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םתוא םיתורישה  תא  ךל  קפסל  תנמ  לע  ונתלוכיבש  לכ  השענו  ךלש  רלולסה  יתוריש  קפסכ  הרבחב  ךתריחב  לע  ךל  םידומ  ונא 
.האלמה  ךנוצר  תועיבשל  הרבחה , ןמ  שוכרת 

רחבת הילא  תינכתה  יטרפ  ירקיע  ספוטל  ףסונב  אובי  וב  רומאהו  הרבחה  ןיבל  ךניב  תורשקתה  םכסה  הווהמ  ךינפלש  ךמסמה 
ןונקת לכל  ןכו  הרבחה  ןיבל  ךניב  תע  לכב  ךרעיי  וא  ךרענש ו/ רחא  תורשקתה  ךמסמ  לכלו  םיתורישל  השיגה  ספוטל  ךייתשהל ,

יכ תאזב , רהבומ  .םימיוסמ  םיתוריש  לע  םילחה  םידחוימ  םיללכ  וא  םיפירעת ו/ חול  וא  תישיא ו/ םיפירעת  תינכת  וא  שומיש ו/
הז הזוחב  ךתיא  רשקתהל  תביוחמ  הניא  הרבחה  .ךתיא  רשקתהל  הרבחל  ךממ  העצה  אלא  ךדיצמ  לוביק  הווהמ  וניא  הז  ךמסמ 

.ןוכנל אצמתש  יפכ  םיאנתב  התמיתח  תא  תונתהל  תיאשר  איהו 
 

פ.ח 51-473810-3. "מ  עב ימואלניב  םוקלט  ןלוג  וא  .פ.ח 51-453804-0 ו/ "מ , עב םוקלט  ןלוג  םה  םוקלט " ןלוג   " וא הרבחה " "
.דחאכ םישנלו  םירבגל  םידעוימ  םה  םלוא  דבלב , תוחונ  ימעטמ  רכז  ןושלב  םיחסונמ  םיאנתה 

לעמ 18. יליגו  ולא  םייללכ  םיאנתל  חיתפב  םושר  ומשש  יונמה  אוה  ינא  יכ  בייחתמו  ריהצמ  ינא 
תינובשח תוברל  תינובשח  םושיר ע"ג  "ל , אודב סקפב , ראודב , העדוה  םג : לולכת  בתכב " העדוה  , " ולא םייללכ  םיאנת  ךרוצל 

רומשה רוזאב  וא  ירוביצ  רוזאב   ) טנרטניאה רתאב  וא  הידמיטלומ ) תעדוה  וא  ןורסמ  תוברל   ) תינורטקלא העדוה  תינורטקלא ,
.תטלקומ תינופלט  החיש  ןכו  ( IVR  ) תילוק העדוה  רתאב ,) ךל 

 
ךל הצקויש  וקבו   SIM-סיטרכב ה שומישה 

םיתורישה ןיגב  בויחה  היצביטקא .)"  )" SIM סיטרכ ה - תא  ליעפהל  ךילע  הרבחהמ , םיתוריש  תלבק  תליחת  ךרוצל  .      1
הצקויש וקבו   SIM סיטרכב ה - שומישה  . SIM סיטרכ ה - תלעפה  םע  ולחי  עובקה , ישדוחה  םולשתה  תוברל  הרבחה , ןמ  שוכרתש 

שומישב םיכורכה  םימולשתב  הדימע  תוברל  הז , תורשקתה  םכסהבו  שומישה  יללכב  ךתדימעב  הנתומ  הרבחה  ידי  לע  ךל 
םאתהב תשרהמ  ךתוא  קתנל  תיאשר  הרבחה  אהת  ןכ  אל  םאש  המעטמ , ימ  וא  הרבחה  ידי  לע  ךל  םיקפוסמה  םיתורישב 

.ןיד לכ  יפ  לעו  הז  םכסה  תוארוהל 
םא ןיב  ךדי , לע   SIM סיטרכ ה - תנמזה  םע  דימ  לוחי  ךלש , תינכתה  יטרפ  ירקעב  בוקנה  רועישב  , SIM סיטרכ ה - ןיגב  בויחה  .      2

, איהש הביס  לכמ  ףסונ ,  SIM סיטרכ לכ  תנמזה  ןכו  רומאכ , הפלחה  וא  SIM ו/ לש ה - ןוקית  לכ  .ואל  םא  ןיבו  היצביטקא  עצבת 
, ףסונב .םולשתב  וביוחי  הרבחה , לש  ךרוצ  וא  SIM ו/ ןונכתב ה - וא  רוצייב ו/ םגפ  טעמל  ךא  רבש , וא  קזנ  הבינג , ןדבוא , תוברל 

הרקמב ןיבו  תינושארה  תופרטצה  דעומב  ןיב  היצביטקאה , דעומב  ךלש , תינכתה  יטרפ  ירקעב  בוקנה  רועישב  רוביח , ימדב  ביוחת 
.הרבחה תשרמ  תוקתנתה  רחאל  שדחמ  רוביח  לש 

שומיש ב- .דבלב  דעוימ  אוה  ול  שומישלו  הרבחה  תשרב  שומישל  םירשואמה  םירישכמב  קרו  ךא  השעיי   SIM שומישה ב - .      3
וניא הז , תוריש  עיצת  הרבחהו  לככ  ינשמ ,  SIM סיטרכ .הז  םכסה  לש  הרפה  הווהמו  רוסא  רומאכ , האשרהל  םאתהב  אלש   SIM

הניתממ החיש  ילוק , את  רתיה , ןיב  ללוכ , וניא  אוה  הז  ללכבו  ישארה ,  SIM סיטרכב ה - םימייקה  םיתורישה  לכ  תא  ללוכ 
.השילג יתורישו 

םיישילש םידדצ  ידי  לע  וא  הרבחה  ידי  לע  ךל  םיקפוסמה  םיתורישב  וא  ןופלטה ו/ וקב  וא  SIM ו/ סיטרכב ה - שומיש  לכ  .      4
םהב השוע  היהש  יפכ  דבלב , ליגרו  יעבט  ריבס , שומיש  תרגסמבו  דבלב  םיישיאהו  םייטרפה  ךיכרצל  עצבתי  הרבחה , תועצמאב 

רוביח וא  שומיש  אלל   ) דבלב ירלולסה  רישכמהמ  יפוסה  דעיל  תורישי  גויח  תועצמאב  עצבתי  שומישה  .ריבס  םדא  שומיש 
םיכרצל םיתורישב  שומיש  עצבל  ןתינ  אל  וכו .)' טנרטניא  ירתא  הצופת , תומישר  םיבשחמ , תונוכמ , בתנ , רשגמ , היזכרמל ,

תינפה וא  היזכרמ ו/ יתוריש  לשמל  ךכ  ללכבו  םיימוסרפ  וא  םייטילופ ו/ וא  םיירחסמ ו/ םיכרצ  לשמל  ומכ   ) םיישיא םניאש 
תוחוקל ינודעומ  תועבצה , םירסמ , תצפה  םירקס , תוריכמ , םודיק  םייקוויש , םירסמ  גניטקרמלט , םירחא , םידעיל  תוחיש 

שומיש לכ  תושעל  יאשר  ךניא  .אוהש  גוס  לכמ  םיישילש  םידדצ  ידי  לע  שומישו  הצפה  יכרצל  ךכ  ללכבו  רחאל  תוריש  ןתמ  וכו ,)'
; ךל םיקפוסמה  םיתורישב  דבלב  ישיא  שומיש  וניאש  שומיש  וא   Re-Sell ךתושרבש , וקה  תלאשה  וא  תרכשה  תוברל  ירחסמ 

אלש ןיבו  םולשתב  ןיב  ןוישירב , אלש  ןיבו  ןוישירב  ןיב  םכסהה , יפל  ךל  םינתינה  םיתורישב  שומיש  ךות  קזב  יתוריש  קפסל 
הרבחה אהת  ריבס  וניאש  שומיש  וא  גרוח  שומיש  לש  הרקמב  .שארמו  בתכב  הרבחה  תמכסה  תא  תלביק  םא  אלא  םולשתב ,

םיפירעתל םאתהב  גרוח , שומיש  ןיגב  ךתוא  בייחלו  הרבחה  תשרמ  ךתוא  קתנל  וא  םיתורישה  ןתמ  תא  תינמז  קיספהל  תיאשר 
. הז םכסהב  יתוהמ  ףיעס  וניה  הז  ףיעס  .תע  התואב  הרבחב  םיגוהנה 

לכ דגונה  וא  יקוח  יתלב  שומיש  תושעל  יאשר  ךניא  . SIM סיטרכב ה - ותנכותש  םיטרפב  םהשלכ  םייוניש  עצבל  יאשר  ךניא  .      5
לכ תושעל  יאשר  ךניא  .ןכ  תושעל  ךמעטמ  ימל  ריתהל  יאשר  ךניאו  ךל , םינתינה  םיתורישב  הדרטה , וא  הלווע  תמירג  תוברל  ןיד ,

.םירחא םייונמל  עירפהל  וא  תשרה ו/ תלועפל  עירפהל  היושע  רשא  הלועפ 
אהת התאו  הז  םכסה  תוארוה  וילע  ולוחי  ךרישכמב , ןמדזמ  וא  עובק  שומיש  תיישעל  דצל ג ' האשרה  ןתמ  לש  הרקמ  לכב  .      6

הרבחה רומאהמ , עורגל  ילבמ  .ךרישכמב  תואנ  יתלב  שומיש  לש  הרקמב  תוברל  דצ ג ,' השעש  שומיש  לכל  הרבחה  יפלכ  יארחא 
תוארוה תא  דגונה  שומיש  לש  הרקמ  לכב  םימיוסמ  םיתוריש  לש  םתקפסא  תא  קיספהל  וא  תשרהמ  ךתוא  קתנל  תיאשר  אהת 

ודעונשו ךלש  םיווק  םניה  ךמש  לע  םימושרה  םיווקה  לכ  יכ  ריהצמ  ךנה  .ךתושרבש  וקב  האנוהל  דשח  לש  הרקמב  וא  הז  םכסה 



תישיא השקבכ  בשחית  וללה  םיווקהמ  דחאמ  תחלשנה  השקב  לכ  יכ  םיכסמו  רשאמ  ךנה  ךמעטמ , ימ  שומישל  וא  ךשומישל 
ךתולעבבש םיווקהמ  דחא  לכמ  לבקתתש  בתכב  וא  הפ  לעב  הארוה  וא  השקב  לכ  אלמל  הרבחל  הרומ  התא  ךתעד , לעו  ךלש 

הארוה וא  השקב  לכב  ךורכ  היהיש  םולשת  לכב  תאשל  בייחתמו  יארחא  ךנהו  ןורסמ ) תועצמאב  תוחלשנש  תושקב  תוברל  )
. הז םכסהב  יתוהמ  יאנת  וניה  הז  יאנת  .רומאכ 

אמסיסו שמתשמ  םש  ךמצעל  רוציל  שרדיתו  ןכתיי  הרבחה , תקפסמש  םימיוסמ  םיתורישב  שומיש  תושעל  לכותש  תנמ  לע  .      7
ךתוא בייחי  םיהזמה  םיטרפב  שומיש  לכ  .םולשת  יעצמא  יטרפו  םיהזמ  םיטרפ  ןתמ  תוברל  יוהיזה ,)" דוק  : " ןלהל  ) ידוס דוק  וא 

שומיש השענ  יכ  ךממ , ןוכדע  תלבקל  דע  םהב , שומישה  תפוקת  לכ  ךרואלו  ךלש , םולשת  יעצמאב  שומיש  תוברל  ןינעו , רבד  לכל 
תשיכר ךרוצל  שומיש  וב  השעייו  ךלש  יוהיזה  דוק  תא  ךמעטמ  יממ  וא  ךממ  לבקיש  ימ  לכ  רהבומ  .ולא  םיטרפב  השרומ  יתלב 

הז ףיעס  תוארוה  .ןינעו  רבד  לכל  ךדי  לע  ושענ  הלא  וליאכ  בשחייו  האריי  רחא , ןינע  לכל  וא  הרבחהמ  םיתוריש  וא  םירצומ ו/
.ןידל וא  ךרוצל  םאתהב  תעל  תעמ  םינוכדע  רובעל  היושע  רשא  הרבחה , לש  תויטרפה  תוינידמל  תופופכ 

םיפירעתל םאתהב  תורישה  רובע  םולשתלו  תורישה  יאנתל  ךתמכסהכ  בשחיי  םיוסמ  תורישב  השעתש  שומישה  םצע  .      8
.הז תוריש  רובע  הרבחה  לש  םיפירעתה  חולב  םייוצמה 

יללכ םיפירעת – 
יאנתל םאתהב  שארמו , בתכב  ךל  רסמית  ךכ  לע  העדוהו  תעל  תעמ  םייונישל  םיפופכ  היפירעתו , התלוכת  םיפירעתה  תינכת  .      9

.הרבחה ןוישיר 
לחי םיעובקה  םימולשתה  אולמב  ךבויח  .ךלש  םיפירעתה  תינכתב  טרופמכ  עובק , םולשתב  ךורכ  הרבחה  יתורישב  שומישה  .   10

םולשתה אולמב  ךתוא  בייחל  תיאשר  היהת  הרבחה  .ךשומישל  םיתורישה  דחא  תדמעה  דעוממ  וא  תורשקתהה  עוציב  דעומב 
םויס וא  הליבח  תפלחה  לש  הרקמב  .בויחה  רוזחממ  קלח  קר  היתורישל  יונמ  תייה  םא  םג  אלמ ,) בויח  רוזחמ  ןיגב  תוברל  )

תליחת דעוממ  םימיה  רפסמ  ןיב  סחיה  ( 1 : ) ןיבמ הובגה  יפל  בויחה  לוחי  בויחה , רוזחמ  םות  ינפל  איהש  הביס  לכמ  תורשקתה 
םילולכה םיתורישה  ןיבמ  הובגה  סחיה  ( 2  ) וא ןינעה ; יפל  הליבחה , תפלחה  דעומ  / תורשקתהה םויס  דעומל  דע  ןובשחה  תפוקת 
תפלחה דעומ  / תורשקתהה םויס  דעומל  דע  ןובשחה  תפוקת  תליחת  דעוממ  הכרצנש  תורישה  תודיחי  תומכ  ןיב  םיתורישה  לסב 

תכרצו 80 ( 1/3  ) םימי רחאל 10  תקתנתה  .השילג  הגמ   100 תוקד ו - תללוכ 100  הליבחה  םא  אמגודל   ) ןינעה יפל  הליבחה ,
ונייהד השולשה , ןיבמ  הובגה  סחיה  יפל  הליבחה  ריחמ  לש  יסחיה  קלחב  ביוחת  (, 50/100  ) השילג הגמ   50 ו - ( 80/100  ) תוקד
הלילה תוצח  ועמשמ  םוי " , " הז ףיעס  ןינעל  .רובעת  הילא  הליבחל  סחיב  בויחה  רוזחמ  תרתי  ןינעל  לוחי  ההז  בושיח  (. 80/100

.םלש םויכ  אוה  םג  רפסנ  תוקתנתהה  / תופרטצהה םוי  רשאכ  וירחאלש , הלילה  תוצח  דע 
בוקנכ ךרע  הווש  ףקיהל  "ל , וחב ןיבו  ץראב  ןיב  סיסבה , תליבחב  םילולכ  םניאש  הרבחה  יתורישב  םישומישה  ףקיה  עיגה  םע  . 11

ףרל שדחמ  עיגתש  תמיא  לכ  ומצע  לע  רוזחי  ההז  בויח  .רומאה  ךסה  םולשתב  תידיימ  ךנובשח  ביוחי  ךלש , םיפירעתה  תינכתב 
ףרל תחתמ  םיבויח  .ןידכ  שארמ  העדוהב  בויחה , ךרוצל  םישומישה  ףר  תא  תונשל  תיאשר  אהת  הרבחה  .הז  רבטצמ  םישומיש 

רוזחמ םויסב  תינובשחב  ךרעית  האלמה  תונבשחתהה  .וכלהמב  ועצובש  םישומישה  רובע  בויחה , רוזחמ  םותב  ובגיי  רומאה 
.בויחה

ךל םינתינה  םיתורישה  תא  ריבס , ןמז  ךות  שארמ  העדוהל  ףופכבו  תעל , תעמ  לטבל , וא  ףיסוהל  תונשל , תיאשר  הרבחה  .   12
דרשמ תוארוה  יפ  לעו  הנוישירל  םאתהב  ולא , םיתורישב  שומישה  יללכ  תאו  ריחמה  תא  ןכדעל  תורשקתהה , םכסה  תרגסמב 

תרחא הליבחל  הליבחמ , רובעל  יאשר  יונמ  לכ  .ישדוחה  בויחה  רוזחמ  םויס  וא  תליחת ו/ דעומ  תא  תונשל  ןכו  תרושקתה ,
, םנשיש לככ  רבעמ , ימד  םולשתלו  תינכתל  רבעמה  יאנתל  ףופכבו  הרבחל  העדוה  ןתמב  רבעמה , תשקב  תעב  רבעמל  הנימזה 

אל .רבעמה  דעומל  דע  תלביקש  תובטהה  לולכמ  ולטובי  רבעמה  עוציב  םע  .רובעל  שקבת  הילא  תינכתה  יטרפ  ירקיעב  טרופמכ 
אלש רחא  תוריש  לכ  וא  החיש ו/ תוקד  וא  תועדוה SMS ו/ וא  השילג ו/ יחפנ  תרחא  הליבחל  וא  אבה  בויחה  רוזחמל  ריבעהל  ןתינ 

.תיטנוולרה  תינכתה  יטרפ  ירקיעב  תרחא  שרופמב  ןיוצ  "כ  אא ףלחש , בויחה  רוזחמ  ךלהמב  ואולמב  לצונ 
ןובשחב קיזחהל  ןתינש  םיווקה  רפסמ  לע  הלבגמ  תמייק  .חוקל  רפסמ  םע  חוקל  ןובשחל  ךיושמ  ןופלט ) רפסמ   ) וק לכ  .   13

הרבחה ילהנל  םאתהב  םיפסונ , םיווק  תקזחהל  םיאנת  לעו  םולשת , יעצמא  ותוא  תועצמאב  םימלושמה  וא  דחא ו/ חוקל 
אללו יאמצעו , דרפנ  ןפואב  להנתי  ןובשח  לכ  הז  הרקמבו  דחא , חוקל  ןובשחמ  רתוי  חותפל  יאשר  יונמ  .יטנוולרה  דעומב  םילחה 

תועצמאב רוחבל , יונמה  לכוי  הרבחב , םייק  ןובשח  לעב  יונמ  ידי  לע  שדח  וק  ףוריצ  תעב  .הרבחב  יונמה  תונובשח  רתיל  רשק 
ישאר וקכ  ךיושי  וא  םייקה  ןובשחב  ינשמ  וקכ  ךיושי  ףסונה  וקה  םאה  תוריש , גיצנ  ינפב  וא  הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב  הריחב 
ןובשח תחת  םיווקה  רפסמ  תלבגמל  ףופכבו  הרבחה , לש  תורישה  דקומל  הינפב  תע , לכב  תונובשח  ינש  דחאל  ןתינ  .שדח  ןובשחב 

בויחה רוזחמ  תליחתב  קר  ףקותל  סנכייו  עצבתי  תונובשח  דוחיא  .הרבחה  לש  םיפירעתה  חולב  בוקנכ  םולשתב  תאזו  דחא ,
ןובשח ותואל  םיסחייתמ  ףסונ , וקל  ריחמ  תבטה  םיקינעמשו  תעל  תעמ  הרבחה  םסרפתש  םיעצבמ  .חוקלה  תשקבל  בקועה 
ןובשח תחת  שדח  וקל  דוגינב  שדח , ןובשח  תפסוהו  תחיתפ  ןכ  לעו  םילצופמ , וא  םידרפנ  תונובשחל  אלו  חוקל , רפסמ  ותואו 

.הלעמו ינש  וק  תבטהב  הכזי  אל  םייק ,
םיתורישמ דחא  לכ  לש  תוליבח  תוברל   ) השילגהו תועדוהה  תוקדה , יפירעת  תאז  ללכבו  םישומישהו , םיתורישה  יפירעת  .   14

םיתורישו םוימירפ  יתוריש  םיללוכ  םניא  ולא  םיפירעת  .ילארשי  ליעפמ  תשרב  וניהש  דעילו  דבלב  לארשיב  שומישל  םניה  ולא )
יתוריש ןיגב  םיבויח  , 1919 , 1-902 , 1-901 ומכ 1-900 , תודחוימ  תומודיקב  תוחיש  יבויח  לשמל  ומכ   ) םידחוימ םימולשתב 

ליבומה רפסמל  גויח  ירחסמ ; שומישל  השיג  הווהמה  רפסמל  גויח  םירחא ; םיליעפמל  םימולשת  אנייבוג , תוחיש  (; 144 ןכות ,
'. ודכו ןכות  ידעי  "ל , וחב םידעי  תוברל  םירחא  םידעיל  בותינ  יתוריש  ןכות , יתורישל 

ןלוג תועצמאב  גויחב  הנתומ  הליבחב  םילולכה  םידעיל  "ל  וחל תוחישה  עוציב  "ל , וחל תוחיש  תללוכ  ךלש  הליבחה  םא  .   15
יכ רשאמו  םיכסמ  ךנה  הז  םכסה  ךרושיאב  המשרהה , ךילהתב  תרחא  תנמיס  םא  טעמל  .דבלב  ( 016  ) "מ עב ימואלניב  םוקלט 

אנא רומאכ , "ל  וחל תוחיש  תללוכ  הליבחה  םא  .ל  " וחל תוחיש  עוציב  ךרוצל  "מ  עב ימואלניב  םוקלט  ןלוגל  ךיושמ  תויהל  תרחב 
ליעפמה תא  תונשל  תיאשר  הרבחה  ודכו .)' םיחיינ  וא  םידיינ ו/ םידעי  תונידמ , הזיא   ) ךלש הליבחב  םילולכ  םידעי  וליא  קודב 

"מ עב ימואלניב  םוקלט  ןלוג  תוליעפ  תא  ריבעהל  וא  ףסונ ו/ ליעפמ  ףיסוהל  וא  "ל ו/ וחל תוחישב  יתוריש  וקפוסי  ותועצמאב 
"מ עב ימואלניב  םוקלט  ןלוג  תוליעפ  יכ  רהבומ  ליעל , רומאהמ  עורגל  ילבמ  .םיכוישה  תוברל  רחא  ליעפמל  הקלחב  וא  האולמב 

םא אלא  תאזו  מ.ש  תיווק  תרושקת  םוקלס  ןוישר  תרגסמב  קפוסת  וא  מ.ש ו/ תיווק  תרושקת  םוקלסל  דיתעב  רבעות  ( 016)
תיווק תרושקת  םוקלס  לש  הנוישר  תרגסמב  תורישה  תקפסא  וא  רומאכ ו/ תוליעפה  תרבעה  תרגסמב  .תרחא  הרבחה  טילחת 
ידיב םייוצמה  םולשתה , יעצמאו  םישומישה  םיתורישה , ןיינעב  תוברל  עדימהו , םיטרפה  לכ  ורבעוי  רחא , ליעפמ  לכ  וא  מ.ש 

.הרבחה
תונשל ךתורשפאב  .הז  םכסה  אושנ  ןופלטל  סחיב  דבלב  דחא  ימואלניב  תרושקת  יתוריש  קפסל  ךיושמ  תויהל  ךתורשפאב  .   16

חולב םיבוקנה  םיפירעתל  םאתהב  םולשתב  ךורכ  ךוישה  יוניש  .הרבחל  ךויש  ספוט  תחילש  תועצמאב  תע  לכב  רחבנה  קפסה  תא 
ספוטב בוקנה  סקפה  תועצמאב  ךוישה  ספוט  תלבקמ  םימי  דע 14  ךותב  עצבתי  רומאכ  ךויש  יוניש  .הרבחה  לש  יללכה  םיפירעתה 



תשקב ינפל  ךלש  םיתורישה  קפס  תמודיק  ךרד  גייח  אלא  וא )+   00  ) רצוקמ דוק  גייחלמ  ענמיה  אנא  הז , דעומ  ףולחל  דע  .ךוישה 
ןופלטה וק  ךוישב  הנתומ  רצוקמ  גויח  .ימואלניב  ליעפמ  לכ  לש  השיגה  דוק  גויח  תועצמאב  "ל  וחל גייחל  ךתורשפאב  .יונישה 

ימואלניב םוקלט  ןלוג  וניאש  תימואלניב  תרושקת  קפס  תועצמאב  "ל  וחל גויחב  .ךדי  לע  רחבנה  ימואלניבה  ליעפמל  ךלש 
לולכ וניאשו  תרשקתה  וילא  דעיל  הקדה  תולע  וא  ךדי  לע  רחבנה  קפסה  יפירעת  ולוחי  הליבחב , םילולכ  םניאש  םידעיל  וא  "מ , עב

.הליבחה  תולעל  ףסונב  עצבתי  תוחישה  ןיגב  םולשתהו  ןינעה , יפל  הליבחב ,
תורשקתה םכסה  יאנת  תא  תונשל  הרבחל  תורוהל  ךמסומ  ךכל , וכימסהש  ימ  וא  תרושקתה  דרשמ  לש  יללכה  להנמה  .   17

.רומאכ הארוה  תובקעב  תורשקתהה  םכסהב  יוניש  לכל  םיכסמ  ךניה  הז  םכסה  לע  ךתמיתחב  .הז 
לכ היהת  אל  הרבחלו  םיישילש  םידדצמ  ךדי  לע  ושכרי  וא  ךל ו/ וקפוסי  רשא  םיתוריש  וא  םירצומ ו/ לע  לח  וניא  הז  םכסה  .   18

ךמסמב תוארוהה  ולוחי  הרבחה , תועצמאב  עצובמ  ישילש  דצל  םולשתה  רשאכ  רומאה , ףא  לע  .ולא  םיתורישל  סחיב  תוירחא 
רוחיא לש  הרקמב  הרבחה  תשרמ  ךתוא  קתנל  הרבחה  תוכזו  היבג  יכילה  תוברל  םימולשתל , תועגונה  הז  תורשקתה  יאנת 

.הנוישיר  תוארוהל  ףופכבו  םולשתב 
 

םימולשת
םיטרופמה םימולשתל  םאתהב  ןכו  הרבחה  לש  יללכה  םיפירעתה  חולו  םיפירעתה  תינכתל  םאתהב  םימולשתב  ביוחמ  ךנה  .   19

םימולשת תוברל  ועמשמ  םולשת " , " הז תורשקתה  יאנת  ךמסמב  .תינכתה  יטרפ  ירקיע  תוברל  ךמע , תורשקתהה  יכמסמב 
.הרבחב ךנובשח  תועצמאב  םיבגנה  םיישילש  םידדצל 

תוארוהל ףופכב  ביוחמ , התא  םניגב  םיתורישה  אושנ  םיפירעתה  תא  התעד  לוקיש  יפלו  תעל  תעמ  תונשל  תיאשר  הרבחה  .   20
.דבלב םתוירחאב  םניה  םיישילש  םידדצ  יפירעתב  ןוכדע  .הנוישיר 

ןפואב וא  ךילא , חלשיתש  םולשתל  תינובשחב  בוקנה  דעומב  םולשתה , תושירדל  םאתהב  םימולשתב  תאשל  ביוחמ  ךנה  .   21
, לארשיב םיוסמ  םישומיש  ףרל  העגה  לש  הרקמב  וא  ןלהל  ףיעסב 97  רומאכ  "ל –  וחב הרבחה  יתורישב  שומיש  לש  הרקמב  ידיימ 

םוי לש 21  הפוקת  ךלהמב  תינובשחה  אושנ  םיבויחה  רבדב  הגשה  השגוה  אלשמ  .ךלש  תינכתה  יטרפ  ירקיעב  טרופמש  לככ 
ועצובי םימולשתה  .ךדי  לע  םכסומכ  תינובשחב  בוקנה  םולשתל  םוכסה  תא  וארי  ךדי , לע  םולשתה  תינובשח  תלבק  דעוממ 
טרופיו וילע  םיכסנ  רשא  רחא  םולשת  יעצמא  לכב  וא  יארשאה  סיטרכב  עבק  תוארוהב  וא  יארשאה  סיטרכ  בויח  תועצמאב 

וב קנבה  ידי  לע  םולשתה  יעצמא  רושיאב  הנתומ  הרבחה  ידי  לע  םיתורישה  ןתמ  .הרבחהמ  םיתוריש  תלבקל  הנמזהה  ספוטב 
וא ליבגהל  הרבחה  תיאשר  רומאכ , רושיא  לש  ורדעיהבו  ךלש , יארשאה  תרבח  וא  םימולשתה  ובגי  ונממ  ןובשחה  להנתמ 
םולשת ןיגב  ישדוח  םולשת  עבק , תארוה  תמקה  ימד  תובגל  תיאשר  הרבחה  .רתלאל  םהמ  ימ  וא  םיתורישה  ןתמ  תא  קיספהל 

.ךלש תינכתה  יטרפ  ירקעב  טרופמכ  לכה  רז , "א  כב בויח  ימד  ןכו  עבק  תארוהב 
יעצמאב םולשתה  תא  עצבל  דוע  לגוסמ  ךניאו  הדימב  .ךלש  םולשתה  יעצמא  יטרפב  יוניש  לכ  רבדב  רתלאל  ונתוא  ןכדעל  ךילע  .   22

.רחא םולשת  יעצמאב  תידיימה  ותפלחהל  גואדל  ךילע  איהש ,) הביס  לכמ   ) םיוסמ םולשת 
, תיאשר הרבחה  היהת  "מ  עמה רועיש  דריו  הדימב  .ןיד  לכ  יפל  רחא  הבוח  םולשת  לכ  ןכו  ןידכ  "מ  עמ ףסוותי  חוקלה  יבויחל  .   23

"מ עמה תיילע  לש  הרקמב  .המאתהב  םירקייתמ  "מ  עמ ינפל  הרבחה  יפירעתש  היהת  תועמשמהו  היפירעת , תא  תונשל  אלש 
ואיבי רשא  הרבחה , ידי  לע  םינתינה  םיתוריש  וא  םירצומ  לע  שדח  סמ  תלוחת  ןכ , ומכ  .מ  " עמה תיילע  רועישב  םיפירעתה  ונכדועי 

.ףירעת יונישכ  בשחיי  אל  ךילע , תשומה  בויחב  יונישל 
םיעצמאה לכב  בוחה  תייבגל  לועפל  תיאשר  אהת  הרבחה  ודעומב , רומאכ  םולשתה  עוציבל  תובייחתה  תרפה  לש  הרקמב  .   24
תיביר תקיספ  קוחב  עובקה  רועישב  םירוגיפ  תיביר  בוחה , ןרקל  ורבטצי  רומאכ  הרקמבו  ןיד , לכ  יפ  לע  התושרל  םידמועה 

לש לעופב  ונועריפ  דעומ  ןיבל  ןועריפל  עובקה  דעומה  ןיבש  הפוקתה  ןיגב  הדמצהו , ישרפה  תפסותב   1961 "א –  כשתה הדמצהו ,
, דעומב םלוש  אלו  ךל  קפוסש  תוריש  דעב  םולשת  לע  היבג  תואצוה  ןיגב  בייחל  תיאשר  אהת  הרבחה  ןכ , לע  רתי  .בוקנה  םוכסה 

תרבח וא  קנבה  בוריס  תמחמ  םולשת  יא  לש  הרקמב  טעמל  ןועריפל , עובקה  דעומה  ןמ  םוי  ופלחש 14  דבלבו  לש 99 ש"ח , ךסב 
םולשת תייבג  ךילהת  תליחת  םע  ףסונב , .ידיימ  ןפואב  ולוחי  היבגה  תואצוה  זאש  ותובגל , האשרה  הנתינש  בויח  םלשל  יארשאה 

ופסוותי המעטמ , ימ  וא  הרבחה  לש  םיימינפה  םייטפשמה  היצעוי  תועצמאב  יטפשמ  לופיט  תועצמאב  תוברל  םלוש , אלש 
םשל תורחא  תולועפו  הארתה  יבתכמ  ןיגב  ןיד  יכרוע  תחרט  רכש  תוברל  תוריבס , לופיט  תואצוה  םג  ומלוש  אלש  יונמה  יבויחל 
"ל, נה םימוכסל  ףסונב  תובגל , הרבחה  לש  התוכזמ  עורגל  ידכ  ליעל  רומאב  ןיא  .תויטפשמ  תואכרעל  הינפ  םרט  בוחה  תיבג 

.הרשפ        םכסה  תרגסמב  םהילע  םכסויש  וא  תיטופיש ו/ האכרע  ידי  לע  וקספייש  "ט  כש וא  תואצוה ו/

םולשתל תוחוטב 
בוחל יאשר  יונמש  םייברימ  בויח  ימד  עובקל  תיאשר  אהת  הרבחה  הז , םכסהב   97 םיפיעסב 11 -   רומאה  ןמ  עורגל  ילבמ  .   25

, רבעב וא  הווהב  הייבג  תויעב  ןיגב  תוברל  איה , הילוקישמ  םימיוסמ  םירקמב  תיאשר , הרבחה  .הבוקנ  הפוקת  ךלהמב  םהב 
, דעומב ךבויח  תא  ערפת  אלש  התעד , לוקיש  יפל  הרבחה  לש  ריבס  ששח  וא  "ל  וחב גירח  ףקיהב  םישומיש  וא  ריבס  וניאש  שומיש 
, תעל תעמ  םתוא  תונשל  וא  לידגהלו  תרחא , הבורע  וא  ןמוזמ  ןודקפ  תוברל  "ל , נה םולשתה  יעצמאל  רבעמ  תפסונ  החוטב  שורדל 

תאצמה וניה  הרבחה  תאמ  םיתורישה  תלבקל  יאנת  ולא , םירקמב  .םכסהה  יפ  לע  ךיתויובייחתה  םויק  תא  חיטבהל  תנמ  לע 
רפסמ תא  ליבגהל  תיאשר  הרבחה  אהת  ןכ , ומכ  .הרבחה  ידי  לע  שרדייש  לככ  ףקותב  החוטבה  תויהו  הרבחה  ידיל  החוטבה 

תא ליבגהל  תיאשר  אהת  הרבחה  םכסהה , תרפה  לש  הרקמב  .ףרצל  לכותש  םיווקה  רפסמ  וא  ךתושרבש ו/ םיליעפה  םיווקה 
שודיח תונתהל  תיאשר  הרבחה  .הנוישיר  תוארוהל  ףופכב  החוטבה , תא  שממלו  םקלח , וא  םלוכ  ךל , םיקפוסמה  םיתורישה 

.הז םכסהב  יתוהמ  ףיעס  וניה  הז  ףיעס  .הדי  לע  ועבקיי  רשא  םיאנתב  רבעב , חוקל  היהש  דיגאת  וא  םדא  םע  תורשקתה 
יפלכ ךיתויובייחתה  אולמב  ךתדימעל  ףופכב  םכסהה , יפ  לע  תורשקתהה  םויס  דעוממ  םוי  ךותב 45  ךל  רזחות  החוטבה  .   26

.דדמל הדמצה  ישרפה  ףוריצב  ךל  רזחוי  אוה  הרבחה , תפוקב  ףסכ  דקפוהש  לככ  .הרבחה 
בויח וא  בוח ו/ תרקת  העבקנ  וב  הרקמ  לכב  .הרבחה  ידי  לע  ךל  ונתייש  תויורשפאל  םאתהב  בויחה  דעומב  לוחי  ךנובשח  בויח  .   27
וא ליבגהלו ו/ ךכ  לע  ךל  עידוהל  תיאשר  הרבחה  אהת  הז , םכסהל   97 םיפיעסב 11 ו -  טרופמכ  וא  וז ו/ הרקתמ  תגרחו  ךנובשחל 

.בויחה תפוקת  ךלהמב  ףא  ךנובשח  תא  בייחל  וא  םקלח ו/ וא  םיתורישה  תא  קתנל 
, ךנובשח ךרד  עצבתמ  םניגב  בויחה  רשא  םיישילש , םידדצ  ידי  לע  םיקפוסמה  םיתורישו  םירצומ  לש  השיכר  יאנתו  םיריחמ  .   28

תשיכר םרטב  יטנוולרה  עדימה  תלבקל  גואדל  ךילעו  םיישילש , םידדצ  םתוא  ידי  לע  םיעבקנ  "ל , וחל תוחיש  יפירעת  םג  ומכ 
ךנובשח ךרד  עצבתמ  םהיפלכ  בויחה  רשא  םיישילש  םידדצמ  וא  יונמה ו/ ןמ  תובגל  תיאשר  אהת  הרבחה  .תורישה  וא  רצומה 

ןכ .יונמה  ידי  לע  םלושיש  רחא  םולשת  לכמ  וא  יונמהמ ו/ תוסנכהב  ומיע  קולחל  ןכו  םימולשתה , תיבג  ןיגב  תולמע  הרבחב ,
.םיישילש  םידדצל  םיבויח  ןיגב  חוקלה  לש  בוח  לכ  רחא  םרוג  לכל  וא  ישילש  דצל  תוחמהל  הרבחה  תיאשר 

 
הינמ תודיחי 



, תחא הינש  לש  ןמז  תודיחיב  דדמנ  הרז , הנידמ  לש  תויתשתב  הדידנ  תעב  טעמל  לארשי , תנידמב  הרבחה  תשרב  ריווא  ןמז  .   29
את הניתממ , החיש  ילוק , ראוד  תבית  ןוגכ –  םינוש  םיתורישב  שומיש  .הלעמ  יפלכ  לגועי  הינשמ  רצקה  החישמ  קלח  רשאכ 

.תורישה יאנתל  םאתהב  רישכמה , ןמ  תוחיש  תוביוחמ  וב  ןפוא  ותואב  וביוחי  ודכו ,' החיש  קזחה  ילוק ,
לע לבקתה  םא  ןיב  ךילע , הלחה  םיפירעתה  תינכת  יפ  לע  ביוחי  תרחא  תשרל  וא  הרבחה  תשרל   MMS וא  SMS לש חולשמ  לכ  .   30

לבקתהל יושע  "ב  צויכו "ל  אוד וא   SMS, MMS תועדוה תועצמאב  רבעומה  עדימ  .ואל  םא  ןיבו  יקלח , וא  אלמ  ןפואב  ןעמנה , ידי 
תועדוה םע  רשקב  ביוחתש  בויח  לכ  ןיגב  העיבת  וא  השירד ו/ וא  הנעט ו/ לכ  לע  תאזב  רתוומ  ךנה  .דבלב  יקלח  ןפואב  ןעמנה  לצא 

לכל םיוות  דעו 70  תילגנאה , הפשב  העדוהל  םיוות  דע 160  לש  הלבגה  הלחש  ךכל  עדומ  ךניה  .רומאכ  שוביש  לכ  ןיגב  וא  .הלא 
רפסמל העדוהה  לצופת  תמייקה , הלבגמהמ  רתוי  בר  רפסמב  םיוות  תללוכה   SMS תעדוה לש  הרקמב  .תופשה  רתיב   SMS תעדוה
תעדוה . MMS תעדוהכ חלשיהל  היושע   SMS תעדוה .לעופב  תועדוהה  רפסמל  םאתהב  ביוחתו  םיוותה , רפסמב  תולתכ  תועדוה ,

.היגולונכטהו רישכמה  תולבגמל  הפופכו  , 300kb לש יברימ  לדוגל  תלבגומ   MMS
הרבחל עדימ  תריסמ 

תריסמב רסוח  וא  יוקיל  לכ  ןיגב  יהשלכ  תוירחאב  אשית  אל  הרבחה  .םיקיודמו  םינוכנ  םיטרפ  רוסמל  בייחתמ  ךנה  .   31
ךויש לש  הרקמב  וא  תמיוסמ , תינכתל  תופרטצהב  ךתוא  הכזי  רשא  ינכדע  יתלב  וא  יוגש  עדימ  ונל  רוסמתו  הדימב  .ךדצמ  םינותנה 

הרבחה היהת  תינכתב , בוקנה  ןמ  רתוי  ךורא  ןמז  ךשמל  וא  יאכז  ךניא  הל  תינכותב  ךתראשה  לש  וא  תמיוסמ  תינכתל  העטומ 
עדימ בקע  תינכותל  ךיושמ  ךנהו  הרקמבו  ךילא , העדוהב  לעופב , םינותנה  תא  תמאותה  תרחא  תינכתל  תידיימ  ךריבעהל  תיאכז 

ףסונ םולשתב  וא  תינכת ו/ התוא  ןיגב  תלביקש  תובטהה  לכ  תבשהב  ביוחת  ךב , הצוענה  תרחא  הביס  לכ  וא  תרסמש  יוגש 
.תיביטקאורטר

םייושע םינותנה , רגאמב  םינותנ  תנזה  וא  תורישה ו/ יטרפו  ךיטרפ  תנזה  וא  תוריש ו/ תלבקל  ךמושיר  ךלהמב  יכ  ךל , עודי  .   32
, ולא םירקמל  תוירחא  לכמ  הרוטפ  אהת  הרבחה  .הדלקה  תויועט  וא  סופד  תואיגש  םיקויד , - יא תוברל  םישובישו , תויועט  לוחל 

םרגנ רשא  ףיקע , וא  רישי  דספה , וא  קזנ  ןדבא , לכ  ןיגב  הרבחה  יפלכ  השירד  וא  הנעט  לכ  תולעהלמ  עונמ  היהתש  ךכל  םיכסמ  ךנה 
.ולא הנוכמ  וא  שונא  תויועטמ  האצותכ 

"ן טר הצק  דויצ  לש  הבינג  וא  ןדבוא  לש  הרקמב  המיסח 
הרבחה ןמ  שקבל  ךתורשפאב  .ךתושרבש  הצקה  דויצ  וא   SIM-תבינג ה וא  ןדבא  לש  הרקמב  תידיימ  ונתוא  ןכדעל  ביוחמ  ךנה  .   33

סיטרכ ה- וא  הצקה ו/ דויצ  תבינג  לע  הרטשמל  חוודת  יכ  ץלמומ  .הצקה  דויצ  תא  םוסחל  ףאו  "ן  טרה יתוריש  ללכ  תא  קיספהל 
רפסמ תא  ךתמזויב , הרבחה ,) ידי  לע  ועבקייש  יוהיז  ילהנל  ףופכב  ןופלטב , וא   ) בתכב הרבחל  עידוהל  ךתורשפאב  .ךלש   SIM
הצקה דויצ  תא  םוסחל  לכות  הרבחהש  חוטב  תויהל  לכותש  ךכ  הרבחה , תשרל  רבוחמה  ( IMEI  ) ךלש הצקה  דויצ  לש  יוהיזה 

.ךכ  לע  הל  עידותש  רחאל  הבינג , וא  ןדבא  לש  הרקמב  ךתושרבש 
םאתהב תבייחתה  םהל  םימולשתה  ךשמהב  ךתוא  בייחי  הבינג , וא  ןדבוא  לש  הרקמב  םג  ךל , קפנוהש   SIM שומיש ב - לכ  .   34

.הבינג וא  ןדבוא  לע  הרבחל  ךתעדוה  דעומל  דע  וב , ושעייש  םישומישה  לכ  ןיגב  םימולשתלו  תוירחאלו  ךלש  םיפירעתה  תינכתל 
הצקה דויצ  יטרפ  תא  רוסמל  תיאשר  הרבחה  .לעופב  שומישב  םייולת  םניאש  םימולשת  ןיגב  קר  ביוחת  ךליאו  ךתעדוה  דעוממ 

.הנוישיר תוארוהל  ףופכבו  םאתהב  םיברב , ומסרפל  ףאו  רחא  ירלולס  ליעפמ  לכל  םסחנש 
תוריש תקספה  וא  קותינ ו/

לש הרקמ  לכב  לוחל  ופיסוי  םכסהה  תוארוה  הרקמ , לכבו  ךדי , לע  וא  הרבחה  ידי  דע  ומויסל  דע  ףקותב  רתווי  הז  םכסה  .   35
קתונת םכסהה , םויס  לש  הרקמ  לכב  .וערפנ  םרטש  םיידיתע  םיבויח  םימייק  וב  הרקמ  לכב  וא  הרבחה ו/ יתורישב  שומיש 
תמזויב ךתושרבש  םיווקהמ  וק  קתנל  הרבחה  תיאכז  וב  הרקמ  לכב  יכ  רהבומ  .ןלהל  תוטרופמה  תוארוהה  ולוחיו  תשרהמ 

יפל ךתושרבש , םיווקה  לכ  תא  קתנל  תיאכז  הרבחה  אהת  ןלהל , טרופמכ  העדוה , ןתמ  אלל  ןיבו  העדוה  ןתמ  רחאל  ןיב  הרבחה ,
םידרפנ םימכסה  חכמ  ושכרנ  םקלח  וא  םיווקה  רתי  םא  םג  םיווקה , רתי  רובע  םלשל  ךישממ  ךניה  םא  םג  תאזו  התעד , לוקיש 

.הז םכסה  לע  המיתחה  ינפל  ךדי  לע  ושכרנ  םא  םגו  תודרפנ , בויח  תוארוה  חכמ  םימלושמ  וא 
, הרבחה ידי  לע  וא  יונמה ו/ תשקבל  םיעובק , וא  םיינמז  הקספה  וא  קותינ  וא  ו/ םיתורישה , לכ  וא  תוריש  תקספהב  ןיא  .   36

, רומאכ הקספהה  דעומל  דע  ךילע  םילחה  םימולשתב  תאשל  ךתבוחמ  עורגל  ידכב  הקזחת , תושירד  וא  םישוביש  בקע  תוברלו 
.תשכר  רשא  םיתוריש  רובע  םירתונה  םימולשתב  תאשל  ךתבוחמו 

הרבחה תמזויב  תוריש  תקספה  וא  קותינ ו/
לש הרקמב  הדי , לע  םיקפוסמה  םיתורישה  ללכל  וא  ירוביצ ו/ םוריח  תורישל  השיגה  תא  םוסחל  תיאשר  אהת  הרבחה  .   37

ןיגב םולשת  תייבג  תוברל  ךיתובוח  לכ  תא  תובגל  הרבחהמ  תענומ  הניא  רומאכ  המיסח  .הרבחה  ןוישיר  יאנתל  םאתהבו  הדרטה 
.ךלש םיפירעתה  תינכתל  םאתהב  ףטוש  םולשת  לכב  ךבויח  ךשמה  תוברלו  המיסחה , תרסה 

הרבחה אהת  םיפוצר , םישדוח  ךשמב 3  םוזי  שומיש  םהב  השעת  אל  רשאו  ףטוש  םולשת  אלל  ךל  םינתינ  רשא  םיתוריש  .   38
.םתקפסא תא  קיספהל  תיאשר 

קותינ םע  רשקב  העיבת  וא  הנעט  לכ  עמשת  אל  הז  הרקמבו  תוקד , הלוע 60  ןכראש  תוחיש  קתנל  תיאשר  אהת  הרבחה  .   39
.רומאכ

לכב תשרהמ , ךקותינ  תוברל  םיתוריש , ןתממ  לודחל  תיאשר  אהת  הרבחה  העדוה . ןתמ  רחאל  הרבחה  תמזויב  קותינ  .   40
עבקנש דעומב  בויח  םולשת  יא  לש  הרקמב  וא  הרבחה  ןיבל  ךניב  םימכסהה  תוארוהמ  תיתוהמ  הארוה  תרפה  לש  הרקמ 

וא ךתושרבש  הצקה  דויצב  ןידכ  אלש  שומיש  תושעל  רחאל  האשרה  ןתמ  וא  ןידכ  אלש  שומיש  לש  הרקמ  לכב  וא  ומולשתל ו/
10 הרבחה , בתכב ע"י  תמדקומ  העדוה  ןתמ  רחאל  קר  עצבתי  םירומאה  םירקמב  תורישה  קותינ  וא  תקספה  .הרבחה  יתורישב 
ומכ .ךדי  לע  הנקות  אל  הרפההו  העדוהה  תלבק  תעמ  םימי  ופלחש 7  רחאלו  יופצה  קותינה  וא  הקספהה  דעומ  ינפל  תוחפל  םימי 

םייונמל "ן  טר יתוריש  ןתמב  הערפהל  םרוג  ךתושרבש  הצקה  דויצ  יכ  ררבתי  םא  תורישהמ  ךתוא  קתנל  תיאשר  אהת  הרבחה  ןכ ,
תביס ןיוצת  הב  יופצה , קותינה  םרטב  תוחפל  םוי  בתכב 21  תמדקומ  העדוה  ןתמל  ףופכב  תשרה , תוליעפל  הערפהל  וא  םירחא 

.הערפהה ענמיתש  ןפואב  העדוהב , עבקייש  ןמזה  ךותב  דויצה , תא  ןקתל  תורשפא  ןתמו  קותינה 
תמדקומ הארתה  אלל  תשרהמ  ךתוא  קתנל  תיאשר  אהת  הרבחה  רומאה , ףא  לע  העדוה . ןתמ  אלל  הרבחה  קותינ ע"י  .   41
םעפב ךכל , עבקנש  דעומב  ןובשח  םולשת  יא  םיאבה : םירקמב  תאזו  רומאכ , קותינ  בקע  יהשלכ  תוירחאב  אשיתש  ילבמו 

לש וינייפאמ  תועצמאב  וא  ךלש  יונמה  לש  הצקה  דויצ  תועצמאב  האנוהל  ריבס  ששח  םויק  םישדוח ; לש 12  ןמז  קרפב  תישילשה 
ךדגנ חתפנ  והשלכ , קזנ  ישילש  דצל  וא  הרבחל  םורגל  הלולע  העדוה  וב  הרקמ  לכב  יברימ ; בויחמ  וא  בוחמ  הגירח  הצקה ; דויצ 

ןוסא םוריח ; תעב  הריטפ ח"ו ; תעב  אשונב ; ןושארה  ןוידה  דעוממ  םוי  ךות 30  רסוה  אלש  םיסכנ  סוניכ  וא  לגר  תטישפ  לש  ךילה 
, הקוזחת תולועפ  לשב  קותינ  ףרועב ; דחוימ  בצמ  תוירוביצ ; קזב  תותשרב  יתוהמ  תרושקת  רבשמ  ימואל ; ןוחטב  תוביסמ  עבט ;

םדקהב ךכ  לע  הרבחה  עידות  ףוחד , ןפואב  ותלבגה  וא  תוריש  קותינ  שרדנ  וב  הרקמב  .הרבחה  ןוישירב  ורתוהש  לככ  טעמל 
.םיירוביצה תרושקתה  ילכ  תועצמאב  ןכו  ירשפא , רבדהש  לככ  "ן , טרה תכרעמ  תועצמאב  תלעופה  הזירכ  תכרעמב  תוברל  ירשפאה ,

חוקל תשקבל  תוריש  תקספה  וא  קותינ  הקסע , לוטיב 



תקספה .ןיד  לכל  ףופכב  בתכב  וא  הפ  לעב  תורשקתה  םויס  וא  תוריש  קותינ  תוריש , תקספה  הרבחהמ  שקבל  יאשר  ךניה   .   42
תסחייתמ םהילא  םיתורישה  לע  לח  אוהש  לככ   ) ןוישירל ןידה , תוארוהל  םאתהב  םולשתב  הכורכ  תויהל  היושע  םיתורישה 

הרקמ לכב  .בייח  ךניהש  רחא  םוכס  לכ  תובגל  הרבחה  תוכזמ  עורגל  ידכ  הז  קרפב  רומאב  ןיא  .ךמיע  םכסהלו  םילהנל  ךתשקב )
הילא תירוקמה  תינכתל  בושל  ךל  רשפאל  תביוחמ  הרבחה  היהת  אל  איהש  הביס  לכמ  תורשקתה  םויס  וא  תוריש  קותינ  לש 

(. התרגסמב תובטהל  ךכ  ללכבו   ) ךיושמ תייה 
ללוכ ךיטרפ  ןויצב  תונפל  ןתינ  הקלחב , וא  האולמב  תורשקתה  םויס  וא  תוריש , קותינ  וא  תקספה  הקסע , לוטיב  ךרוצל  .   43

בתכב הינפ  .םולשתה  יעצמא  לש  תונורחא  תורפס  עברא  ןכו  ןובשחה  לעב  לש  תוהז  תדועת  רפסמ  השקבה , אושנ  ןופלטה  רפסמ 
הינפו  nituk@golantelecom.co.il ליימל : וא  ביבא 61020  לת  .ד.ת 2058  תבותכל : וא   072-2220058 ורפסמש : סקפל  השעת 

*. 0058 גויחב ל - תוחוקלה  תוריש  דקומל  היהת  הפ  לעב 
ךות הקסעה  תא  לטבל  ךתוכז  קוחרמ ," רכמ   " תקסע וא  תולכור " תקסע  רבודמ ב" ןהב  תוביסנב  הקסע  תעצבו  ןכרצ  ךניה  םא  .   44

רחואמה יפל  תורשקתהל , עגונב  ןיד  יפ  לע  םישרדנה  םיטרפה  תלבק  םוימ  וא  ןיבוטה  תלבק  םכסהה , תיישע  םוימ  םימי   14
רכמ תקסעב  ןכו  תולכור  תקסעב  םישדוח  העברא  הניה  לוטיבה  תפוקת  שדח , הלוע  וא  קיתו  חרזא  תולבגומ , םע  םדאל  .םהינבמ 

.תינורטקלא תרושקת  תועצמאב  החיש  הז  ללכבו  ןכרצל , קסועה  ןיב  החיש  הללכ  הקסעב  תורשקתההש  דבלבו  קוחרמ 
וא קוחרמ  רכמ  תקסע  הניאש   ) הריכמ תדוקנב  ןוישירה  תרגסמב  הרבחה  לע  םינתינה  םיתוריש  תנמזהו  ןכרצ  ךניה  םא  .   45

.םכסהה תיישע  םוימ  םימי  ךות 14  תורשקתהה  תא  לטבל  ךתוכז  תולכור ,)
 : ליעל רומאה  יפל  לוטיב  לש  הרקמב  ולוחיש  םיללכ  רפסמל  בל  םישתש  בושח  .   46

הקסע  " הניא הקסעהש  הרקמב  ךל ; ןתינש  תורישה  דעב  תיסחיה  הרומתב  ביוחת  תורישה  תא  ךל  קפסל  הלחה  הרבחה  םא  . 46.1
לוטיבה לע  קוחרמ  רכמ  תקסעב   ) תורישה תא  ךל  קפסל  הלחה  הרבחה  םא  תורשקתהה  תא  לטבל  לכות  אל  תכשמתמ ,"

(. תורישה תליחת  ינפל  הדובע  ימי  ינש  תוחפל  תושעהל 
וניגב םיסה  סיטרכ  ימד  תולע  אולמב  ביוחתו  הרבחה  ידי  לע  וחולשמ  רחאל  םיס  סיטרכ  תשיכר  לטבל  ןתינ  אל  יכ  רהבומ  . 46.2

.לוטיב לש  הרקמב  םג 
ןיבוט לש  הרקמב  וא  ןכרצב  רבודמ  אל  וב  הרקמב  ןוגכ   ) תאז בייחמ  וניא  ןידה  םהב  םירקמב  הקסיע  לטבל  ןתינ  אל  . 46.3

.ןיד הרבחה ע"פ  תויוכזמ  עורגל  רומאב  ןיאו  םידיספ )
.ןיד לכל  ףופכב  היקזנ  תא  עובתל  הרבחה  תוכזמ  עורגל  ידכ  הז  ףיעסב  רומאב  ןיא  . 46.4

.םיביוחמה םייונשב  , 1981 "א – משתה ןכרצה  תנגה  קוחב  תורדגהל  םאתהב  ןניה  הז  ףיעסב  תורדגה  . 46.5
 

תויטרפ  
אצמנה וא  ףסאנה  עדימה  לש  הרבעה ) תוברל   ) שומישהו דוביעה  ףוסיאה , אשונ  תא  ךתעידיל  האיבמ  הרבחה  הז  קרפב  .   47

וא ההוזמ  םדא  לש  םייטרפה  ויניינע  לע  העידיכ  רדגוי  עדימ - "  " דבלב וניינעבו  תויטרפ )"  " ותרתוכש  ) הז קרפ  ןיינעב  .ונתושרב 
ךל םיקפוסמה  םיתורישה  ללכב  שומישה  ךלהמב  םיפסאנה  םינותנה  תא  םיללוכ  שומיש –" ינותנ   " הז קרפב  ןכ  ומכ  .יוהיזל  ןתינ 
לש םיהזמ  םינותנ  תרושקת , תותשר  רסמה , גוס  םפקיהו , םכשמ  םדעומ , םדעי , תוברל  השילג , ינותנו  תועדוה  תוחיש , אמגודל :

" – םיתוריש  " וא תוריש "  " .תוטלקהו תוחוקלה  תורישל  תוינפל  עגונב  עדימ  ןכו   , IP תבותכ םוקימ , תויצקידניא  הצקה , דויצ 
לכב וא  הז , םכסהב  ותרדגהכ  תוריש  תוברל  הרבחה , קוסעת  וא  תקסוע  וב  אשונ  לכב  הרבחה  לש  היתוריש  ןווגמ  תא  םיללוכ 

.הרבחהמ ןמזוי  וא  קפוסי  רשא  תוריש  לכלו  רחא  םכסה 
: םיאבה םיגוסהמ  עדימ  ןוגכ  ךיבגל , םינוש  עדימ  יטרפ  תדבעמו  הקיזחמ  תפסוא , הרבחה  .   48

, םינוש םינפואב  ףסאנ  הז  עדימ  .רוביד  תפשו  םולשת  יעצמא  "ל ,) אודו ראוד   ) תבותכ םש , ןוגכ : הרבחל , קפסמ  ךנהש  עדימ  . 48.1
תופתתשהב תוחוקלה , תורישל  תוינפב  הרבחה , ידי  לע  םיקפוסמה  םינוש  םיתורישל  וא  תורישל  תופרטצהה  דעומב  ראשה , ןיב 

.םירחא םיעצמאב  וא  םיעצבמב 
.שומיש ינותנ  הז  ללכבו  וכלהמבו , חוקלל  תורישה  תקפסא  םצעמ  הרבחה  ידיב  רבצנה  עדימ  . 48.2

: םיאבה עדימה  יגוס  תא  ללוכה  םיישילש  םידדצמ  הרבחב  לבקתמה  עדימ  . 48.3
םישרדנה םינותנ  תוברל   ) היבגו תונבשחתה  םיתורישה , לועפת  יכרוצל  תורחא  תרושקת  תורבחמ  לבקתמה  עדימ  .     48.3.1

.ןילמוג רושיק  םולשתו  הרבחה ) ידי  לע  םימולשת  לש  הרישי  הייבגל 
ךרוצל םישרדנה  םינותנ  תוברל  םיתוריש , יקפסמ  םילבקתמה  וב  שומישה  ףקיהו  וביט  תורישה , גוס  תודוא  םינותנ  .     48.3.2

.ותרבעהל תמכסהש  עדימ  ןכו  תורישה  תקפסא 
יקוח םוקמ  לכמו  םייקוח ) עדימ  ירגאמו  יארשא  ינותנ  תוריש  תורבח  ןוגכ   ) םישרומ םימרוגמ  הרבחל  רסמנה  עדימ  .     48.3.3

.םייקה עדימה  בויט  תוברל  עדימ  תריסמ  ריתמה 
םאתהב ןנע ) יתוריש  תרגסמב  תוברל   ) ישילש דצ  ידי  לע  וא  הרבחה  ידי  לע  לארשיל  ץוחמ  וא  לארשיב ו/ רמשיי  עדימה  .   49

"(. תויטרפה תנגה  קוח  : " ןלהל  ) 1981 "א -  משתה תויטרפה , תנגה  קוח  תוארוהל 
ידכ םיתורישה ; תא  תישיא  ךל  םיאתהל  ידכ  תוריש ; ךל  קפסל  ידכ  רישי , רוויד  לש  ךרדב  תוברל  עדימב , שמתשת  הרבחה  .   50
תרושקת ךמע  להנל  ידכו  םינותנ  דבעל  ידכ  תישיא ; ךל  ןכו  םקלח  וא  תוחוקלה  ללכל  קווישהו  םיתורישה  תא  רפשל  להנל , חתנל ,

: תואבה תורטמל  עדימב  תשמתשמ  הרבחה  המגודל , .םינוש  םיאשונב 
להק לש  הנבהו  חותינ  םינוש , םיצורעב  תובותכת  תוריש , תקפסא  ךרוצל  חוקלל  היינפ  חוקלל , תוריש  תקפסא  ךרוצל  . 50.1

(. שמתשמה קשממ  תייווח  ללוכ   ) תורישה רופישו  ונלש  םישמתשמה 
.םיפסכ תייבגו  תונובשח  תקפהו  תכירע  חוקלה , בויח  ךכ  ללכבו  םירחא , םיקפס  יתוריש  וא  םיתורישה  לועפתל  . 50.2

םכסה יפל  תורוסאה  תויוליעפו  תויקוח  ןניאש  תויוליעפ  האנוה , הבינג , לש  הריקחו  יוהיז  העינמ  הרקב , יכרוצל  . 50.3
.החטבא תורטמל  ןכו  תורשקתהה ,

תוינפ תולקתל , ליעיו  ריהמ  הנעמ  קפסל  תלוכי  םימייק , תוחוקלל  רומיש  תוליעפ  תוברל  חוקלה , םע  רשק  תריצי  ךרוצל  . 50.4
.תושקבו

םא אלא  תאזו  הרבחה , ידי  לע  םינתינה  תרושקת  יתורישל  הקיז  ילעב  םיתורישו  םירצומ  לש  רישי , רוויד  תוליעפ  ךרוצל  . 50.5
רישי רוויד  תוליעפל  ברסמ  ךנה  יכ  הרבחה , לש  תוחוקלה  תורישל  היינפב  הירחאל , תע  לכב  וא  תורשקתהה  דמעמב  הרבחל  עידות 

.רומאכ
: םיאבה םירקמב  "ל  וחב וא  לארשיב  םיישילש  םידדצל  עדימ  רוסמל  תיאשר  הרבחה  .   51

הנתינש וא  חוקלה  שקיבש  תורישל  יטנבלר  עדימהש  דבלבו  ותשקבל , םיתוריש  חוקלל  םיקפסמה  םיישילש  םידדצל  . 51.1
.עדימה תרבעהל  חוקלה  תמכסה 

וא םיתורישה  תקפסאב  םיעייסמה  וא  םינוש , םיתוריש  עוציבל  תונלבק  יתוריש  הרבחל  םיקינעמה  םיישילש  םידדצל  . 51.2
תוריש קוויש , עדימ , דוביע  תובוח , תייבג  תוינובשח , תקפה  ןוגכ  עצבל , המצע  הרבחל  רתומ  םתוא  עדימב  םישומיש  םיעצבמה 



ןיד לכ  יפל  התוירחאמ  תערוג  הניא  םיינוציח , םיתוריש  ינתונ  וא  םינלבק  םע  הרבחה  תורשקתה  קפס , רסה  ןעמל  תוחוקל ;
.חוקלה תודוא  עדימב  שומישה  ןפואל 

םעטמ תונעט  וא  תועיבת  םייטפשמ , םיכילה  תרגסמב  הרבחה  לש  תוננוגתהל  תינויח  עדימה  תרבעה  םהב  םירקמב  . 51.3
.חוקלה

רוכמת וא  רחא  דיגאתל  םקלח  וא  םיתורישה  תקפסא  תוליעפ  תא  ריבעת  וא  רחא  דיגאת  םע  גזמתת  הרבחה  וב  הרקמב  . 51.4
דיגאתל עדימה  רבעוי  הלועפ  ףותיש  םכסהב  רחא  דיגאת  םע  רשקתת  הרבחה  וב  הרקמב  וא  רחא , דיגאתל  ןקלח  וא  היתוינמ  תא 

עדימ תרבעהב  יכ  םכסומ  רבענה .  דיגאתה  תושרבש  עדימה  םע  עדימה  בולישל  וא  ףתושמ ו/ שומישל  וא  ושומישל ו/ רחאה 
םייונישב הז  תויטרפ  ףיעס  תוארוה  תונורקע  תא  ומצע  לע  לבקל  רבענה  דיגאתה  בייחתמ  רחא , דיגאת  םע  גוזימ  ךילה  תרגסמב 

וא תרושקתה  דרשמ  רשואש ע"י  ךלהמ  תרגסמב  והשלכ , ישילש  דצל  חוקלה  תודוא  עדימה  רבעוי  וב  הרקמב  .םיביוחמה 
תויחנהל םאתהב  הרבחה  לעפת  עדימה , תרבעה  אשונב  תוידועיי  תויחנה  ונתנש  לככו  טפשמה  תיב  ידי  לע  רשואש  ךילה  תרגסמב 

.ולא
םייטופיש םיווצ  חוכמ  וא  ןידה , תוארוה  חוכמ  עצבתת  עדימה  תרבעהש  דבלבו  רחא , םרוג  לכל  וא  הנידמה , תויושרל  . 51.5

.םימיאתמ
ךיטרפ תא  ריבענ  יכ  ךתמכסה  תא  ןתונ  ךנה  ונמיע ) ףתושמב  וא  ודבל   ) ישילש דצ  ידי  לע  קפוסמה  תורישל  תורבחתהה  םצעב  . 51.6

עדימה םא  וא  "ל ו/ וחב אצמנ  תורישה  קפס  םא  תוברל  תורישה , קפס  לא  תורישה  תקפסאל  עגונה  ףסונ  יטנוולר  עדימ  לכ  ןכו 
שומישה ךלהמב  תוברל  םיקפסל , איהש  ךרד  לכב  ךדי  לע  רבעויש  עדימ  לכ  .ל  " וחב וא  לארשיב  קפסה  לש  ןנעל  רבעומ 

התא .קפס  ותוא  ידי  לע  רומאכ  עדימב  השעייש  שומיש  לכל  תוירחאב  אשית  אל  הרבחהו  ךתוירחא  לע  רבעוי  םהיתורישב ,
תנגה יניד  ךילע  לוחל  םייושע  "ל , וחל עדימ  תרבעה  לש  הרקמב  וא  "ל  וחמ קפס  לש  םיתורישב  שומישה  תעבש  ךל  עודי  יכ  רשאמ ,

.תרחא הנידמב  םיגוהנה  תויטרפ 
םישרדנה םינותנה  אולמ  תא  םישמתשמה  תעידיל  איבהל  ךילע  םיפסונ , םישמתשמ  ידי  לע  השענ  םיתורישב  שומישהש  לככ  .   52

שמתשמה תמכסה  תא  לבקל  ךתוירחאבו  ויתודוא , עדימב  הרבחה  השעתש  םישומישל  סחיב  שמתשמה  לש  המכסה  שוביגל 
.ןיד לכ  תוארוהל  םאתהב  רומאכ  םישומישל 

ךופהלו הז  תוריש  םוסחל  ךתורשפאב  .רישכמהמ  תאצוי  החיש  לש  הרקמב  ךלש  ןופלטה  רפסמ  תא  תוהזל  תיאשר -  הרבחה  .   53
ףירעתל םאתהב  םולשתל  ףופכ  אהי  וז  הריחבב  יוניש  לכ  .םולשת  אלל  השעית  ןויסחל  הנושארה  ךתשקב  .יוסחל  ךרפסמ  תא 

םיתעלו  ) ךלש ןופלטה  רפסמ  ךתשקב , יפ  לע  יוסח  היהי  ךרפסמ  רשאכ  םג  ךביל , תמושתל  .הרבחה  לש  םיפירעתה  חולב  עובקה 
ךלש ןופלטה  רפסמ  ףסונב , שא .) יוביכו  "א  דמ הרטשמ , ןוגכ :  ) םיירוביצ םוריח  יתוריש  ידקומל  הינפ  תעב  םיהוזמ  ויהי  ךמוקימ )

תרושקת יליעפמלו  הרבחל  ואדיו , תוחיש  עוציבב  הידמיטלומו , טסקט  תועדוה  חולשמב  ןעמנל  הרקמ , לכב  ההוזמ , היהי 
.ל " וחבו ץראב  םירחא 

יפרגואיגה ךמוקימב  שומיש  השענ  הרבחה  ידי  לע  םינתינה  םוקימה  יססובמ  םיתורישהמ  קלח  תלעפה  ךרוצל  יכ  ךל , עודי  .   54
םיישילש םידדצל  םוקימה  תריסמל  המכסה  לע  הדיעמ  ךתופרטצה  .תוריש  לכ  ינייפאמל  םאתהב  תאזו  דיינה ,) רישכמה  םוקימ  )

.תורישה ןתמו  לועפת  תרגסמב  תאזו 
, בויח לועפת , רוחמת , תשרה , תנגה  ךרוצל  ראשה  ןיב  הרקבו , רוטינ  יעצמא  הליעפמ  הרבחה  םיתורישה  תלעפה  תרגסמב  .   55

.תויזוחה וא  תויטפשמה ו/ וניתויוכז  םושייו  תונבשחתה  בותינ ,
תעמ שמתשמה  לא  וא  ךילא ו/ ףתושמב  םיישילש  םידדצ  וא  םיקפס  םעטמ  וא  המעטמ ו/ הינפ  עצבל  תיאשר  אהת  הרבחה  .   56

יטרפב שומיש  תושעל  הרבחה  לכות  ךכ  .םינוש  םיימוסרפ  םירסמו  תועצהב  ןוכנל , הרבחה  אצמתש  תרושקת  יעצמא  לכב  תעל ,
, תורשקתהה תפוקת  ךלהמב  תעל  תעמ  ךדי  לע  הרבחל  ורסמייש  יפכ  וא  ךמע , תורשקתהה  תעב  הרבחל  תרסמש  תורשקתהה 

תעמ ךילא  תונפל  תנמ  לע  הרבחב , ךמש  לע  םימושרה  םיווקה  לכ  לש  דיינה  ןופלטה  רפסמו  ךלש  "ל  אודה ןובשח  ךתבותכ , תוברל 
תקפסמה "מ , עב ימואלניב  םוקלט  ןלוג  ןוגכ  םוקלט , ןלוג  תצובקמ  תורבחל  ךיתודוא  עדימ  ריבעהל  תיאשר  הרבחה  .תעל 

.םיפסונ םיתוריש  ךל  עיצהל  תנמ  לע  ךילא  הינפ  ןהל  רשפאלו  םוקלס  תצובקמ  וא  "ל , וחל תרושקת  יתוריש 
ירבד חולשמל  ונתוא  ושמשי  "ל ) אוד תובותכו  ןופלטה  ירפסמ  תוברל   ) התושרבש םיטרפה  יכ  ךביל  תמושת  תא  הנפמ  הרבחה  .   57
(. רתוי בחר  תוינפ  ןווגמ  תרשפאמה  תידועיי  המכסה  הרבחל  תתל  םג  ןמזומ  ךניה   ) הדי לע  םיעצומה  םיתורישה  ןווגמל  תמוסרפ 

תורישל תונפל  ןמזומ  ךנה  תיטמוטוא  גויח  תעדוהו  סקפ  ליימ , , SMS תועצמאב תמוסרפ  רבד  לבקל  ןיינועמ  ךניאו  הדימב  .   58
.ולא םירסמ  לבקל  ךבוריס  לע  עידוהלו  תע  לכב  הרבחה  לש  תוחוקלה 

םאתהב תעל  תעמ  םינוכדע  רובעל  היושע  רשא  הרבחה , לש  תויטרפה  תוינידמל  תופופכ  תויטרפ  ןיינעב  הז  קרפ  תוארוה  .   59
.ןידל וא  ךרוצל 

, ןובשח העדוה , לכש  תשרופמה  ךתמכסה  תא  ןתונ  ךנה  הרבחה , לש  הנוישיר  תוארוהל  ףופכבו  תרחא  תשקיב  אלו  לככ  .   60
וא ופלחש ו/ םישדוחה  תששב  ךדי  לע  ומלושש  םימולשתה  טוריפ  לע  תועדוה  תוברלו  ךל , חולשל  הרבחה  לעש  "ב  ויכו םיכמסמ 

בוח תועדוה  הפלחש , הנשה  לש  רבמצדב  דעו 31  ראוניב  תביוח מ-1  םהבש  םימוכסה  טוריפ  תא  ללוכה  יתנשה  םיבויחה  טוריפ 
לוקיש יפל  הרבחה , לש  טנרטניאב  רתאב  ךלש  ישיאה  רוזיאב  ךנובשחל  וחלשיי  וא  "ל ו/ אודב ןורסמב , ךילא  וחלשיי  "ב , ויכו

.הרבחה לש  התעד 
ףותישו הרבעה 

ןכ םא  אלא  ןקלחב , וא  ןתומלשב  םכסהה , יפ  לע  היתויובייחתה  וא  היתויוכז ו/ תא  רחאל  ריבעהל  תיאשר  היהת  הרבחה  .   61
ומייקתיו היה  .הרבעהמ  האצותכ  ועגפי  אל  םכסהה  יפ  לע  ךיתויוכזש  יאנתבו  ןוישירה , יאנת  יפ  לע  תרתומ  הניא  רומאכ  הרבעה 

תוברל עדימהו , םיטרפה  לכ  ורסמייש  ךכלו  רומאכ  הרבעהל  ךתמכסה  תאזב  תנתינ  הרבעהה , תרתה  ךרוצל  םירומאה  םיאנתה 
.ךל םיקפוסמה  םיתורישה  םע  רשקב  הרבחה  ידיב  םייוצמה  םולשתה , יעצמא  ןיינעב 

תללוכה  ) םוקלס תצובקל  הרבחב  הטילשה  יעצמא  תרבעה  הרשוא  יכ  ךל  עודי  יכ  רשאמ  ךניה  ליעל , רומאהמ  עורגל  ילבמ  .   62
ןתמ םוקלס .)"  " ןלהל ונוכי  ןהיתש  מ.ש 550207765 –  תיווק  תרושקת  םוקלס  וא  צ.ח 511930125 ו/ "מ  עב לארשי  םוקלס  תא 
לש היתונוישיר  תחת  וא  םוקלס  ידי  לע  קר  וא  םוקלס  םע  הלועפ  ףותישב  וא  םוקלס  ידי  לע  השעיי  םקלח  וא  םלוכ  םיתורישה 

יעצמא וא  הרבחה ו/ םע  איה  תורשקתהה  םא  םג  תאז  .םוקלס  לש  אלמה  התעד  לוקיש  יפל  דעומבו  ןפואב  לכהו  םוקלס ,
וא הרבחל  םיתוריש  וב  הרקמב  תוברל   ) םוקלס ידי  לע  םקלח  וא  םיתוריש  תקפסא  היהת  וב  הרקמ  לכב  .הרבחל  ןתינ  םולשתה 

םכסהב רומאכ  הרבחה  תרדגה  יכ  עובקל  תויאשר  םוקלס  וא  הרבחה  היהת  םוקלס , ) לש  היתונוישיר  תרגסמב  ונתניי  היתוחוקל 
עורגל ידכ  ליעל , רומאב  ןיא  .םוקלס  תא  קר  וא  םוקלס  תאו  הרבחה  תא  תללוכ  רחא , םכסה  לכב  וא  תויטרפה  תוינידמב  הז ,

וא םלוכ  היתויובייחתה  וא  היתויוכז ו/ תא  ריבעהל  וא  והשלכ ו/ רחא  םרוג  ידי  לע  ונתניי  םיתורישה  יכ  עובקל  הרבחה  תוכזמ 
עצובי לכהו  והשלכ , דעומב  הלועפ  עוציבב  םוקלס  תא  בייחל  ידכ  ליעל  רומאב  ןיא  .רחאל  עדימה  תא  ריבעהל  וא  רחאל ו/ םקלח 

.היתונוישירל םאתהבו  םוקלס  לש  התעד  לוקישל  םאתהב 
םייוצמה םולשתה , יעצמא  ןיינעב  תוברל  תוחוקלהו , םישמתשמה  יבגל  עדימהו  םיטרפה  לכ  תא  ריבעהל  תיאשר  הרבחה  .   63



, םוקלסמ רומאכ  עדימ  םג  לבקת  וא  תלבקמ ו/ הרבחה  .םוקלס  תושרבש  עדימה  םע  בלושי  עדימהו  םוקלסל  הרבחה  ידיב 
לש ךרדב  ללוכ  יללכ , ןפואב  עדימב  םוקלסו  הרבחה  תושמתשמ  ןהב  תורטמל  שמשי  םוקלס  ןיבל  הרבחה  ןיב  רבעויש  עדימהו 

עורגל ידכ  ליעל  רומאב  ןיא  .םוקלס  תצובקב  םידיגאתהמ  דחא  לכ  לש  יטנוולרה  עדימה  רגאמב  רבכ  םייקה  עדימל  הפסוהו  בויט 
לע םינתינש  םיתוריש  ויהיש  וא  הרבעה ו/ היהת  וב  הרקמב  תוברל  רחא , םרוגל  עדימה  תא  ריבעהל  םוקלס  וא  הרבחה ו/ תוכזמ 

.םיפסונ םידיגאת  ידי 
רפסמה תודיינ 

דיינל שקבמ  התא  ותוא  רפסמה  יכ  הרבחה  יפלכ  תאזב  בייחתמו  ריהצמ  ךנה  הרבחה , תשרל  רפסמ  דיינל  שקבמ  ךנה  םא  .   64
בייחתמ ךנה  .הרבחה  לא  םייקה  ליעפמהמ  רפסמה  תרבעהל  תרחא , וא  תיזוח  תיקוח , העינמ , לכ  ןיא  יכו  האלמה  ךתולעבב  יוצמ 

.ןידבש האשרה  יפל  אלש  וא  ךתולעבב  וניאש  רפסמ  דוינ  בקע  הל  םרגייש  קזנ  לכ  ןיגב  הרבחה  תא  תופשל 
.דבלב ךילעו  ךילע  ולוחי  תורחא  רלולס  תורבחל  ךיתובוח  םירפסמ , תודיינ  לש  הרקמב  .   65

הרבחה תוירחא  תלבגה 
לש הלועפה  חווטל  םינימזו  םיפופכ  הרבחה  תקפסמ  םתוא  םיתורישה  ןוילע , חכ  לש  הרקמל  רבעמ  קזבה . תשר  יפוא  .   66

תולבגמו וז , הלבגמ  חכונ  .םינושה  יוסיכה  ירוזאב  תמייקה  היגולונכטלו  ץראב , תשרב  םיסורפה  תרושקתה  ינקתמו  תונטנאה 
, ףיצר וא  אלמ  יוסיכ , רשפאתי  אל  םהב  םירוזאו  תומוקמ  ונכתיי  תורחא , תותשרב  תולקת  תומיסח , ריווא , גזמ  ןוגכ : תופסונ 

, הז םכסהב  תורשקתהה  דעומב  םימייקה  יוסיכה  ירוזאב  יוניש  ןכתיי  ןכ , ומכ  .ישימח  רודמ  תשרל  יוסיכ  יא  ןוגכ  תשרה , לש 
, תרוסמת יתורישו  "ל  וחב םיקפס  םייצרא , - םינפ הדידנ  יתוריש  תוברל  הרבחה , תקפסמש  םיתורישה  ןמ  קלח  .תונוש  תוביסמ 

םינימז ויהי  אל  ולא  םיתוריש  יכ  ןכתייו  םתונימז , תא  חיטבהלו  טולשל  תלוכי  ןיא  הרבחל  רשא  םיישילש  םידדצמ  םילבקתמ 
ידי לע  םיקפוסמה  םיתורישהו  ןכתיי  ןכ  .ב  " ויכו "ל  וחב תוהש  תורחא , תותשרל  תוחיש  תרגסמב  תוברל  בצמ , לכבו  תע  לכב 

תוביסנ תוערפה , יפרגואיג , יאוות  יושיר , תוינכט , תולקת  ריוא , גזמ  תוברל  םינוש , םימרוג  לשב  וערפוי  וא  ועגפי ו/ הרבחה 
יוסיכ רסוח  וא  תונימז ו/ יא  וא  תוערפה ו/ לשב  תוירחא  אהת  אל  הרבחל  .הז  ןיינעב  תוירחא  הרבחל  ןיאו  "ב  ויכו תוינוחטב 

.רומאכ 
.ךדי לע  םישרדנה  םיתורישה  תלבק  תא  תרשפאמ  ךתושרבש , רישכמה  לעופ  הב  היגולונכטה  יכ  אדוול  ךתוירחאב  .   67

ףיקע וא  רישי  קזנל  תיקיזנ , וא  תיזוח ו/ תוירחא  לכב  ואשיי  אל  המעטמ , םיאבה  לכו  היתוינמ  ילעב  הידבוע , הרבחה , .   68
: םרגנש

השורד וזש  לככ  הרבחה , לש  תנווכמ  הלועפמ  םיעבונה  םתקספה , וא  םתלבגה  םתייהשה , םיתורישה , תקפסא  יא  בקע  . 68.1
האנוהה רותיא  ךרוצל  השורדה  הדימב  האנוה , תעינמל  םיעצמא  תלעפה  וא  םיתורישה , ןתמ  וא  םיתורישה  תלעפה  םשל 

.התקספהו
רוחיא וא  קזב  רסמ  תריסמ  יא  ונממ , הטמשה  וא  קזב  רסמב  תועט  קזב , תוריש  תוברל  תוריש  ןתמב  שוביש  וא  תועט ו/ בקע  . 68.2

רבדה םא  אלא  הרבחה , לש  רחא  םוסרפב  וא  תוחוקל  ךירדמב  העטומ  םושיר  וא  ןוכנ  יתלב  ןעמל  קזב  רסמ  תריסמ  ותריסמב ,
.הרומח תונלשרב  םרגנ 

וא  / תורישב וא  דויצב ו/ דצל ג )' ךדי  לע  ורבעוה  ולא  וב  הרקמב  תוברל   ) רחא השרומ  יתלב  שומיש  לכ  וא  הבינג  ןדבוא , בקע  . 68.3
לוחי אל  ליעל  רומאה  .םהמ  קלח  לכ  וא  םיתורישה  תלבק  ךרוצל  שמתשהל  ךילע  םהב  רשא  יוהיז , יעצמא  לכב  וא  ישיא ו/ עדימב 

.הרבחה לש  הרומח  תונלשרמ  וא  תנווכמ  הלועפמ  האצותכ  גשוה  יוהיזה  יעצמא  וא  ישיאה ו/ עדימה  וב  הרקמב 
תושרמ הלביקש  הארוה  יפ  לע  וא  םכסהה  יפ  לע  ןידה , תוארוה  יפ  לע  התושעל  תיאשר  הרבחהש  הלועפמ  םרגנש  קזנ  בקע  . 68.4

.תכמסומ
דויצל וא  ךירצחל  טנרטניאה  תועצמאב  וא  תיזיפ  הצירפ  תרגסמב  תוברל  םיתורישב , ישילש  דצ  לש  השרומ  אל  שומיש  בקע  . 68.5

.ךלש
הנידמה תויושרמ  תושר  לש  תוברעתה  לש  הרקמב  םג  תיקיזנ , וא  תיזוח ו/ תוירחאמ  םירוטפ  ויהי  המעטמ , ימו  הרבחה  .   69

לש םיקוחה  רשא  תימואלניב , הדידנ  תעב  םג  תאש  רתיב  לוחי  ליעל  רומאה  .הרבחה  ידי  לע  םיקפוסמה  םירצומב  וא  םיתורישב 
.הילע םילח  ירלולס  ליעפמ  לכ  לש  שומישה  יאנתו  הנידמו  הנידמ  לכ 

קפס הרבחה , לש  קפס  ןוגכ   ) ישילש דצ  לש  לדחמ  וא  השעמ  בקע  םרגייש  קזנ  לכל  םיארחא  םניא  המעטמ , ימו  הרבחה  .   70
הייבגהש ףא  לע  תורישי , ולומ  רשקתה  חוקלהש  ישילש  דצ  לש  לדחמ  וא  השעמל  וא  ןיד , לכל  דוגינב  "ב ,) ויכו רחא  תרושקת 

.הרבחב חוקלה  ןובשח  ךרד  תישענ 
, םתומלש םנכות , תוברל  םינוש , םיקפס  ידי  לע  הרבחל  םירסמנה  ןכותה  יתורישל  םיארחא  םניא  המעטמ  ימו  הרבחה  .   71

לכל תוירחאב  ואשי  אלו  םיקפסה , לש  תינכטה  םתלוכי  וא  םהב  תולעבה  םביט , תמיוסמ , תילכתל  םתמאתה  םקויד , םתונימא ,
.הלא םיתורישב  שומישמ  האצותכ  ךל  םרגיש  קזנ 

ןדבא וא  ןוקית ו/ וא  הלקת ו/ בקע  תוברל  ךתושרבש , הצקה  דויצמ  עדימ  לש  ןדבוא  לכל  םיארחא  םניא  המעטמ  ימו  הרבחה  .   72
.ףטוש ןפואב  םינותנה  יוביגל  גואדל  ךילעו  הצקה , דויצ  לש  הבינג  וא 

יעצמא וא  וא ה-SIM ו/ ךלש ו/ ישיא  עדימ  רישכמ , רצומו , הדימב  םרגיי  רשא  קזנ  לכל  םיארחא  םניא  המעטמ  ימו  הרבחה  .   73
םרג רבדהו  דצל ג ' ךמעטמ  ימ  וא  ךדי  לע  ורבעוה  וא  השרומ  יתלב  שומיש  םהב  השענ  ודבא , ובנגנ , םקלח  וא  ךלש  יוהיזה 

.רחא בצמ  לכב  םיענמנ  ויה  רשא  םיבויח  וא  תואצוהל ו/
םרגייש קזנ  לכל  תיארחא  אהת  אל  הרבחה  .ךלש  הצקה  דויצבש  עדימה  לכל  םישרדנה  םייוביגה  לכ  תא  עצבל  יארחא  ךניה  .   74

ןיא וב  הרקמב  םג  תאזו  תורבחתהה  דויצ  יבג  לע  רומשה  עדימל  תוברל  ונתוירחאב ,) הניה  הלקתה  וב  הרקמב  םג   ) עדימל
.עדימה תא  רומשל  תורשפא 

, ךמעטמ לעופש  ימל  וא  ךל  ומרגייש  רבתסמ , וא  יתאצות  קזנ  תוברל  ףיקע , קזנ  לכל  םיארחא  םניא  המעטמ  ימו  הרבחה  .   75
.איהש הביס  לכמ  םקותינ  וא  םתייעשה  םתלבגה , םיתורישה , תקפסא  םע  רשקב  וא  האצותכ 

תויהל לכונ  אלו  םירחא , תרושקת  יקפס  תוברל  ונתטילשב , םניאש  םיפסונ  םימרוגב  יולת  ךלש  דוינה  תשקב  עוציב  .   76
.ועצבל בורס  וא  ותייחד  דוינה , עוציבב  בוכיע  ןיגב  הז  ללכבו  השקבה , עוציב  ךלהמב  לוחתש  הלקת  לכ  לע  םיארחא 

קזנ לכ  ןיגב  תיקיזנ , וא  תיזוח  תוירחא , לכב  ואשיי  אל  המעטמ  םיאבה  לכו  הידבוע  הרבחה , הז , םכסהב  רומאה  ףא  לע  .   77
תולועפ המחלמ , שא , ןוילע , חכ  תוברל  הרבחה  תטילשב  ןניאש  תוביסנ  ידי  לע  םרגיש  ףיקע , וא  יתאצות  דחוימ , קזנ  תוברל ,

לעב לש  לדחמ  וא  השעמ  תכרעמל , ינויח  דויצ  לש  הקפסהל  םיריבס  תורוקמב  רוסחמ  ירוביצה , רדסב  תושק  תוערפה  הלבח ,
םיווצ וא  תונקת  בקע  םיתורישב  םיינמז  קותינ  וא  הקספה  הלבגה , הייחד , ודי , לע  ולטוהש  תולבגמ  וא  רחא  קזב  ןוישר 

, ןוישרה יאנתמ  הגירח  ידכ  ןהב  ןיאש  תשרה  תולבגמ  הנידמב , םיכמסומ  םימרוג  לש  תויחנה  וא  תונקת  םיקוח , םייתלשממ ,
.הרבחה תטילשב  םניא  םירומאה  םירקמהש  ךכל  ףופכב  לכהו  תורחא , תוליע  וא  תוינוחטב , וא  תויאבצ  תולבגמ 

םאתהב ויבגל  ונתוירחא  הלבגוה  אלש  קזנ  לכ  ןיגב  אשית  הרבחהש  תללוכה  תיפסכה  תובחה  ליעל , תוארוההמ  עורגל  ילבמ  .   78
רובע ונלביקש  םוכסה  לע  רבטצמבו , הרקמ  לכב  הלעת , אל  ןידה , וא  ןוישירה  יאנתל  םאתהב  וא  ונניב  םכסהה  תוארוהל 



.קזנה תורק  דעומל  המדקש  םישדוח  השולש  לש  הפיצר  הפוקת  ךלהמב  קזנה , םרגנ  םמיע  רשקבש  םיתורישה 
םיאבה לכו  היתוינמ  ילעב  הידבוע , הרבחה , ליעל , רומאהמ  עורגל  ילבמו  רומאכ  תוירחאמ  רוטפ  לח  אל  םהב  םירקמב  .   79

וא םתקספה  וא  םיתורישה  תלבגה  בקע  םרגנש  רישי  קזנל  רתויה  לכל  אלא  תיקיזנ  וא  תיזוח ו/ תוירחאב  ואשיי  אל  המעטמ ,
.הרבחה לש  הרומחה  התונלשרמ  וא  הרבחה  לש  תנווכמ  הלועפמ  עבונה  קזנל 

םיפסונ םיתורישו  השילג  תוליבח  .   80
תעל תעמ  ונכדעתיש  יפכ  םינותנל  םאתהבו  הז  םכסהב  םיטרופמה  םיאנתב  םיפסונ , םיתורישו  השילג  תוליבח  תקפסמ  הרבחה 

תכימתב תונתומו  םייפיצפס  םירישכמל  םימאתומ  םיפסונה  םיתורישהו  תוליבחה  ןמ  קלח  .הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב 
םאתהב עצובי  בויחהו  ךכ , לשב  יוכיז  ןתניי  אל  תרחב , הב  הליבחבש  םיתורישהמ  קלחב  ךמות  וניא  רישכמה  וב  הרקמב  .רישכמה 

.האולמב הליבחה  תולעל 
, ןובשחה תפוקת  םות  םרט  תיסיסבה  השילגה  תליבח  אולמ  לוצינ  רחאל  לוצינל  תופסונ  השילג  תוליבח  תשכר  וב  הרקמב  .   81

הפ לעב  וא  הרבחל  בתכב  העדוהב  תע , לכב  לטבל , ךתורשפאב  ריחמו , תוריש  תודיחי  לש  תומכ  העבקנ  ןהמ  תחא  לכל  רשא 
םרט הב  שומישהש  הליבח  לכ  רובע   ) תשכרש תופסונה  השילגה  תוליבח  תשיכר  תא  תוחוקלה , תוריש  דקומל  החישב 

רפסמ ןיבמ  הובגה  סחיה  יפל  ביוחת  לחה , הב  שומישבש  הליבחל  סחיב  .ולא  תוליבח  רובעב  ביוחת  אל  ךתעדוה  דעוממו  לחה ,)
תליבחל העובק  הניאש  הבחרה  תשכרו  הרקמב  .לוטיבה  דעומל  דע  לעופב  שומישה  חפנ  ןיבל  וא  הליבחב  שומיש  תישע  הב  םימיה 
תשיכר לש  הרקמ  לכב  וא  ךשמתמ ) ןפואב  אלו  דרפנב  שדוח  לכ  השיכר  וא  הליבח , תבחרה  לש  תימעפ  דח  השיכר  ןוגכ   ) השילגה

תשכרש תפסונ  הליבח  לכ  תע  לכב  לטבל  לכות  ךא  לחה , הב  שומישהש  הליבח  לטבל  ךתורשפאב  ןיא  "ל – וחב השילג  תליבח 
.לחה םרט  הב  שומישהשו 

אולמ לוצינ  רחאל  ףסונ  םולשתב  השילגה  תוריש  תא  לבקל  ךישמהל  תורשקתהה , עוציב  דמעמב  ברסל , ךתורשפאב  .   82
השילגל סחיב  ןהו  לארשיב  השילגל  סחיב  ןה  ןובשחה , תפוקת  םות  םרט  השילגה  תורישל  העבקנש  תיסיסבה  הסכמהמ 

"ל .) וחב תיסיסב  השילג  תליבח  תללוכ  תשכרש  הליבחהש  לככ   ) "ל וחב
.הרבעהל וא  הריבצל ו/ םינתינ  םניא  םיתורישה  וא  תובטהה ו/ וא  תוליבחה ו/ .   83

טנרטניאה תשרב  סמוע  הצקה , דויצ  תשרה , תונימזו  יוסיכ  תוברל  םימרוג , רפסמב  יולת  אוהו  עובק  וניא  השילגה  בצק  .   84
לע הנגה  יכרצלו  םיינכט  םימעטמ  השילגה , בצק  תא  טאהל  תיאשר  הרבחה  .םירחא  םיינכט  םימרוגו  תורחא  תרושקת  תותשרו 

םאתהב םיוסמ , םישומיש  ףס  רחאל  השילגה  בצק  תא  טאהל  תיאשר  אהת  הרבחה  וזמ , הרתי  .הב  םישמתשמה  וא  תשרה ו/
.ךילע הלחה  םיפירעתה  תינכתב  עובקל 

וא םיישילש ו/ םידדצמ  לבקתה  רשאו  ךרישכמב , רומשה  עדימה  לע  הנגה  םשל  םייואר  החטבא  יעצמאל  גואדל  ךתוירחאב  .   85
.תוינוציח תרושקת  תותשרל  וא  טנרטניאה ו/ תשרל  רוביחמ  עבונ 

ןכות יקפסל  םימולשת  ללוכ  וניא  ףירעתה  .הנמיה  קלח  לכ  וא   1KB לש חפנ  תדיחי  סיסב  לע  עבקנ  ץראב  השילגה  ףירעת  .   86
.טנרטניאו 

םישרדנה םיפסונ  םינותנ  חפנ  ול  ףסוותי  ןכש  לודגל  יושע  םינותנה  חפנ  רישכמה , תועצמאב  םינכת  תדרוה  וא  השילג  תעב  .   87
תועצמאב לבקתמו  חלשנה  םינותנה  חפנ  "כ  הס ןיגב  ללוכה  בויחהו  המצע  השילגה  עוציב  םשל  רתיה , ןיב  יטמוטוא , ןפואב 

.ךלש םיפירעתה  תינכתל  םאתהב  עצובי  רישכמה 
שרופמב םיללוכה  ידועיי  לולסמ  וא  תידועיי  תינכותל  תפרטצה  םא  אלא  שמח , רודב  השילג  תוללוכ  ןניא  השילגה  תוליבח  .   88

, השילגה תליבח  .ךמות  דויצ  םויקו  יוסיכה  ירוזאל  םאתהב  ונתניי  שמח  רוד  יתוריש  ךכ  ללכבו  םיתורישה  .שמח  רוד  יתוריש  תא 
תליבחמ רתוי  ההובג  תוריהמב  תוליבח  וא  םיפודעת ו/ עובקל  תיאשר  אהת  הרבחה  .סיסבה  תליבח  הניה  שמח  רוד  תליבח  תוברל 

.סיסבה
תונפהל ןתינ  אל   ) חיינ ילארשי  יווק  רפסמל  םוקלט " ןלוג   " וקמ תוחיש  תיינפה  רשפאמה  תוריש  אוה  ירחא " בוקע   " תוריש .   89

הרדגה בייחמ  תורישה  תיאניטסלפ .) תשרב  םירפסמלו  םיימואלניב  םירפסמל  םידיינ , םירפסמל  םוימירפ , ירפסמל  החיש 
.בויח רוזחמ  לכ  תליחתב  החישה  תיינפה  לש  שדחמ 

רתאב םסרפתמש  יפכ  םיתוריש , םתוא  לש  ףירעתה  ןכדעתמ  םאתהבו  תעל , תעמ  םינתשמו  םינכדעתמ  םיפסונה  םיתורישה  .   90
.הרבחה לש  יללכה  םיפירעתה  חולב  וא  טנרטניאה 

יפוא ילעב  םינכת  םירומיה , תומילא , יפרגונרופ , יפוא  ילעב  םינכת  ןוגכ  םיינעגופ  םינכת  ליכהל  הלולע  טנרטניאה  תשר  .   91
םירחא םיהזמ  םיטרפ  וא  םולשת  יעצמא  םיישיא , םיטרפ  לש  הפישח  םינכוסמ , םירשק  תריציל  המרופטלפ  ודכו ,' ינעזג 

השעי טנרטניאה , תשרב  השילג  םשל  תוברל  ךתושרבש , הצקה  דויצב  שמתשמה  לכ  יכ  גואדל  ךילע  .ב  " צויכו םייוצר  אל  םימרוגל 
ילעב םישנא  וא  ןיד ו/ יפ  לע  םייוסח  םירדגומה  וא  םיניטק ו/ הז  ללכבו  שמתשמה , תוהזו  ליגל  סחיב  ריבסו , ריהז  שומיש 

וא םימילא  םיינוציקכ , שרפתהל  םילולע  רשא  םינכת  טנרטניאה , תשרב  אצמיהל  םייושעה  םינכתל  תורחאו  ולא  תויושיגר 
םיניינעב תוירחא  לטות  אל  הרקמ  םושבו  דבלב  שמתשמה  לע  איה  ךכל  תוירחאה  יכ  רהבומ  .רחא  וא  הז  רוביצ  תושגרב  םיעגופ 

הז ללכבו  שמתשמה , תוהזו  ליגל  סחיב  ףסונ , םולשת  אללו  ךתשירד  יפל  ךל , קפסת  הרבחה  .המעטמ  ימ  וא  הרבחה  לע  ולא 
תשרב אצמיהל  םייושעה  םינכתל  תורחאו  ולא  תויושיגר  ילעב  םישנא  וא  ןיד ו/ יפ  לע  םייוסח  םירדגומה  וא  םיניטק ו/

ךכל תוירחאה  יכ  רהבומ  .רחא  וא  הז  רוביצ  תושגרב  םיעגופ  וא  םימילא  םיינוציקכ , שרפתהל  םילולע  רשא  םינכת  טנרטניאה ,
יפל ךל , קפסת  הרבחה  .המעטמ  ימ  וא  הרבחה  לע  ולא  םיניינעב  תוירחא  לטות  אל  הרקמ  םושבו  דבלב  שמתשמה  לע  איה 

וא תורישה  דקומל  ונפ  אנא  םיפסונ  םיטרפל  .םיינעגופ  םירתאל  השיג  תעינמל  יסיסב  ןוניס  תוריש  ףסונ , םולשת  אללו  ךתשירד 
, דועו תונושה  תופשה  טנרטניאה , תשרב  םינכתה  רשוע  רואל  בל , םיש  .הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב  ךלש  ישיאה  רוזיאל  סנכה 

ךוניחל ףילחת  םניא  ןוניסה  תונכות  .םירחא  םיפסונ  םיעצמאב  שמתשהל  ךרוצה  תא  תרתיימ  הניאו  תטלחומ  הניא  המיסחה 
ךידלי תועדומ  תא  רבגהו  ודכו ' תוישיא  תונומת  םיישיא , םיטרפ  תריסממ  ענמיה  אנא  .ךדי  לע  םיפסונ  תוריהז  יעצמא  תטיקנלו 

.טנרטניאה  תשרב  תוברואה  תונכסל 
, םאפס יטנאו  סוריו  יטנא  יתוריש  בשחמל , וא  ןופלטל  החטבאו  הנגה  ירצומ  יתוריש  תמגודכ   ) ןימזת םתוא  םיתורישה  .   92

םינכתה וא  םימויאה ו/ ללכ  לש  הרסהו  ןוניס  הנגה , רוטינ , יוהיז , םיחיטבמ  םניא  וכו )' םירתא  ןוניס  יתוריש  יוביג , יתוריש 
.טלחומ ןפואב  םיפוצמה  וא  םירדגומה 

דצל עדימ  רבעומ  תויהל  יושע  ולא  םיתוריש  תרגסמב  (. As Is  ) םהש יפכ  וקפוסי  ישילש , דצ  ידי  לע  םיקפוסמה  םיתוריש  .   93
ןוגכ םייטנוולרה  םינותנה  תא  לבקל  תורישה  קפס  לע  יוביגו , ןוניס  עדימ , תחטבא  יתוריש  ןתמ  ךרוצל  אמגודל :  ) ישילש

, ןכ ומכ  .ותרימשו  הז  עדימב  ושומיש  ישילשה , דצל  רבעומה  עדימה  יבגל  תוירחא  לכ  תלטונ  הניא  הרבחה  םינכתו .) םישומיש 
.תמיוסמ השירד  וא  הרטמל  םתמאתהו  אלמה , םדוקפת  םתומלש , םתוינכדע , םיתורישה , לש  םתונוכנל  תיארחא  הניא  הרבחה 
תורישב שומישה  .תורישב  שומישה  יאנת  תא  רשאל  שקבתת  קפס  ידי  לע  וא  ונידי  לע  םיקפוסמה  םיתוריש  תנקתה  ןמזבו  ןכתיי 

שומישה תפוקתב  .ןיינעה  יפל  תורישה , יקפס  לש  וא  ונלש  תויטרפה  תוינידמל  ףופכב  ןתינו  ולא  םיאנתל  המכסהב  הנתומ 
עוציב יא  .דויצ  תפלחהב  הלועפ  ונמיע  ףתשל  וא  הנכות  ינוכדע  עצבל  תעל  תעמ  שרדיתו  ןכתיי  ישילש  דצ  לש  וא  ונלש  םיתורישב 



וא ןירשימב  רבוחמש  תוריש  לכ  ךביל , תמושתל  .ןתינה  תורישה  תוניקתו  ביטב  עגפי  םדעומב  דויצה  תפלחה  וא  הנכותה  ינוכדע 
לכב טוקנל  תידעלבה  ךתוירחאב  .השרומ  יתלב  שומישו  הצירפ  תנכסל  ףושח  ( IP תויזכרמ תוברל   ) טנרטניאה תשרל  ןיפיקעב 

תויזכרמ תמיסח  תוברל  ךל , םינתינה  םיתורישב  םישרומ  יתלב  םימרוג  לש  שומיש  וא  הסינכ  תעינמל  תונגההו  םיעצמאה 
ךתוירחאב ליעל , רומאכו  ןכ  ומכ  .ולא  םידעיל  םיתורישב  שומיש  השוע  ךניא  םא  "ל , וחב םימיוסמ  םידעיל  וא  "ל , וחל תוחישל 

.ךתושרב םייוצמה  םינכתה  לש  יוביגלו  הרימשל  גואדל  תידעלבה 
"ל וחב הרבחה  יתוריש 

שומישה יכ  ריהצמ  ךנה  .לארשיב  ךל  םינתינה  ולאל  דבלב  םילשמו  הוולנ  ינשמ , תוריש  םיווהמ  "ל  וחב תרושקת  יתוריש  .   94
וא קר  הרבחה  יתורישב  שומיש  ןוגכ  , ) רחא שומיש  השעתו  הדימב  .לארשי  תנידמ  תולובגב  השעיי  הרבחה  יתורישב  ירקיעה 
יתוריש לש  הערל  לוצינ  וא  גרוח  שומיש  עונמל  תנמ  לע  הדי  לע  םיתורישה  ןתמ  תא  םוסחל  תיאשר  הרבחה  אהת  "ל ,) וחב רקיעב 

, דבלב לארשימ  םישומישו  תוחיש  תללוכ  ךלש  תרושקתה  תליבח  תרחא , שרופמב  רמאנ  םא  טעמל  יכ  רהבומ  ןכ  .ל  " וחב הרבחה 
.הז םכסהב  יתוהמ  ףיעס  וניה  הז  ףיעס  .ל  " וחמ ךדי  לע  ועצוביש  תוחיש  רובע  ףסונ  םולשתב  ביוחת  התאו 

םיקפס יאנתל  הפופכו  "ל  וחב תרושקתה  יקפס  תועצמאב  עצובת  םתוכיא , םביט , םפקיה , "ל , וחב הרבחה  יתוריש  תקפסא  .   95
תכימתלו םדי  לע  םיעצומה  םיתורישלו  םיפירעתל  הנידמ , התואב  לחה  ןידלו  ולא  םיקפס  לש  תויטרפה  תוינידמל  תוברל  ולא ,

ןמ קלחב  .םיתורישה  םיקפוסמ  םהב  םירוזאה  וא  תונידמה  ןהמ  שארמ  ררבל  ךילע  .הז  גוסמ  םיתורישל  ךרישכמ  תומיאתו 
יאנתל רשקב  הרבחה  דגנכ  הנעט  לכ  עמשת  אל  .עטוקמ  וא  יקלח  היהי  יוסיכהו  ןכתי  םיתוריש , םינתינ  יכ  רסמנ  םהב  םירוזאה 

.ל " וחב תורישה  לש  ויטעב  רחא  ןינע  לכו  ותוכיא  ופקיה , וביט , תורישה ,
ירעשב יוניש  םיקפסה , יפירעתב  יוניש  בקע  תע , לכב  תונתשהל  םייושע  "ל  וחב תוהשה  ךלהמב  םיתורישהו  תוחישה  יפירעת  .   96
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חוקלה  תויובייחתה  רשכ " םיס  "
תורדגה . 1

םינברכ םישמשמהו  "א , טילש לארשי  יגיהנמו  ילודג  ידי  לע  ונומש  םינבר  ידי  לע  המקוהש  המושר  התומע  םינבר - " תדעו  ( " (א
אושנ הלא  תוברל  םידיינה  ןופלטה  ירישכמ  תא  ידרחה  רוביצה  רובע  רשאלו  קודבל  וכמסוהו  ןיד , יתב  ירבחכו  תונושה  תוליהקב 

.הז םכסה 
תדעו תוטלחהל  םימאות  ויתורישו  ויתונוכת  רשא  םוקלט  ןלוג  תשרל  רבוחמה  דיינ  יראלולס  הצק  דויצ  רשכ – " רישכמ  ( " (ב

.יוהיז יעצמא  אשונהו  תרושקת  יניינעל  םינברה 
.רשכ רישכמ  וניאש  רישכמ  רחא – " רישכמ  (" (ג

.רשכה  תדועת  ויבגל  הנתיניכ  דיעמה , םינברה , תדעו  ידי  לע  רשואש  רשכה , רישכמה  ןומיסל  יעצמא  יוהיז – " יעצמא  (ד )"
רישכמ תועצמאב  הז  םכסהב  טרופמכ  היתוריש  תלבקל  םוקלט  ןלוג  םע  םכסהב  םירושקש  םייונמ  הרשכה - " המוקה  ייונמ  ( " (ה

רפסמ לעבו  תרושקת  יניינעל  םינברה  תדעו  לש  יוהיז  ןמיס  תא  םיאשונה  דבלב  הרשכה  המוקה  יתוריש  תבוטל  ידוחי  םיסו  רשכ 
חוקלה .)" :" םג ןלהל   ) הרשכה המוקב 

.הרשכה המוקה  ייונמ  תבוטל  םוקלט  ןלוג  ידי  לע  הצקוי  רשא  ידועיי  םירפסמ  חווט  הרשכה - " המוקה  ( " (ו
, םירזו םיימוקמ  "ב , ויכוגויח יסיטרכ  וא  תומודיק ו/ וא  ו/ םירפסמ ) יגוס  וא  םייפיצפס ו/  ) םירפסמ םימוסח – " םירפסמ  ( " (ז

המעטמ ימ  וא  םינברה ו/ תדעו  ידי  לע  רסמיתש  המישרל  םאתהב  םוסח  היהי  הרשכה , המוקה  לע  הנמנה  וקמ  םהילא  גויחהש 
.תעל תעמ  ןכדעתתו 

ידי לע  הרבחל  ןתינ  רשא  "ן ) טר  ) תיאתה הטישב  דיינ  ןופלט  וידר  יתוריש  ןתמל  "מ  עב םוקלט  ןלוגל  יללכ  ןוישר  ןוישרה – " (  " (ח
.םינושה  וינוקית  תוברל  תרושקתה , דרשמ 

 
תא ףילחהל  יאשר  היהי  אלו  לכוי  אל  חוקלה  הרשכה ." המוק  יוצמה ב" רפסמ  תועצמאב  קרו  ךא  השעי  רשכ  רישכמב  שומישה  . 2

". הרשכה המוקה   " חווטב יוצמ  וניאש  רפסמל  ןופלטה  רפסמ 
םוחתב אלש  רפסמל  ורפסמ  תא  הנשת  הרבחה  רשכ –  אל  רישכמל  רשכ  רישכמ  ףילחהל  וא  גרדשל  שקבי  חוקלה  וב  הרקמב 

.ורישכמ תא  ףילחתו  הרשכה  המוקה 

םינתינ ע"י הלא  םיתורישש  לככ  םירשכה , םירישכמל  םינוקיתהו  הקוזחתה  יתורישש  ךכל  ותמכסה  ןתונו  עדוימ  חוקלה  . 3
.לארשי יגחבו  תותבשב  ונתניי  אל  םיתורישה  הז , ללכבו  םינברה , תדעו  תויחנהל  םאתהב  םילבגומ  תויהל  םייושע  הרבחה ,

 
.הרשכה תינכתה  ייונמל  תוידועייה  תורישה  תונחתב  ןייעל  ןתינ  וב  אקסע ," רתיה   " תללוכ הקסעה  . 4

 



ןתינ אל  יכו  ויתונוכתב , לבגומ  הרבחה ,) קוושמ ע"י  אלש  ןכתי  םגה  , ) רשכה רישכמהש  ךכל , ותמכסה  ןתונ  אוהו  חוקלל  עודי  . 5
רשוא אלש  םינמזה , ןמ  ןמזב  רשכה  רישכמב  יוניש  לכ  עצבל , והשלכ  רחאל  רשפאל  וא  עצבל , הרבחלו  ול  רוסאו  עודיה ) לככ  )

יונמל הצקוה  אלש  ( sim  ) םכח סיטרכ  תועצמאב  שומיש  וב  תושעל  ויתונוכת , תא  תונשל  הז  ללכבו  םינברה , תדעו  ידי  לע  בתכב 
םיתוריש לבקל  וא  םהמ  הזיאל  וא  םימוסחה  םירפסמל  ותועצמאב  גייחל  היהי  ןתינש  ךכל  םורגל  הרשכה , המוקה  תרגסמב 

תרחא הלועפ  לכ  עצבלו  ותשיכר , דעומב  אוהש  יפכ  דעוימ , ונניא  רישכמה  םהילאש  וא  םינברה ו/ תדעו  ידי  לע  םירשואמ  םניאש 
.הז חפסנ  תדגונה 

 
תוחיש עוציב  דבלב : הלא  ןניה  הרשכה  המוקה  ייונמל  רשכה  רישכמב  שומישה  תויורשפא  הז , ךמסמ  לע  המיתחה  דעומל  ןוכנ  . 6

הבית ןהניבו : םינברה , תדעו  ידי  לע  ורשואש  לככ  הלא  םיתורישל  תוולנה  תונוכת  ןכו  םימוסח ) םירפסמל  ללוכ  אל   ) דבלב ןופלט 
םיתוריש וא  תועדוה SMS ו/ תלבק  וא  חולשמ ו/ טנרטניאל , רוביח  אל  ךא  "ב , ויכו ןמוי  םינופלט , רפס  ההוזמ , החיש  תילוק ,

םיתורישה .)" : " ןלהל "ב (  ויכו הנומת  תועדוה   , SMS תוריש לע  םיססובמה 
 

: לשמל יהשלכ  םינכת  תרבעהב  הכורכ  איהש  לככ  םינברה , תדעו  ידי  לע  הרשוא  םא  ףא  יהשלכ  תוולנ  הנוכת  לכ  יכ  חוקלל  עודי  . 7
.םינברה תדעו  רושיאב  םה  ףא  ולא  םינכת  םיבייוחמ  רויא - וא  הקיסומ 

 
םימוסחה םירפסמל  םוסח  היהי  הרבחה ,) קוושמ ע"י  וניאש  ןכתי  םג  , ) רשכה רישכמה  תועצמאב  גויחה  יכ  חוקלל , עודי  . 8

, םיינופלט םידעי  תללוכ  שומישה  תליבחש  הדימב  .רשכ  םיס  וא  רשכ  רישכמ  תועצמאב  הלא  םירפסמל  גייחל  לכוי  אל  חוקלהו 
רפסמ וניה  רשא  חוקלה  ידי  לע  רחבנש  דעי  .תעל  תעמ  ןכדעתתש  יפכ  םימוסחה  םירפסמה  תמישרל  םאתהב  ולבגוי  הלא  םידעי 

.חוקלל העדוה  ןתמב  ךרוצ  אלל  לטובי , םוסח 

רשא רפסמל  וא  םימוסחה  םירפסמה  תמישרמ  רפסמל  רשקתה  יהשלכ  הביסמש  הרקמב  יכ  בייחתמו  םיכסמ  חוקלה  .  9
וא הרבחה ו/ דגנכ  יהשלכ  השירד  וא  העיבת ו/ וא  הנעט ו/ לכ  ול  היהת  אל  הכלההחור , תא  םאות  וניא  רשא  תוריש  ןתינ  ותרגסמב 

.רומאכ םירפסמל  גויחמ  הנעבנת  רשא  תואצוהה  לכב  תאשל  וילע  היהיו  םינברה  תדעו  דגנכ 
 

, הרשכה המוקב  וקלש   SIM סיטרכ וא  רשכ ו/ רישכמ  םע  קפוסש  רשכ  ( SIM  ) םכח סיטרכ  סינכהל  אלש  בייחתמ  חוקלה  . 10
סיטרכה תא  רוסמל  אלש  בייחתמ  חוקלה  ןכ  ומכ  .רשכ  רישכמל  רשכ , וניאש  ( SIM  ) םכח סיטרכ  סינכהל  אלש  ןכו  רחא  רישכמל 
, רחא רישכמל  רשכ  ( SIM  ) םכח סיטרכ  תסנכה  רשפאת  הרבחה  ליעל , רומאה  ףא  לע  .רחא  םדא  לכל  רשכה  ( SIM  ) םכחה

ידי לע  קפוסמהו  יחרכה , רבדה  ןהב  תונידמב  גנימור )  ) "ל וח תורישל  דעוימה  קפוסיש , לככ  דבלב , הרבחה  ידי  לע  קפוסיש 
.דבלב "ל  וחב וב  שומיש  םשלו  דבלב  הז  ךרוצל  הרבחה 

 
רישכמל איהש  הרוצ  לכב  וקיתעהל  וא  ועיבטהל  ןיאו  וריתסהל , וא  ותונשל  יוהיזה , ןמיס  תא  ריסהל  ןיא  יכ  חוקלל , עודי  . 11

.ןכ תושעל  רחאל  רשפאל  ןיאו  ץפח  וא  ךמסמ  לכל  וא  רחא 
 

אהת ןיד , לכ  יפלו  םכסה  היפל  הרבחה  תיאכז  ול  דעס  לכמ  עורגל  ילבמ  ירה  הז , ךמסמב  רומאל  דוגינב  לעפי  חוקלהש  הדימב  . 12
םע תורשקתהה  תא  קיספהל  וא  םיתורישה  ללכמ  רישכמה  תא  קתנל  וא  חוקלל  םינתינה  םיתורישה  תא  ליבגהל  תיאשר  הרבחה 

תוארוהל ףופכב  רומאכ , הלועפ  לשב  הרבחל  ומרגייש  קזנ  וא  העיבת  לכ  ןיגב  האלמ  תוירחאב  אשיי  חוקלה  ןכ , ומכ  .חוקלה 
.תורשקתהה יכמסמ  תוארוהו  ןוישירה 

 
וניא ולש  םיסה  וא  רשכ , רישכמ  וניא  ורישכמ  יכ  דשח  הלגתה  םא  הרשכה  המוקה  חוקלל  תוריש  ןתמ  עונמל  תיאשר  הרבחה  . 13

לש יוהיז  רפסמב  שומיש  השענ  יכ  וא  לפכוש , ( IMEI  ) רשכה רישכמה  לש  יוהיזה  רפסמ  יכ  ישממ  דשח  םייק  םא  תוברל  רשכ ,
.רישכמה  לש  ירוקמה  יוהיזה  רפסמ  וניאש  יוהיז  רפסמב  שומיש  וא  בונג  וא  תבשומכ  עודיה  רשכ  רישכמ 

 
אוה רשכה , רישכמבו  הרשכה  המוקב  ךורכה  ידוחייה  רדסההו  ול  הצקומה  רפסמה  תוידוחיי  חכונל  יכ  תאזב  םיכסמ  חוקלה  . 14

רישכמ ונניאש   ) איהש תשר  לכל  רבוחמה  אוהש  גוסו  ןימ  לכמ  רחא  רישכמ  לכל  רפסמה  תא  ריבעהל  השרומ  היהי  אלו  לכוי  אל 
.תרחא רשאת  םינברה  תדעו  ןכ  םא  אלא  רשכ ,)

 
םיפופכ ויתוארוהו  ךמסמה  .תעל  תעמ  הנייהתש  יפכ  םינברה  תדעו  תוארוהל  םאתהב  םייונישל  תונותנ  הז  ךמסמ  תוארוה  . 15

.תעל תעמ  הנייהתש  יפכ  רחא , ךמסומ  ףוג  לכו  תרושקתה  דרשמ  תוארוהלו  הרבחה  לש  הנוישר  תוארוהל 
 

דגנ העיבת  וא  הנעטלכ ו/ לע  שארמ  רתוומ  אוהו  תרחא  תוכז  וא  העיבת  תוכז  לכ  ול  אהת  אלו  הנעט  לכב  עמשיי  אל  חוקלה  . 16
ידי לע  ול  םיקפוסמה  םירישכמה  ןמ  תורשכה  הרפוה  / הללשנ וב  םוקמ  דוחלו , דחיב  םמעטמ , ימ  דגנו  םינברה  תדעו  דגנ  הרבחה ,
, םמושייל ולא , תוארוה  אושנ  םיתורישהמ  תוריש  וא  ולא  תוארוה  תוארוהמ  הארוהל  סחיב  וא  ו/ הז , םכסה  תרגסמב  הרבחה 

.תרושקתה דרשמ  וא  םינברה  תדעו  תויחנה  תובקעב  םהילא , סחיב  תופסות  וא  םלוטיב  םייוניש ,
 

הל תשרל -  קר  ודיינל  השרומ  היהי  אוה  תרחא , תשרל  ורפסמ  תא  דיינל  שקבי  םאש  ךכל , םיכסמ  חוקלהו  חוקלל , עודי   . 17
תרגסמב םג  ולא  תוארוה  תלחה  חיטבמה  תרחאהתשרה  ןיבל  וניב  רדסה  תרגסמב  קרו  ךאו  םינברה  תדעו  םע  םיאתמ  םכסה 

תרחאה תשרב  ותוליעפ 
 

.םינברה תדעו  תויחנה  לשו  ולא  תוארוה  םושיי  ךרוצל  תעל  תעמ  להנמ  תוארוה  עובקל  תיאשר  אהת  הרבחה  . 18
 

ןיבה ולא , תוארוה  ארקש  רחאל  םוקלט  ןלוג  יתורישל  ףרטצמ  חוקלה  .תוידוסי  ןניה  ולא  תוארוה  יפל  חוקלה  תויובייחתה  . 19
ותושרל תודמועה  תורחאה  תויורשפאה  תא  ןחב  ולא , תוארוה  לש  ןתופקתב  תינתומ  הרשכה  המוקה  תרגסמב  ותופרטצה  יכ 

.היביכרמו היאנת  לכ  לע  וז , הקסיעל  דצכ  סנכיהל  המלש , העידיב  "ל , נה לכ  ךמס  לע  טילחהו , ירלולסה  קושב 
םיכמסמה תריסמל  הטיש  רחב 

רתאב  ישיאה  רוזאב  ורמשיו  "ל  אודב וחלשי   



וספדויו רתאב  ישיאה  רוזאב  ורמשי  "ל , אודב וחלשי   
:____________________ רפסמל אבה  םיקסעה  םוי  ךלהמב  סקפב  וחלשיו  רתאב  ישיאה  רוזאב  ורמשי  "ל , אודב וחלשי   

 
 

ידיל רסמנ  ספוטה  יכו  תורשקתהה  םכסה  תא  יתארק  יכ  הזב  רשאמו  ריהצמ  , (5-5555555-6 ז.ת :  ) ילארשי לארשי  "מ, חה ינא 
.הרבחה םע  תורשקתהה  תעב 

חוקלה : ]תמיתח  טנרטניאב ימצע  םושיר  : ] םוקלט ןלוג  גיצנ  תמיתח 
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