיווצמ קוחלהםע שרקבםלצאלקבתמהעידמבשומיש יםושעו יםגרואלאכו/אוקנהב א.

 תונקתו (היבג) םיסימה תודקפ ,1967-תשכ"ז ,לעופל הצאוהה קוח תוראוה חוכמ הז ללכוב תוכמוסמ
 עדיהמ"- ןלהל) 2018-ט"עשת ,יהאזרח ןידה דרס ותנקת וא , 1984-"דמתש ,יחאזר ןידה דרס
 "(.טיושיפה

 תכארה ,ולוטיב ,יסטהכר קתנפה עם שרקב ותטלחה בותלר ,םינוכיס לוהינ ךורצל רמנש יטוהשיפ עידמה ב.
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 .לאכ וא/ו קנהב לש םדעת לוקיש ילפ הקופתלו יראאשה גרתמס תעיבקו ווקפת
 עידמה ירתמלש ומתכהס את לטלב כתבבהקשבב עת לכבלכא ו/אוקנבלתונלפ קוחלה רותבאפש ג.

 .ויאותורהל אםהתב םויס ידיל הז כםא הסיולהב וב ושמילש וא יטוהשיפ
 תולהח ןידה אותורהב הידמעלו םהינוכיס לוהינל ינויח יטושיפה עידמהש יםורבס לאכו קנהבו ליואה ד.

 ,הזםכהס יוםסלע קוחללעיודהל,ליעל ורמכא ומתכהס לטיב חוקלהוב קוםמ,םישאר הם ,םהילע
 .ליעל 8.5 אותורהולוחיהכז הקרמוב

 :םוקימיססום מביותירש 18.13
 עותמצבא תורבל ,וב שממשתה לש םוקימ רואית תלוכי ללוכ ןעטנה סיטבכר וא/ו סיטבכר שומיש א.

 .לכאלו/אוקנלב עודי מםוקימראשו,יותונבח םינמצאה(ליעלםדרתגהכ)םיינורטקלם האיירמכשה
 קלספ רפשא (ירלאולס ןעטנ יסטכר וא יארלולס סיטכר ובלישב ט)בפר מיםיומס ניםודעומ תגרבמס ב.

 עוציב תעב קר אל קוחלה קוםימ לע םיססבמתה (םינוקופ ,קר אל אך ,ןוגכ) םוקימ יססומב םיותירש
 םילוכי הלא ניםונת .חוקלה לש ירלאולסה ןולפטהמ יםנאספש קוםימ ינונתב שומיש וךת םג אלא ,הקעס

 .םירותיהש את קפלס ןועדומל וא לכאל עיםייסמה םינוש םימורגל ןהו ללכא ןה ,ןודעומל ןה םיברעומ תויהל
 םוקימה ורתיא אך ,יראאשה יסטכר ירותישןמתל ייםכרחה נםיאולא יםיארלולס קוםימיסוסבמ ותיםירש
 לבקל וחקלה לוכי ,רהית ןיב ,למשל ,כך .ויותעדפהו ויכלצר שיתיא ותאמיםמ םירותיש קוחלל קפלס לוכי

 םאהתב יותודחייתועהצ לקבלוא,הםילא כותימבס נמצא וא קרבמ ואה הםבקסעיבבת עיםמבצ לעעידמ
 ןיינועמהיהי לא ובםוקמיכולעוידשריהמצ חוקלה.סיטבכר העששםימודקםיושמימש ברטהצשעדימל
 תמייק ,יארלולס ןעטנ יסטכר וא ירלאולס יסטרכ ול קנפויש ןיינועמ היהי אך דמח ולא םירותיש עלתהפב

 .םקלח וא הז כםא הסושנ תיםוירשה תא חוקלל קינעהל לכות לא לאכש תושראפ
1418. 

 רגמאלוידותואעדימריעבהל יםבייומח לאכוא/וקנהב יראאש ינונת קוחל אםהתביכ וחקלל זאתב מובהר א.
 ."(ראגהמ)" לראיש קנבייד לעלעפומהיאשראינונת

 יאשראתכלשלורמסיירגאמבםילולכהיאשרהא ינונתשךכלומתכהס תא תתל קוחלה קשתביתעל מעת ב.
 ו/אויראשא קותסעב יותושרקתה לשם ,לכא ו/אוקנהב ורעבביראשא דוח וךרעתושז נתמלעיהלשכ

 יראאש ותקסעלש מםויק חתטהב וא/וויותיויביהתחב קוחלה דתימע ורטינוא/וולוהינו/אויראאש העמדת
 ,יראשהא תוקעסמ אחת לכלש יוםסל עד הפוקתבדומעת,ןנתישת לככ,קוחלה מתכהס .לטנ ברכש
 חוקלה מתכת הסלקב םע.קוחלהעקב ואות קףוהת תוםלדעוא,יראאש ינונת קוחבהזגושמ דרתגהכ

 לוקישילפ ,ניםותנה בלתק רךולצ יאשרכת האלשל לעת מעת נותלפ איםרש ויהילכא וא/וקנהב ,ורמכא
 .ןיד לכל כפוףב תוזא ,םדעת

 שרשנד םורגלכםעעביצ חוקלהשםינונת ארהש ןיב,םיללוכ גראמשב יראאשהינונת יכ זאתב מובהר ג.
 קנוב לעופל הצאוהה ,ימרשה םינכסה נסוכמ םינוש םינונת ןכו רגאמל חוודל שקישב וא/ו רגאמל חוולד

 יראאש גורד בותלר ,יראאשהןנותל ותיםירשןתמל גם יאשראה כתלש את משמשלולכוי הםו,לאשרי
 בייח וניא קוחלהו ,וחקלה מתכבהס יולת עידמה ירתסמ .קוחל כפוףב לכהו המכוסהש הקופתל ץועי וא/ו
 .המכההס את תתל

 ולהינלו,חוקלליאשראתלת םהא לאכו/אוקנהב תטלהחלסיסבהווהמעדימהתירסמלחוקלה מתכהס ד.
 תקופת לךהמבויתויויביהתחב ודמעל קוחלהלשותלוכי נתילבח ןכו,ולתדגהוא/וונתטקה,יאשרהא
 לוטיבו/או ורמכא "חוד ירתלמס המכהס ןמת יאךכלםהתאב.יראשאןמתל יםמכבהס תושרקהתה

 ,יראשלא סביח לאכו/אוקנת הבוטלחהלעעיהשפללולעיאשרד האמעומהבהקופתהךלהמבהמכהס
 .ויאנות ויקפה ,ולוטיב ,ועמדתה

 ,יראאש גרממא םינונת בלתקל קוחלהלשהמכהס דרעיהב אף יכתבזא בהרומ,ליעל ורמבא עוגרלילמב .ה
 קובחהזגושמ עותמכמש ,יראאשיוויח קשתברךוצליראאשינונתתכלשלתונלפםישארלכאו/אוקנהב
 .יאשראינונת

 תראוהוו ותדעהו .19
 ויגבל וא סיטהכר ותעמצבא יהלשכ הלועלפ עגונב העדוה וא הראוה לכ קנלבו לאכל רוסמל יארש היהי חוקלה 19.1

 תירמסלידועירואיזב "(,IVR" ןלהל) לכא לש שבחוממ ילוק הנעמ כתערמ ,הילימיקספה ,ןוהטלפ עותמצבא
 קנהב ידילעול עמדויראש ראח יעצמאלכבו הםלשןומוישבואלאכו/אוקנהב לשטננטריאהירבאת ותעודה
 ןימהזל ל"נה םיעמצאה ותעמצבא ישאר היהי חוקלה ,ליעל רומהא תויללכמ עוגרל ילבמ .לעת תעמ לאכ וא/ו

 לבקלואעצלב לפעם פעםמןתינהיהישו/אוןיתנןאות תולועפעצלב ואגוסלכמםיראשאשקלב ,יסטכר
 העודהקרו אך שבחיתקנבןומושיבואקנהב לשטננטריהא רבאת העדוהיכרהובמ.יסטהכר עותמצבא
 הסרמנשהעודהקור ךאביחשתהלשןומוישבואלאכלשטננטריהא רבאת העודהוליאו,קנלב הסרמנש

 .ללכא
 לאכלשוקנהב לשםימוישרהלכירה,וילאהנתפ לכא ואקנשהב ואלאכלואקנלב הניפ קוחלהשהקרמלכב 19.2

 ואקנהבשואלאכלאואקנהב לאהנפחוקלהןכאשךכלןההורלכא הכחוהומשיש השיחהלשהנכותרדבב
 קנשהב ולעוידיכהזב ירהמצ קוחלה.הבומכושס ריםדבלןהוהשיח האות לשהנכותלןהו,וילאונפלכא
 .ןכ ותעשל יםבייח םה ןיא ךא םהיחותוקל םע כותערנה ןופלט תושיח טילקהל םכותז לע םימרוש לוכא
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 ןישב ןושבחה לוהינ יאנבת עותובקה םיכדרה ןמ חתא לכב העדוה חוקלל ורלמס םישאר לאכ וא/ו קנהב 19.3
 לכהו,לעת מעת לכא וא/וקנלב קוחלה סרמש בותוכתהןמתאח לכלהעדוה וחלשמידילעןכוקנלב חוקלה
 לע כתבבהעודה הםל סרמ אם קר,ןיינעהילפ ,לכא ואקנת הבא יביח תחוקלהתובכתביוניש.ןילד כפוףב

 ,רן היתיב,תועשיהלהלוכיהז כםי הסלפ עבצלתרשדנלאכשםורספואהעדוהלכ,וסףנב.יוניהש
 .חוקלל חלנשה יפתוקתה טוירהפ ח"וד עותמצבא

 תרשוקתבתקאונב .20
 :םבצד טורמפכןלהלש נחיםומהושיתפר הז יףעס רךולצ 20.1

 המרח,דויצלכויארלולסהןוטלפה,ןוטלפה ירמכש (,ודםמה ותרבל) ורתקשהת דויצ,שבמחה-"רכשיהמ"
 תובלר ,תוולנה יותקצנופהלכולכא ואקנהב שבחמלתושרקהתהעוביצ רךולצ קוחלה ושמיבששהנכות
 .עדימ טחתאב

 תלבקל וא/ו ניםוש יםגוסמ יותאקנב קותסעו לותועפ לש עוביצל רותייש קשות/בתוראוה ןמת-"ותאהור מתן"
 (.ןלהל ןדרתגהכ) תוכערמה עותמצבא ,עידמ

 ידילעתעלתעמעקביישיכפ תאחר רךבד ואהז כםלהס םיוולנה יםטפסבחוקלהלשינטהפר וורישאל כפוףב 20.2
 תוקאנב ותכערמ עותמצבא ניםניתה יםרותישקנבהו/אולאכמלבקלהבז קשמב חוקלה,קנהב ואלכא
 תוכערמוא/וטננטריא/היריש ביםמחש רתוקשתוא/ו קספ/ןוטלפ לע סותוסהמב ,קנהב או/ולכא לש ורתשקבת

- הז ףיעס ךרולצ ןלהל) ןומוישה ו/או תיביטקארטניא היזיוולט תוכערמ ו/או IVR תוכערמ ו/או ראלולס
)מערכותה"  תלבק- תכערמה גוס יפ-על- לולכל םייועש ותיםירהש "(.יםהשירות"-הז עיףסךורצלןלהל "(
 תת/עסקוולופע" ןלהל) סיטבכר תוקסע/לותועפ עוביצל תושקב תברעה/אותרוה ןתמ וא/ו עידמ תברעהו

 "(.סטיבכר
 יכחוקללעויד ,לפעם םעמפ ולוסרמיישיכפ ,לכא תוינחהלםתאהבועצויב חוקלהייד-לעםירותיהש תלעהפ 20.3

 .םעלפ םעמפ ראשתלכאשתוירשיגוסםאות לכתא קרו ךא ,כותערמהתועמצבא למכא לבקליארש היהי
 עצלב גוהנהיהיש ברדוא,הקעס ,הלועפלכלהניחסיתת שראהקשבוא/והראוהלכלעלויח הז כתבב ורמהא

 :ליעל ורמת האויללכב עוגפל ילבמ ותרבל- העותצמבא וא לכא םע תעל מעת
 .עידמתלקבל שותקב .א
 .כותערמהתועמצבא עבצלדיתעב שרתאפ לכא ראש ותת נוספויאקנב לותועפ .ב

 .ןולפטה עותמצבא ועבצהת וליכא ויהיםירותישה גרתבמס עידמ לתקב ו/אוהלועל פכעוביצ 20.4
 הקעס/הלועפ האות יוסיכל קתמספ יאשרא תגרמס לש המויק אדוול וילע הראוה ןמת ינלפ יכ חוקלל עויד 20.5

 .סיטבכר
 הכחוההווהמ,נטיתוולרה כתערמבהלדתקהייד-לע כותערמהמהאיזבהלועפגוס ירתבח יכ קוחלל ורבר 20.6

 .הינונתו הנכו, תהלועהפ גוס ירתלבח רעתכמ
 תרשתו לע סותסמבו היותן צםמע ,ותהמערכ כי חלקול דועי ,דין לכ יפ-לע יםדדהצ אחריותמ לגרוע מבלי 20.7

 ונשאי ימידי-לע,ןהבםהזור עדימינושי וא/ויילוגתלרבו ,ןהב יםועטבה יםנכוסילתושופח,רתשוקת
 תפשרוא ןאי דועכי ךא ,הלא יםנכוסי נימפ הנגהב יםרב םמאמצי יםשקיעמ לאכו קנהב .ךלכ הרשמו
 .ןלהלטכמפור ,עדיהמ חתטאב לעדיקפהלחלקוהלע,כוןסיה את קטיןהל דיכ.תטימהר המסיחל

 ((Personal Identification Number PIN או/ואמסיס/נוימ ספר/מדיסו דוק עם תדוובהע תכובמער 20.8
 כאל וא/וקנהבש ותנחיהבטרכמפו לכוה "(,דעמי תחטאב יאמצע" )להלן יםריציבווםרטייפתתחומפ וא/ו

 ורוישתתדירוב חותפל,הפלחה רבותל,הלא ותנחיה פי-לעלולפע יבחי ההייחלקוה.לפעם םמפע סרוימ
 לעוליחו קנהב יותחנה.רפשאהלככ ושחנילהקשויאקרא,דשחדבקו דוקהלש,לאכוא/וקנהב לו
 ןשומויה תלרבו ,הימערכותב ושימשה לע וליחו לאכ תנחיוהו קנהב ומוןשי ותלרב ותיובמערכ וששימה
 .הלש

 (יםמרשו הם הםעלי יםהפיזי יםצעאמה לרבות) דעהמי תחטבא אמצעי תא לשמור יבתחימ חלקוה 20.9
 השרלמו אלא סרםלמ אל ,תכובמער שמתשהל עמוטמ הרשמו נושאי ילמ םשיינג לתיוב טתלחומ בסודיות

 ןופאבלעיפ ,וסכמתהבואודילע דעהמי תחטאב אמצעי ולוסרשיימ מי לכשךלכ דאוגלו,אמורו כטעממ
 ראמוה יצועלבוהירלשמ אחריותהאולמ את צמועלעלבקמאוה כי רהימצ חלקוה.ןלהלוללעי טרהמפו

 .הז ףסעיב
 תחטאב אמצעיש כךב נתובחימ וךהכר כוןסיל דעומ חוקלה דין לכ פי-לע יםדדהצ אחריותמ לגרוע מבלי 20.10

 יכרהיצומ ,ולשולדחמבקעהעלר ושימשםהבהעשיוי ודילעךלכ סמךמו ונשאי ימידילויגיע עדיהמ
 תשורוהמפ ייבותוחתהו סכמתוה אורל קור ךא ותלמערכ ףרטצהל לו שרפאל וסכימה לאוכ קנהבש לו דועי

 דצידי-לע ותהמערכ ותאמצעבוהלשת כירוש לתקב ךלצור עדהמי תחטאב יצעאממהזבאי ושימשלכי כ
 .דוילעהעשנוליאן כנייוע דבר ללכ ותוא יביחי ,שלו ולדחמ קבעישילש

 תוכערמל צטרפותהב ניםוכיסהולעויד יכ ירהמצורשמא וחקלה,ןידלכיפ-לע יםדדהצ ותיחרמא עוגרלילמב 20.11
 םיכיסיכ רשומפ יתנאב כותערמה עותצמבא לועלפ ול שרפלא המיכהס לכא יכוןעותמצבא תיםוירשה בלתקו

 :ןלהלכ בייויתח
 קוחה אותורהל וףכפבו כותערמה תועצמבא ולצא לבקתיש עדימ לכ תירמלש דיתעלב יאאחר היהי חוקלה .א

 :ןלהל םיטורמפה ריםקמהמ דאח לכ לש פותיקעה וא/ו תוירשיה תוצאולת
 ךדר לכב ןיבו ,עדימה טחתאב יעמצבא שומיש ידכ וךת ןיב ,תוכערמב ןיכד לאש קוחלה לש שומיש (1)

 .אחרת
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 ,לאכו/אוקנהבמולואמצוישתוינחהואהזבכת תוראוהיפ-לעאלש ותכערמבחוקלהלששומיש (2)
 .ןיינעה ילפ

 .חוקלהייד-לע ריםיסב יבלת ו/או ייםוגשםינונת לש ורדיש (3)
 חוקלה ייד-לע ירשכמב וא ,עידמה טחתאב יעצמבא שותר אלב שיםומיש ,תוקתעה ,םייוניש ,הלחב (4)

 .קוחלהלשלחדמ קבעוא
 םהלשכהוצאהואדהפס ,קנזל יותאחרמ ריםוטפויהילכאוקנהב ,הז כתבברומהא לכמעוגרלילמב .ב

 וקריש לככ ,הלהא םימורגה/יםעוריאהמ אחד לכמ הוצאכת ,ןיקיפעב וא ןישרימב ,חוקלל םגריהל םילולעה
 תואורהל כפוףוב עםנמל ירסב ץממא העששיאנובת לכא ו/אוקנהב טתילשבונישא עוירמא צאוילעוכפ
 :העלר שומישל עגונב קוהח

 םיושיבשוא לותקמת הצאוכת הראוהלש ורחיבא עוציבואעויצביאוא,תוראוהבוא יםנונתב ושיבש (1)
 ישילש דצ לאצ ןיוב וחקלה לאצ ןיב ,יוקל ינכמ וא ינורטקלא דוקתפ ו/או ורתקשהת יווקב הםלשכ
 .עידמהו ותראוההםיברועועותצמבא והלשכ

 .קוחלהלצאתויומצההחומר ו/אוהנכל תכלשיוקלדוקתפ (2)
 .כותערמבשומימש הצאוכת ,והלשכיישלש צדלחוקלהידי-לעעידמיוליגוהחשיפ (3)

 ,טנטפ לכ ,יםוצריה יותוכז ,ורמא יותללכב עוגפל ילומב רבותל ,הםש גוסו ןימ לכמ יותוכהז ואלמ יכ קוחלל עויד 20.12
 לכא רובבע וא ייד-לע ןכות ו/או תחותפש וא/ו מתייקה ,הנכת לכב תיניינק כותז לכו ירמסח ןמיס ,יחרמס דוס
 הלאמה תיודחייה תולעבב הנייהת "(,הנהתכ"ןלהלוליעל)תוכערמהםע שרקבו/אותגרמסבקנהב וא
 .הנכבאותה ת תמששהל כותהז תא ורכש ונממ ישילש דצ לש וא ,המהתאב ,לאכ לוש קנל הבש תטלהמוחו

 ייד-לע חוקלל רשתימס הנכת לכב ,ליעל רומכא יישלש דצ ו/או קינפמה יותוכז את הפרל אלש בייחמת חוקלה 20.13
 עונמל עיםמצוא ץממא לכב טוקנלו (, DOWNLOAD- ורתשקתבהרדוהלש רךבד רבותל)לאכואקנהב

 הניא הז ףיעס יפ-לע חוקלה תויביהתח ,ומכוח םיבאה לכו וינכש ,ויבדוע ,ויתוקוחל ייד-לע ורמכא ההפר
 .ןמבז בלתגומ

 ותלוזףוגו/או אדם לכל שרלאפ לאויוביגיכורלצ אלאהנכהת לשהקהעת לכעצלב לאשהבז יבימתח חוקלה 20.14
 .הנממ קלחב וא הנכבת והלשכ ושמיש שותעל

 קנהב .תע לכב ורתשקתב תוקאנב יתוירש ןתמל וז םרותקשתה לטלב םיארש ויהי קנהב וא/ו לאכ או/ו חוקלה 20.15
 הראהתב,המהתאב,םיד לעםיקנעומהתורקשבת אותקנהב יתוירשףקיה את ןיטקהלםישארויהילכא או/ו

 םיקרמב שרכא ,םיקנזמ הםיתוקוחלוא מםעצ לעןגהליידימ רךומצ םיעבונה גיםירח ריםקמטעמל ימים 14 לש
 הקצר הראהתבלילכםקיסהפלואתורשקתבתוקאנהב ירותישףקיה את ןיטקהל יםשארלאכוקנהב ויהיהלא

 .הראהת אלב אף ואריות

 ייפוש
 רקשבואקנבבחוקלהןושבחלרקשביהלשכהישדרואיךלה,העיתב ל"ובחואץארבקנהב ו/אולאכגדנהגשוה

 ,ישילש דצ ןילב חוקלה ןיב ךוסכס ולוכ הווהמה ןיינעב הישדר וא העיבבת םיבורעמ ועשנ קנהב וא/ו לכאש וא ,סיטלכר
 ,סדהפ לכ דעב ןיינעה ילפ קנת הבא וא/ו לכא תא הפציו הפיש חוקלה ,יםאחר םיינמז יםדעסו לוקיע יכילה ולא ללכוב
 ואהישדר ,העיתב האיזמהאצוכת קנלב וא/ולאכלומגרייש (,ןיד-רךוע טרחת שכר הזללכוב) ריםיסב הוצאהואקנז
 .קוהח תוראוהל כפוףב לכהו ,רומך כאילה

 הז כתב נותשרפ
 .הזיתנא כתבב ושריבפ ןהב שבהתחלןיאו בדלב יותנוח םלש ןההז כתבשב יםעיפסל רותכותה 22.1
 רכזןולשב ורמהא לכןכוועממש ידביח גם ביםרןולשב ורמהא לכוועממש ביםרבםג ידחיןושלב ורמהא לכ 22.2

 .הקבנןושלב גם ורמאוליבא גם ראקי
 לוהינ יאנת בותלר ,לכא וא/ו קנהב ןילב חוקלה ןיבש ראח כםהס לכ לש ווקפתב עוגלפ ידכ הז םכבהס ןיא 22.3

 וראי.ולדצ נםיהלכאו קוחלה שראסיטכר נפקתהלראח םכהס לכ בותלרוקנבהןילב חוקלהןישב ןושבהח
 .ורמם כאכל הסכל ימותלכמש הז כםת הסוראוה את

 תהפרו לע ויתור
 רדבה שביחיאל,הםיכלפ וניותיובייחהתמ ותריוא אחת לש וםיקיאלעוא מתודקההפר לע דיםדהצמימ יתרו

 יהלשכתוכבז משהשתלמותענמיהורומכא בותייחהתואיתנא האיזלש וסףניוםקילאואתנוספ ההפרלהקכהצד
 .כותזהאות לערוויתכשורתפ לא ,ןידלכיפ-לעואהז כתב יפ-לע נתניתה

 תויות זכאחמהו יומוס,כםסההינושי
 םוימ ימים 14 ףקולת נסכישת העדוהבהז צטרפותה תבכינאי תונישלע עת לכבעיודהלםישארקנוהב לכא 24.1

 םוימ םימי 30 ךובת ,צטרפותהה םכהס לוטיב לע העדוה לאכל וא קנלב חוקלה ןנת .יוניהש תעודה חולמש
 העשש תוקסע לע ולוחי ,יוניהש בקע אוה לוטיהב יכ חוקלה ןייצ לוטיהב לע העודהוב ,יונישה לע העודהה
 וראיי כםההס לוטיבלעקימחזהעיודהאל.ןוקיהת ינלפ וסחונשיכפ םכההס ינאת,לוטיבהםוילדעקימחזה

 תעדוהב ואיר ,קימחזל ישודחה טוריהפ ףד םג חלשנ וב רווידב העודה הניתנ .ןוקילת םיכשמס ימכ ואות
 .קיזמחהידיבהדועב ימיהושלשךובת לבקהת רווישהד הוראכלהירא ,קיחזמלחלנש רוויהד יכהברהח

.21 

.22 

.23 

.24 
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 לטובמ 24.2
 לטו. מב24.3
 תויוכשז דלבבוישילש צדלכלהזבכתיפלע הםיתוובחו/אוםהייותוכז מחותהל יםשארויהילאכוא/וקנהב 24.4

 ויתויובייחהת וא ויותיוכז את דעבשל וא ריבעהל ,בסהל ,תומחהל יארש היהי לא חוקלה .הנעגתפ אל חוקלה
 הלועפלכלףקותהיהיאלו,אשומר בכתבלוכא קנהב לש ורישבא אלא,ןקצתמואןלוכ,הזםכהס יפלע

 .ורמכא לאכוקנכמת הבהס לאלהעשתנשחוקלהלש ורמכא

 יאשראהידרסה
 ראיאש ידרסה.25

 קנבבולכאב גיםוהנויהישוא/וןלהל טיםורמפהיראשהא ירסדהמתונהילישארהיהי יסטבכר קימחזה קוחל 125.
 .לאכ ו/או קנהב לש ורשילא כפוףוב ,ןלהל ורטיםמפה איםנלת כפוףב ,חוקלל ועדויו סיטלכר יחסב לעת מעת

 האיזלףהצטרל קוחללרלאפש בסרלםישארןכו יםנושםיתנאב מתםכהס תא ותנהתל איםרש לאכוא/וקנהב
 .יראשי האדרמהס

 ייד-לעםילעפומה,לראישבםיותירשוםיכצרמ ישתכלר יראאש ידרסהחוקלל שרלאפ םייועש קנהב ו/אולכא 25.2
 ויהיקנהב וא/ולאכ,ליעלרומהא רותמל ".טידקר" דרהסו"30 וסלפ" דרההס גרתסמשב יראאש ברושבשומיש
 ויהיןכ.והלשכיראאש רסדהב משהשתלישארוניאחוקלהיכוא/ו ויםמס גומס םייסטכר יכעובקל יםשאר
 יתנא לשםהינאת את ותנלשויראאש ידרסהםיילס ,םיוספניראשאירסדה סיףוהללאכו/אוקנהב יםשאר
 .ןכינלפ וכרתנשיאשראבתוקאסעלעלויח לא רומכא לוטיבואיונישש בדלוב ,יאשרא

 "ל"וח טירדק ,- ל"ובח תיםוירוש צרכיםמ לרכישת יאראש ירסדה חוקלל שרלאפ םייועש קנו הב/או לאכ ,ןכ ומכ .325
 תוטרפהצ הנועטהלאיראאש ידרסהתגרסמביראשאתלקב .(רדאקרטומס הויז ייסט)לכר "ישדוחל"וחבויו"ח

 ןיגב ץוח עטבמב ונושבח תא ביילח שקיב אל חוקלהש ךכב תינמות איהו ,ויד לע קשוהמב רדלהס שראמ חוקלה
 ירסדהמ האיזל הצטרףל קוחלה קשיב לא דוע לכ .ל"וחב תוקסע ןיגב ריםובש ןיגב וא ץוח עמטבב ריםובש

 ןובבחש יבויח ומוכוס ,ליגר ברושכ ל"ובח ותיםירוש מצרכים לרכישת ברוש לכ לכא הראת ,ל"נה יאשרהא
 םא ךכיולפ ,יםילופח םניה ל"וחב תוישכר ןיינעל ורמכא יראאשה ירסדה לכ .הקפנהה דרבהס רומלא התאםב
 לכו ,לח אם ,הז ןיינעל ןכל םודק לחש רסדהה מטיתוטוא לטויב ,ל"נה םידרההס דחלא רףטהצל חוקלה קשיב
 יראשארבוכש שבייח ,ורמכא חוקלהתקשב טתילקראחללאכלעיגישל"ובח םיותירוש םיכמצר תישכלר רובש

 .קוחלהייד-לעהנולאחר קשנתבש דרההס תגרבמס
 ןלהל)"טירדק"םילימהוילעונמוס שרוא חוקללקנפוהש יסטהכר יטפר תאאושנהרובשלכאלגיוצשםעפלכב .425

 ייסטכר תורבחב יםיקההמודיראאש רסדהלכ שם וא "(30 סולפרובש"ןלהל)"30 סולפ"וא "(טירדקרוב"ש
 ןיגב ברושוא,םהל סףווייואל"נהםירסדההדאח הניש ואףילחישיראשארסדהלכ שם ואתוראח יאשרא

 לכ)ל"וחב תיםוירוש םיכמצר תישכלר יאשראהידרסהמ נותהיל קשיב קוחלהרשכא ,ל"ובח העבוצשהקעס
 קנמהב יראאש לתקבלחוקלהתקשבכרדבהביחשי "(יאשרהא יברו"ש וראקייליעלטורמפהגומהס םירבוהש

 תשיכלר ושרהד ליםקשבםוכבס וא,ילראיש עמטבב ביםוקנהלראישב קותעס ןיגב ריםבושיגבל-רובשה בסכום
 יפל,ל"ובח ועצושב ואץוחעמטבבםיובקנה ריםובשיבגל- וביחה בלתק יוםבלובקמה ערשהילפ ברוהש סכום

 .יראאש ידרהס אותם ןיינעל ןלהל תוטורפמה תוראוהה ולוחיו "(,יראאשה רובש םוכ"ס ןלהל) ןיינעה
 ןלאופ סביח ,ןושבבח "עבק ירסדה" םיווהמה יראשא ירסדה חוקלל רלאפש יםיושע קנהב וא/ו לאכ ,וסףנב 25.5

 תלקבו,ייםלופח נםיההלאיראשאידרסה ".סולפשדו"חו ",עוקב ישודחבוי"ח-ישודהח בויהח םוכסםולתש
 .ודי לע שקוהמב רסדהל שראמ קוחלה צטרפותה הנועט גרתםבמס יאשרא

 ישודחה וביהח תיס"פר יראשהא ידרמהס ,לעת עתמ נותהילחוקללרלאפש יםיושעקנהב ו/אולאכ,ןכומכ 25.6
 שחד יאשרא לבקל לכוי אל ,עובק ישודח וביח רסדהל הצטרףש קוחל ".רספסקא תוואולה"ו "םימולשלת

 חוקלהתוטרפהצ הנועטהלאםידרבהס יאשרא לתקב ".מיםולשלתישודהח וביחהתיספר"רסדהתגרבמס
 .ודי לע שקוהמב רסדהל

 יאשראהידרסה ייןנלע דרותהג 25.7
 .1.5% תספבתו לאריש קנב יביתראיהו"יםפרי יתריב" בשם גם העדויה יתהריב-"תסיסיהב יביתהר"

 ,תותקופתיה טריותניהמו תטולחהה תסגרבמ לאשרי קנב בעשקו הריבית –"לארשי קנב ת"ריבי
 םדייאגתמ ותאהלוו לתקב לצורך או יםקאינהב יםדיאגלת תלוואוה מתן לצורך לאריש קנב את תשממשה
 .לאשרי קנב לש טנטרנהאי ראתב תסממתפרה ,ןלזמ מןזמ הרכשיעו ,יםקאינב

 ,לרגי שובר הז ההי ולאי ,והלשכ ראישא וברש גיןב מחויב חשבוןה היה שבו םהיו-"ליהרג החיוב דע"מו
 .לאשריב העשבוצ הקסע גיןב
 לאשריבושבוצע עסקות ןבגי ,ילארשיעטבבמ ,והלשכבחיו דבמוע בהמחוי וםסכה-"דשיהחו בהחיו וםסכ"
 וצעושב ראמוכתעסקו ןבגי ראמוכבחיו דבמוע רעיפהלםדיועהמי םשלומיתתולרב)סטיכרהתואמצעב

 ידי-לע ראישאחלקולןנית הןב עסקות וא/והז תבשבכ יםנהשו יאשראה דריסה סגרתבמ חלקוה דיי-על
 ראמוכ חיובה דבמוע אליריש טבעמב יבותומחו ל"וחב צעושבו יםנמזומ יכותשמו עסקות גיןב (,קסע בתי
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25.8 

25.9 

 תמלוע ,תיביור גיןב כןו (,ל"וחמ והלשב כחיו געתה דעלמו סמוך ותוהי)ב מקרי באופן ובין ועקב ןבאופ בין
 ללוכנואיישדוחה יובחהוםסכ כיהזבהרובמקספ סרה מעןל.סטירהכ עם שרקב מחויבהחראוםסכלוכ
 .ראישא ברשו נושאי רשוב לכ- "(לירג ר"שוב .סטירהכ אמצעותבלארשיב יםנמזומ תיכשמ

 "30 ס"פלו רדסה
 יוכינבואתבתוספ תעלתעמהנשתשת יכפ יתסיבסהתייבהר רועיבש תייבר שאיי 30 וסלפגומס יאשרא א.

 (."30 ספלו יבית"ר ןלהל) לאכ י"ע חוקלל עדויו הז גומס יאשראל עםלפ מפעם קנהב ייד-לע עבקייש חוומר
 וסלפגוסמיאשראלע יביתהר ,ליגהר וביהח עדומ לאחר ךומהס בויחה עדומבעיפר 30 וסלפגוסמיאשרא ב.

 לכלש ברוטקווא ילוי,ליראפ ,ארוניםידשוהחמ אחד לכשב וביהח דעומב,יםשודח3-לתאח עתיפר 30
 עודיוהדעת לוקישילפ םעלפ םעמפ לאכייד-לעעקביישראח דעומלכבו/אותחראהקופתידמוא,הנש
 םולתש עדומל עדוליגהר וביהח דעוממהשחלפ הקופתהןיגבהיהיתייבהר לשןושראה לוםתשה.חוקלל

 .ןואשת הרייבהר
 ";טדירק" רדסה

 גומס איםראשלקנהב ייד-לע לפעם פעםמעקבייש ורעיבש ביתירושאיל"וחטירדקוטירדקגוסמ איםשרא א.
 ףקובת היהשת טירדק ביתיר שאייטידקר גומס יראשא "(.טידרק תריבי" ןלהל) לאכ י"ע חוקלל עודיו הז
 ל"וחטירדקגומס יראאש .וךמהס ליגרה וביהח עדוממלהח ברתיצ שרא,לאכלצא ברוהש בלתקדעומב
 ליגהר בויחה עדוממלחה ברציתראש ,לצאל"וחמ וביהח לתקב עדומב קףובת היהשת טירדק יביתר שאיי

 .וךמהס
 לשםיורצופ ויםוש ייםשודח לומיםתשבערייפ לראישבהעצושב הקעס ןיגבטידקר ברושלכ ואנש יאשרא ב.

 הקסע לכל ותרמה מיםולשהת פרלמס כפוףב ,טירדקה רובשב חוקלה ייד-לע עבקיי םשמספר ביתיור ןקר
 אלש םימולשת טידקר רובבש וניוצ אם .לעת עתמ לאכ ייד-לע ועקבייש יכפ ,לוםתש לכל םומינימ וםכלסו

 םימולתשה מספר תא תונלש ,םתעד לוקילש םתאהב ,םיארש לכא וא/ו קנבה ויהי ,ליעל רומלא םהתאב
 תא יבילח וא,חוקלה קשיבשםימולשהת למספר ,שרהאפ לככ,ואםהת ןבאופוליעל ורמלא םהתאבועקבלו

 שודחיידמ ורמכא םולשתלכ וםכבס ןושבהח את יביחתלאכ.וביהח דעומב ברוהש סכום ואלמבחוקלה
 .ליגב הרויהח דעומ רלאח וךמב הסויהח דעוממ לחה ,בויהח דעומב

 יכ,םדעת לוקישילפ ,םעלפ פעםמטילחהלםישארויהילכא ו/אוקנהב ,ל"וחטידקר גומס יראאש יבגל ג.
 תאחר הקופתלכוא,םיכומס וביחיעדומינשןיבל"וחמולקבתישיאשרהא ירובשלכלשללוכה מםוכס

 ,יאשראכ ידםמעהלומיכהס לאכו/אוקנהב שראו "(,יםוברש כוזרי"ןלהל)םעלפ פעםמםיד-לעעבקשת
 .יאשראה םוכב כסשייח

 עבקיי שמספרם תייברוןקר לש פיםוורצ ויםושםיידשוחםימולשבת עפרייל"וחטידקר גומס יראשהא סכום ד.
 ,טידקר דרהס גרתסמבסיטהכר ותעמצבא ל"ובח עבציש קותסעהלכיבגל קוחלהייד-לע,לעת תעמ,אשמר
 ביויח ןואשהר לוםשהת .תעל מעת לכא וא/ו קנהב ייד-לע עקבייש יכפ םולתש לכל מוםינימ לסכום כפוףב
 רלאח ,לכאלועיגהש ריםובשה סכום וקתלחובהקרמב.ליגהר וביהח דעומ חרלא וךמהס וביהח דעומב
 וםמינימה מסכום וךמנ בסכום ישודח םולשת ןיתת קוחלה ידי-לע ועקבנש ומיםלתשה מספרב ,םיברוש כוזיר
 ועיגהש ריםובהש םוכס אולמב ןושבחה את יביחל ,ודעת לוקיש ילפ ,ישאר קנהיה הבי ,ורמום כאלתש לכל
 .ורמום כאמינימה םוכלס תאםהב ועקבלו יםמולהתש רמספ תא תונלש וא ,ליגב הרויחה עדומב ,לכאל

 "ישדוח ל"וח ב"חיו רדסה
 ,סיטהכר תועמצבא ל"וחבחוקלהעציבשתוקעס ןיגבםיברוהש לכםולשלת עדונ"ישודחל"וח וביח"רסדה א.

 .ליגב הרויהח דעומב
 ל"ומח וביהח לכא לצאלבקתנוב יוםהמ,30 וסלפתייבר ורעישבתייבר שאייידשוחל"וחבויחגוסמיאשרא ב.

 .ונועירד פעומל דעו יאשראה רובש ןיגב
 בויחה תלקב םוי רלאח ךומהס בויחה דעומב ועריפ ,וילע יתיברה ףוירצב ,ישודח ל"וח בויח גומס יאשרא ג.

 .ורמל כא"ומח
 "ועקב ישדוח ב"חיו רדסה

 .בויח דעומ ידמ ,ףטוש ןפובא העשת עוקב ידשוח בויח גומס יראאש העמדת א.

 ייד-לעועקבייש יםתרומהםימוכלס ףוכפב,שיםדחםילקשבםוכס קוחלהעקבירסדהלופותהצטר דעומב ב.
 דעומ ידמ ונושבח ביוחי וב עובקה ישודהח בויהח םוכס היהי שרא ,חוקלל ועדויו תעל תעמ לאכ ו/או קנהב
 םוכס תא תעל מעת תונלש יארש היהי וחקלה .ןלהל הנלמות כפוףב "(,קשהמבו בהחיו םכוס" ןלהל) בויהח
 וא שקובמה בויהח םוכס היהי ,בויח דעומ ימד ,עוקבה ידשוהח בויהח םוכס ,הקרמ לכב .שקוהמב בויהח

 תויובייהתחה סכוםמ ,קוחלל עדויו תעל תעמ לכא ו/או קנהב ייד-לע עקבייש (,םיזו)באח רועישל הווהש םוכס
 "(.קבועה החיוב וםסכ"ןלהל) הםיניבמהוגבהילפ ,וביח עדומואותבעוידה(ןלהלודרתגהכ) יסטבכר

 אוהשגוסלכמ ושמישבקע קוחלהתויובייהתח לכךלס הווהש כוםס-ועממש "יסטבכר תויויביהתחהםוכ"ס
 םוכסהיה.יסטבכר ניםושהיאשרהא ידרסה גרתמסב ותקלומס יתלהב רותיתה ואלמללוכ,יסטבכר העשש

 .דלבבידשוהח וביהח םוכבס ןובהחש ביוחי,עובקה וביהח וםכמס וךמנ,והלשכבויח עדומבישודחה וביהח
 ןילב בויחדעומוותבא ידשוהח בויהח םוכסןיבשהפרההובגב,יראשאחוקללקנהב קינעיבויחדעומלכב

 :הלם האיגייסל ףוכפב "(,רשהפה" ןלהל) עובקה בויהח סכום
 קנעוי לא ,וחקלל עודיו לעת תעמ לאכ ו/או קנהב ידי-לע עבקייש ילמינימ כוםמס וךמנ רשהפה היה (1)

 .הזדעומבוואלמב תרללא ביויח ידשוהח בויהח וםכוס ,ןוהנד וביהח דעומביראשאלכחוקלל

25.10 

25.11 
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 היהי,היונהפ יראשהא תגרמס לעהלועשהפרה,עוקבהבויחה בסכום ןושבהח בויחרלאח םג אם (2)
 הוו)הש רשהפהתיתרו,בדלבהיונהפ יראאשה גרתמס םוכבס יראאש וחקללקינעהליארש קנהב
 .הזדעומב לתראל יאהםג יבותח (,היונהפ יראשת האגרמס וםכסיוכינב רשהפהםוכלס

 עודיו הז גוסמ יראשאל לעת מעת קנהב ידי-לע עבקייש ורעיבש ביתיר שאיי עובק ידשוח בויח גוסמ יאשרא ג.
 .יראאשה תקנעה דעומב ףקותב היהיש יכפ "(,עקבו דשיחו חיוב תריבי" ןלהל) לכא י"ע חוקלל

 תקנעה עדומ אחרל וךמהס בויחה עדומב ועפריי ,וילע יביתהר ףוירצב ,עובק ישודח וביח גוסמ יאשרא ד.
 ידשוח וביחגומס יאשראןועירלפ קוחלהמקנלב עיגיש וםכהס יכהבז ובהרמקספ רהס ןעמל.יאשרהא
 רהס ןעמל מובהר ודע.ויחרלא וךמהס וביהח דעומבישודחה וביהח וםכמס קלחהווהי,וילע ביתיוהר עוקב
 לכב קוחללקנהב ייד-לע מדעומראש "לגלגמת יאשרא"גומס אוהעובקידשוחבויחגוסמיאשראשקספ
 ראלתלעולפר ונממ ושרלדוחוקלליראאשה את ידמעהל רבלס תעלכבישארהיהיקנוהב שמחד שודח

 .הזיאשראןיגב קוחלהןובחש את יבילחוהישדרה מדתעה עדומלדעוערנפ לא ראש איםשראה את
 "ספלו דשחו"ידרסה

 דעומ ידמ ,ףטוש ןפואב העשת ,חוקלה הצטרף וילא רסדהל תאםהב ,סולפ דשוח גוסמ יאשרא העמדת א.
 .בויח

 ואותב ידשוהח וביחה לסכום הווש היהי ,בויח דעומ לכב ,ל"נה דרההס גרתסמב דמעויש יאשראה סכום ב.
 אלב) יראאשה ידרהס לכ תגרסמב םייפתוקת יםמולשת יוכינב ,לאשריב ועצובש תוקעס ןיגב בויח דעומ

 םוכלס הווש היהי יראאשה סכום יכ הבז מובהר ,ךכילפ .ל"נה ידשוהח וביהח םוכבס ליםולכה (ללכה ןמ איוצ
 .ידשוח בויח ואותב תולולכה ,לאשריב ועצושב ,קפי הסמולתש תוקעסו תוטפושה קותעסה

 תייברהרועישיפ-לע,יראאשהתקנעה עדומבעבקייהורעישש ,העוקב יתיבר שאי,סולפ דשוחגומס יאשרא ג.
 גוס ואותמ יאשרלא םעלפ םעמפ קנהב ידי-לע עקבייש חוומר יוכינב וא פתסותב ל"נה דעומב תיסיבסה
 .המתאהב ",ספלו דשוחתריבי"ו "ג'ארל ריבית" ןלהל) לאכ י"ע קוחלל עודיו

 .יראאשה קתנעהרלאח ךומהס וביהח עדומבועפרי,וילע ביתירה רוףיבצ ,סולש פודחגומס יאשרא .ד
 "םשלומיתל ישדוחה החיוב סת"פרי רדסה

 םוכסלשםימולתשלהסיפר שקלבולאכו/אוקנבלםעפלםעפמ נותלפ ישארהיהיסיטכרבקימחזהחוקל א.
 תלבקלתעל מעת לכא ו/אוקנהב ייד-לעועקביישםיתנאב "(,היספר קשתב"ןלהל)והלשכידשוחבויח
 תקשב גשתהל םידעומ בותלר "(,יםלומתשלהספרי סוגמיאשרא"ןלהל)הזרסדה גרתבמס יאשרא

 ףולס דעהגשוהשהיספר שתקביפ-לעעבוצתבויהח דעומינלפ היספר .הסיפרלילמינימםוכוס היספר
 עודיהיהשיכפ ,וביח עדומואותבידשוהח בויהח םוכבס היהיקנעוישיאשרהא .וביהח עדומלםודקה יוםה
 .ל"נהידשוהח וביהח םוכמס הכונירומכא יראשא.הקשבב ןיומצכ,וקלחואולוכ,היסהפר תקשבדעומב

 קנעוישיאשראה.וירלאח ואבויהח דעומבהגשוהשהיסרפתקשביפ-לעעבוצתבויחהדעומרלאח היספר
 הכויז רומכא יראאש .הקשבב ןיוצמכ ,וקלח וא ולוכ ,היספר הקשנתב ויבגל ידשוחה וביהח םוכבס היהי

 והלשכיראאש לשונקתעהיכהבז מובהר .היסרפ שתקבהאות טתילק עדוממ קיםעס ימי3 וךבת ןובלחש
 .קנל הבשטלמוחהותעדלוקילש הכפופ ורמם כאימוללתש היספר גומס

 טורמפכ,וניגב וחקלהייד-לערנבחשןועירהפ ןלאופ םהתאבתייבראישי מיםולתשלהיספר גוסמיאשרא ב.
 .ןלהל

 טידקר ברושכיאשראהםוכסןועריפ-טירדקתקסעלהמודבעפריי יםמולשלת היסרג פומס יאשרא ג.
 םימולשהת פרלמס ףוכפב היסהפר תקשבב קוחלה ידי-לע עקביי מספרםש םימולתשב ,ל"נה בסכום

 גומס יאשרלא לכא ו/אוקנהב ידי-לע לפעם םעמפ ועבקיישיכפ ,וםלתש לכל נימוםימ וםכלסו ותרמה
 ידי-לעעקבים תא לאא,טירדק ביתיר ורעיבש תייבראישייראש. האוזהופלחיפ-לע מיםולשלת היספר
 יפכ "(,םשלומיתל הספרי יתריב"ןלהל)לאכי"ע וחקללעדות שראהזגומס יראשלא תרדנפ תייברקנהב
 .היסהפר תקשב דעומב ףקותב היהשת

 ליגהר בויהח דעומ ראחל וךמהס בויחה דעומב היהי וילע תייבוהר יאשרהא ןושבח לע ןואשרה םולהתש ד.
 דעומרחלא ינהש בויהח דעומבוא,בויחה עדומינלפ היסלפר סביח-יראאשהתקנעהדעומרחלאש

 .בויחה עדומרלאח היסלפר חסיב-יאשראה הענקת
 "סספרקא תלוואוה" רדסה

 תוואולה"רסדה רתגבמס הואולה קשבלולכא-לםעלפ עםמפ נותלפ ישארהיהי יסטבכר קימחזה קוחל א.
 תורבל,לעת מעת לאכו/אוקנהב ידי-לעועקבייש איםנבת "(,סספרקא אתוולהתשקב"ןלהל)"רספקסא
 ךלהמב וחקלל וקנעויש רספקסא אותוולה לש ללוכה ןמוכס .סקספרא ואתולהל םומיקסמו נימוםימ ימוכס
 תואולהל עת האות עובקה ילמיקסמה הסכום לע הלעי אל ,םיכומס בויח ידעומ ינש ןיב ,ונייהד ,ויםמס שודח
 וא/וקנהב לשטלחומהםדעת לוקילש הכפופ "סקספראתואולה"לשהענקתהיכהבז רהובמ.רספקסא

 יוכיז עדומו,רסספקאתואולה קשתבהאות דעוממםיקעס ימי3ךובת ןושבחלהכויז הואולההםוכס.לכא
 ,וביהח עדומב רספקסא ואתולה בסכום ןושבהח יוכיז עדומלח.הואולהה קתנעה עדומכביחשיןושבהח

 .ל"נה בויהח דעומב ידשוהח בויהח םוכס יוכינב האוולהה כוםבס ןובהחש הכויז
 חוקלל עדויו הז גוסמ יאשראל לפעם מפעם קנבה ייד-לע עקבייש ורעיבש יתביר שאית רסקספא ואתולה ב.

 .ספרקסא ואתולה האות קשתב דעומב ףקותב היהיש יכפ "(,סספרקא ותאוהלו יתריב" ןלהל) לאכ י"ע
 ךומהס וביהח דעוממםישבומח) ביתירוןקר לשםיצופור ויםושםיישודחםימולשבת ערתפ סקספרא ואתולה ג.

 תואולה קשתבב קוחלה ייד-לע אשרמ עבקיי רםמספש ,אלמה הנועירלפ דע (הואולהה הענקת עדומ רלאח
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 תעמ לאכ ידי-לע ועקבייש יכפ ,םולשת לכל נימוםימ לסכוםו ותרמה מיםולתשה למספר כפוףב ,רספקסא
 רחלא ינהש בויהח עדוממ להח ,וביהח דעומב דשוח ידימ ורמכא םולשת לכ בסכום ביוחי ןושבהח .תעל
 דעומל דעו הואולהה תקנעה דעוממש הקופהת ןיגב ,סקספרא תואולה לע יתביר .הואולהה תקנעה דעומ

 ,בויחה עדומב רספקסא ואתולה ןיגב ןובהחש יוכיז דעומ לח .הז בויח עדומב םלותש ,ויחרלא וךמהס וביהח
 תקנעה דעומ לאחר ךומהס בויהח עדוממ להח ,תייברו ןקר לש פיםוורצ ויםוש םימולשבת ערתיפ הואולהה
 .הואולהה

 חוקלה מתביוז םדקומ פירעון 25.15
 ואיאשראהלשתקלומס יבלתההתריהלכ סךבןושבחה את יבילח ,תעלכבלכא ל ותורהלישארהיהיחוקלה

 הקופתלכוא) קיםעס ימי5תופחלועיגיויאותורהש בדלבו,הראוהה בלתק עדומלךומהס בויחה עדומב,הקלבח
 דעומרלאח תוראוההולקבתה "(.העודהה עדומ"ןלהל) וךמהס בויחה עדומינלפ (לעת מעת עבקישת תאחר

 ןיגב תייבהר ,הקרמ לכב .העדוהה דעומ חרלאש ןואשהר בויחה עדומב קדםומה ןועריהפ עבוצי ,העודהה
 תילועתפ הלמע וםללתש ףוכפב וניה ןועריהפ עוציב .לעופב חוקלה לש ווביח דעומל דע תוגביהל ךיתמש יאשרהא

 .לכא לש תולמעה ןוריפעבת ובקנכ
 יאשראה דריסהל ותלליכ ותאהור 25.16

 תריבי .א
 רסדה תגרמסב יםנוש תייבר ירועיש ,יעדלהב ודעת לוקיש ילפ ,עםלפ פעםמ עובקל ישאר היהי קנהב

 רועיש את תונלש עת לכב ישאר היהי קנהב .חרא ןויריטרק לכל וא/ו יסטהכר גוסל תאםהב ,והלשכ יאשרא
 העודה ןתמ ידי-לע ,הובשיח יכדר תא ןכו ,היביכמר לכ לע ,והלשכ דרהס תגרסמב יראאש ןיגב תייבהר

 לע העדוהב גם שבחת סיתיבסה יביתרה ורעיש יוניש ברבד קנהב וא/ו לכא תעודה יכ הבז הרובמ .חוקלל
 סיתיבסה תייבהר רועיש לע סבסהתב עבקנ הורעישש תיביר שאונה יראשא לע תייבהר רועיש יוניש

 .יראאשה רדסהל וא תוחוקלל דיוחמב היחסיהת לא העדוהה םא ףא ,ניםוהש יראאשה ירסדה תגרבמס
 ,יסופה ונועירלפ עוקבה עדומל עדו ותקנעה עדוממ ,תייבר אישת יאשרא לכ לש תקלומס יבלתה היתרה
 .יטנוולי הרראאשה דרבהס עותובקה תוראוהל התאםב

בוהחי דעמו ינושי  .ב
 ןיגב ,ירוקמה וביהח עדומב ,ןובהחש תא יבילחו ךיהמשל איתרש לכא היהת ,בויהח עדומ את קוחלה הניש

 דע ,בויחה עדומ יונילש דםוק לאכ-ב וטלקנו חוקלה ידי-לע ועצושב לומיםתש קותסעו יאשרא קותעס
 דעומב ויבויח ,וביחה עדומ יוניש לאחר לאכ-ב וטלקנש לומיםתש קותסעו יראאש קותעס .יסופה ןנוערילפ
 .יראאש קותעסב :ליעל ורממהא עורגל ילמב .שב החדויהח

 הקשבלטובי .ג
 לכויאל,יאשרהא ידרסה רתגמסביראשאלשםקדומןועירפעוביצלואיראשא בלתקלהקשבהגשוהמש

 .הלטבלו הקשן הבמ רולחז חוקלה
 יאשראהתדמהע אי .ד

 קוחל יאלהוצ ,ביםייח לא אך ,איםרש ,ןיינעהילפ ,קנהב ו/אולכא ויהי,ןלהל יםטורמפה ריםקמהמ חדאלכב
 לכא וקלחלואיראשארבולש סיחיהתלווהלשכיראאש םוכסחוקללדימעהלאלו/אווהלשכיאשרארסדהמ
 םיליגהר בויהח ידעומב םקלח וא רומכא הקעס וא רובש םוכבס ןובהחש את ביילח םהתאוב ,ליגר רובש

 :יעדלבה תםעדלוקישילפ ורמכא
 תרגמס לעהלוע-תלמנוצהיאשראה תרתיףוירבצ הזםוכסואונממקלחואשקוהמב יראאשה סכום (1)

 .יאשרהא
 ,עבקיי םא ,לכא ו/או קנהב ייד-לע עתל עתמ עבקייש מוםינימ מסכום ךומנ קשוהמב יאשרהא סכום (2)

 .קוחללעודיו
 םיקימחזה ללכל וא חוקלל עודהש רלאח ושענ סיטבכר ושמישה וא/ו יראאשה ברוש לע המיהחת (3)

 וא,יאשרהא ירסדהמהאיז לטוביכ,סיםיטכר יקימחז לש מותימש ותצוקב ואםיגולס ואסיטבכר
 .יראאשהיברושבשמהשתלתורשההלטוב

 .קשיב קוחלה ותוא יאשראה דרסה את העיצמ הניא לאכ ,חוקלל קנפוהש יסטהכר גולס אם (4)
 .קדםומןועירלפ תוכזללכא ו/אוקנלב ניםקמה יםקרמהמריות ואדאח עריא (5)

 יאראשה דתעמהל ותחריא .ד
 עגונהלכלויאשרהא יתנא עתיקבלתיעדלביראחאאוהו,דלבבקנהב של הניהיראשהא רוישאל ותיהאחר

 .לכך

 יאשראהתסגרמלוטבי ואינושי ה.
 יאשרא מדתעהלעגונהלכבקנל הבש עתדהלוקיוש תוכמומס הז כםסהתוראוהרמית עוגרלילמב

 םיילס םיכאזלכא ו/אוקנהב ובהקרמלכב,יראשי האתנא תעיבקלויאשרהא לשלוטיבואיונישל,חוקלל
 .היאנת תא נותלש ו/אויראאשהתגרסמתאןיטקהלואלטלב גם איםכזויהי הם ,ידיימןפובא כםההס את

 (טידב)דיימי בלחיו סטיכר .26

 ולא םייללכ םיאנת ולויח "(,טידב סיט)"כר ידיימ בוילח יסטכר אוה יסטהכר יכ בויח סיטכר לתקבל הקשבב ןיוצ
 :ןלהלכד הז עיףבס ורמלא כפוףב
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יראשהא תגרסמ וא ןושבבח כותהז תתרי לומ הקעסה םוכס קדיבי טידב סיטבכר הקסע עויצב תעב 26.1 
 :ןלהל) המימתא היתר הניש וב הקרמב קר שרואת הקסעהו (,רישאש לככ) ןושבבח חוקלל רישא קנשהב

תדדוב הקסעל יבהמר םוכהס לע הלגבה עתל תעמ עובקל םישאר לכא ו/או קנהב  (.״הקסע וריש״א
 .רומהא יבהמר כוםאת הס ומרסויפ ,וםיב אותקסעה לש ללוכה וםכל הסע הלבגה ו/או סיטבכר

יראאשה תגרמס/ןושבבח היונהפ כותהז תרתימ גותרוהח תוקסע טיבד יסטכר עותמצבא עצלב ןיתנ לא 26.2 
 תוישכר בותלר ואהש גוס לכמ הנדח וםלבתש שותיכלר יסטבכר תמשלהש ןתינ לא ו/או ןובבחש היונהפ

 עוציב רךוצל יסטבכר משהשתל ןנית לאו ותיספר וא/ו יאשרא אותקסע וא/ו יאשראה ירסדה תגרבמס
 ועצויב ,ורמהא תומרל ,אם .יסטבכר ןובחש בוילח השארה תועצמבא הגבנ ןורעבב םולשהתש תוקעס
 דעומל ךומבס הקעסה םוכס ואלמב ינושבח את ביילח ישאר קנהב אהי ,יסטרכה תועצמבא ורמכא תוקעס
 ורישא את ליבק אלש וביח עצוב הםב גיםיחר ריםקמב .קנבב הקעסה טתילקל ךומבס וא הקעסה עוביצ
 תגרממס הגיחרב וא תוכהז רתית םוכס לע הלועה םוכבס בויח לש הקרמב וא הקסעה עוציב עדומב קנהב
 רומכא ,ןושבהח וביח תעב םא .הקעסל רבלס יארש יהא קנהב ,ןובבחש חוקלל רישא קנשהב יאשרהא

 אשיי ,וביהחמ האוצכת ושרתהמא גרתהמסמ גוחרת וא ושרתמא יתלב הובח תרתיב ןושבהח היהי ,ליעל
 .ןושבח ואות יתנא יל פע עת האותב לובקמ היהיש רועיבש ביתיר יאשרהא

 ימוכס ,הקעסה בסכום ןושבחה וביח לע וסףנ יכ מובהר .קנהב רוישאל הכפופ ניתטפר הקסע לכ 326.
 .לגבומ ןמז ךלמש ןושבהח ובתלח ופקייז ותאקסע לש ףקותב םיורשיא

 ועידוי לאכ וא/ו קנהב ראשכו םא ,קלד נותתחב תוקאעס ןוגכ) תומיומס תוקסע עוביצ יכ חוקלל עויד 426.
 היונהפ כותהז תיתר וךמת םיוסמ וםכס ןוישרב הנמות תויהל לוכי (ןעלבצ תושרהאפ לע

 הקעסהעוציב בטרם ודע(״יותנויער ותקעס״:ןלהל)ןושבבח היונהפ יראשהא רתגמס/ןושבבח
 יפוהס הקעסה וםכס טתילקל עד ןושבהח חובתלףקייז ןייורשש סכוםה.פיתוהס הלותע יעתבקו
 .קנכת הבערמב

 :םיבאהםיגומהס ל"וובח ץארבתוקעס ושרתאפיאלטיבדסיטבכר 526.
 ,שנופה,רותייהת ינפעבקוסעהקסע בבית ועבוצ לאכ חברתל סרמנש ווחיהד יפלע שרא קותעס
 .כבר כרתהשוהעופהת

 םעיידימןבאופ ביויח ןובהחש טיבד יסטבכר קותעס עויצבתעבליעלודרתגהכםכההס אותרוהתולמר 626.
 קנלב קעסה יתבמרעבושת הקסעלכ.ל"וובח לאשריבתועבוצמתוקאסעןיגבתוזא קנבב הקסעהרושיא

 ןיינמהןמבויכח גתוצו)"קוחל עותונתח"ו"ד הכותרת תתח קנבב ןושבהח בדף עיתופ ,הורשיא רךולצ
 .ליעל 426. ףיעסב רומכא ניתויער הקסע טעמל ןושבחה בדף

 ל״וחב ועבוצי/ועבוצש םילקבש אותקסע לעו ץוח עבטמב תוקאסע לע יכ הרובמו כםוסמ קספ סרה ןעמל 26.7
 .טיבד יסטות כרעמצבא
 תולמעה ןועריפתל םתאהב תולמע ולויח ולא תוקסע לע .םידשח םילקשב ויבויח ׳ח׳טמב ועבוצש תוקעס
 .לאכלשו/אוקנהב לש

 .יותנכט ותיבס:ןוגכ,נותושתויבסמ ותריראוחמדעומבתוקאעס ןיגב יבויחשןכיית יכ,חוקללעויד 26.8

 רושקמה ינורטקלא ירמכש ןקתומ םהשב קעס יבבת קר טיבד סיטבכר משהשתל ןתינ יכ וחקלל עויד 26.9
 .הקסעה עוביצ תעב שרוקמו לעופ ינורטקלאה ירמכשה םא קרו סיטבכר ושמיש רתהמאפש תכערמל

 .יניד רישכמבתוקאסעעבצלןנית אל,רן היתיב,לפיכך

 תלבק לאחר קר הקעסה בסכום ןושבהח הכויז ,קסעה בית לומ עצישב הקסע לטיב קוחלה וב הקרמב 1026.
 הקסעה שבתיח ,הקעסה לוטיב לע למכא ורישא לקבתנ לא ודע לכ .הקסעה לוטיב לע לאכמ ורשיא

 .קוחלה ייד לע לצונש םוכב כסיחשי המוכוס הכתקפ

 םיקזנןיגבלכא ו/אוקנהב יכלפ עותיתב ו/או שותידר ו/אותונעטולהנייהתאלוןיאיכםיכמס חוקלה 1126.
 תכימש תמגודכ) ןושבחב תוראח תולועפ וא תוקסע עלבצ תורהאפש תלילש ןיגב ול ומגרייש םסדהפ וא/ו

 האציאלהקסעשהקרמב,ןובבחש כותזהרית רעדיהואןושבבח יאשרהא תגרממס הגיחר בקע (,קיש
 חלשנשהקעסה כוםסובהקרמבואקנהב תוכערמלעדימהתעגהל עד לאמואיקלחןאופבלעולפ
 ייד לעועצושב לעובפ שותיכהר תאםתא אלו/אויסופההקסעה מסכום הובגקסעהתיבידילערוישלא
 .חוקלה

 .טיבדסיטכרלסייחהתב,כםההס תוראוהלע רותובגהזחנספ תוראוה 1226.

 חיקופ.
 .לראיש קנב לש ירוטלוגרה וחוקיתחת פ וניה ויביכר לכ לע הז כםהס
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______________ _____________ _________________ __________________ 

 מ"עב תפחוט יחרמז קנב
 __________________________ סניף

 _________________________ ןובשח

 _____________________ ןובהחש לעב

 דוכבל
 ןג מתר,7יקנסיטו'בז'רחמ,מ"עב חותטפ יחק מזרנב

 םייבעתג 13,לראיש צותותפ בוחר,מ"עבלאשריליראשאייסטכר
 םייעתבג 13,לאשריתופוצב תורח .מ"עבלראשי ובלק רסנייד

 .ונושמילש יאשראסיטת כרעלתעמלקבל שיםקבמונא

 .ויתנאבואות ודשתח סיטל כרכלשווקפת וםד תעומביכםישקמב וננהןכומכ

 (,116-13.ט)"יםיללכםיתנא- וביחסיטכר םכב"הס ורטיםמפה ליםלכהו אותורההולויח יראאשהייסטבכר תוליעהפ לע
 .וזהקשבלעונמתיחת דמעמבונל סרמנ שראוונממדנפר יבלת קלח יאהוזהקשבש,ויתותוספוויחנספ לכלע

 :חלקוהתחתימ

 חוקלה מתיחת ךיארת יוהיז 'מס חוקלה שם

לבנק העתק
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