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רלולסה םיתוריש  קפסכ  הב  ךתריחב  לע  ךל  הדומ  ( " הרבחה  " וא םוקלט " ןלוג  : " ןלהל  ) .פ.ח 51-453804-0 "מ , עב םוקלט  ןלוג 
.האלמה  ךנוצר  תועיבשל  הרבחה , ןמ  שוכרת  םתוא  םיתורישה  תא  ךל  קפסל  תנמ  לע  התלוכיבש  לכ  השעתו  ךלש 

תרחא הליבח  וא  תינכת  לכ  לש  תינכתה  יטרפ  ירקיע  ךמסמ  תוברל   ) הרבחה ןיבל  ךניב  תורשקתה  םכסה  הווהמ  ךינפלש  ךמסמה 
רחא תורשקתה  ךמסמ  לכלו  םיתורישל  השיג  ספוטלו  תינכתה  יטרפ  ירקיע  ספוטל  ףסונב  אובי  וב  רומאהו  דיתעב ) רובעת  הילא 

םיללכ וא  םיפירעת ו/ חול  וא  תישיא ו/ םיפירעת  תינכת  וא  שומיש ו/ ןונקת  לכל  ןכו  הרבחה  ןיבל  ךניב  תע  לכב  ךרעיי  וא  ךרענש ו/
רשקתהל הרבחל  ךממ  העצה  אלא  ךדיצמ  לוביק  הווהמ  וניא  הז  ךמסמ  יכ  תאזב  רהבומ  .םימיוסמ  םיתוריש  לע  םילחה  םידחוימ 

.ןוכנל אצמתש  יפכ  םיאנתב  התמיתח  תא  תונתהל  תיאשר  איהו  הז  הזוחב  ךתיא  רשקתהל  תביוחמ  הניא  הרבחה  .ךתיא 
ןייעל ןתינ  .םייטנוולרה  םיקוחה  תוארוהלו  ויתוארוהל  הפופכו  תרושקתה  דרשמ  הל ע"י  ןתינש  ןוישירל  םאתהב  תלעופ  הרבחה 

ורדגוה אלש  םייוטיבו  םילימ  הרבחה .)" ןוישיר   " וא ןוישירה "  )" תרושקתה דרשמ  לש  טנרטניאה  רתאב  הרבחה  ןוישיר  ב
.ןיד לכ  יפל  םהל  הנותנה  תועמשמה  ןוישירב –  תועמשמ  ןיאבו  ןוישיר , םהל ב הבוקנה  תועמשמה  םהל  אהת  הז , םכסהב  שרופמב 

.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  הז  םכסה  לע  יתמיתחב 

תינובשח םושיר ע"ג  ינורטקלא , ראודב  סקפב , ראודב , העדוה  הלאמ : תחא  אהת  בתכב  העדוה  ולא , םייללכ  םיאנת  ךרוצל 
(. רתאב ךל  רומשה  רוזאב  וא  ירוביצ  רוזאב   ) טנרטניאה רתאב  וא  ןורסמ  תינורטקלא , תינובשח  תוברל 

ךל הצקויש  וקבו    SIM-סיטרכב ה שומישה 

שומישה .ךדי  לע   SIM סיטרכ ה - תלעפה  םע  ולחי  תישדוחה  הליבחה  ריחמ  ןיגב  בויח  לכו  הרבחה  ןיבל  ךניב  תורשקתהה   .1
הדימע תוברל  תורשקתהה , םכסהבו  שומישה  יללכב  ךתדימעב  הנתומ  הרבחה  ידי  לע  ךל  הצקויש  וקבו   SIM סיטרכב ה -

תיאכז הרבחה  אהת  ןכ  אל  םאש  המעטמ , ימ  וא  הרבחה  ידי  לע  ךל  םיקפוסמה  םיתורישב  שומישב  םיכורכה  םימולשתב 
.ןיד לכ  יפ  לעו  הז  םכסה  תוארוהל  םאתהב  תשרהמ  ךתוא  קתנל 

לכ .ךדי  לע  םיסה  סיטרכ  תנמזה  םע  דימ  לוחי  ךלש , תינכתה  יטרפ  ירקעב  בוקנה  רועישב  , SIM סיטרכ ה - ןיגב  בויחה   .2
וא קזנ  הבינג , ןדבואב , תוברל  איהש , הביס  לכמ  ףסונ ,  SIM סיטרכ תנמזה  לכ  ןכו  רומאכ , הפלחה  וא  SIM ו/ לש ה - ןוקית 

.םולשתב ובייוחי  הרבחה , לש  ךרוצ  וא  SIM ו/ ןונכתב ה - וא  רוצייב ו/ םגפ  טעמל  ךא  רבש ,
שומיש לכ  .דבלב  דעוימ  אוה  ול  שומישלו  הרבחה  תשרב  שומישל  םירשואמה  םירישכמב  קרו  ךא  השעיי   SIM שומישה ב -  .3

ינשמ םיס  הרבחהמ  שוכרל  יאשר  ךנה  .הז  םכסה  לש  הרפה  הווהתו  הרוסא  הניה  רומאכ  האשרהל  םאתהב  אלש   SIM ב -
אל ינשמ  םיס  סיטרכ  ךביל , תמושתל  .הרבחה  לש  םיפירעתה  חולל  םאתהב  המודכו , בכרב  עובק  רישכמב  שומיש  ךרוצל 

הניתממ החיש  ילוק , את  רתיה , ןיב  ללוכ , אל  אוה  הז  ללכבו  ישארה , םיסה  סיטרכב  םימייקה  םיתורישה  לכ  תא  ללוכ 
.השילג יתורישו 

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

שומיש וא  ךתושרבש , וקה  תלאשה  וא  תרכשה  תוברל  ירחסמ  שומיש  לכ  תושעל  יאשר  ךניא  .ריבס  םדא  שומיש  םהב 
הרבחה אהת  ריבס  וניאש  שומיש  וא  גרוח  שומיש  לש  הרקמב  .ךל  םיקפוסמה  םיתורישב  דבלב  ישיא  שומיש  וניאש 
םאתהב גרוח , שומיש  ןיגב  ךתוא  בייחלו  הרבחה  תשרמ  ךתוא  קתנל  וא  םיתורישה  ןתמ  תא  תינמז  קיספהל  תיאשר 

רישכמב וא   SIM סיטרכב ה - ותנכותש  םיטרפב  םהשלכ  םייוניש  עצבל  יאשר  ךניא  .תע  התואב  הרבחב  םיגוהנה  םיפירעתל 
שומיש תושעל  יאשר  ךניא  .שמתשמל  ךירדמב  םיטרופמו  שמתשמה  ידי  לע  יונישל  םינתינה  םיטרפ  טעמל  הצקה , דויצ 
ךמעטמ ימל  ריתהל  יאשר  ךניאו  ךל , םינתינה  םיתורישב  הדרטה , וא  הלווע  תמירג  תוברל  ןיד , לכ  דגונה  וא  יקוח  יתלב 

הרבחה.םירחא םייונמל  עירפהל  וא  תשרה ו/ תלועפל  עירפהל  היושע  רשא  הלועפ  לכ  תושעל  יאשר  ךניא  .ןכ  תושעל 
וא םולשת ו/ יעצמא  ותואב  םימלושמה  םיווקה  רפסמ  תא  ליבגהל   , יונמל ילמיסקמה  םיווקה  רפסמ  תא  ליבגהל  תיאשר 

.עבקתש םיאנתבו  התעד  לוקיש  יפל  םיפסונ , םיווק  תקזחהל  םיאנת  עובקל 
ןיב היצביטקא ,)"  )" SIM-סיטרכ ה תלעפה  דעומב  ךלש , תינכתה  יטרפ  ירקעב  בוקנה  רועישב  רוביח , ימדב  ביוחת  ףסונב ,  .5

.הרבחה  תשרמ  תוקתנתה  רחאל  שדחמ  רוביח  לש  הרקמב  ןיבו  תינושארה  תופרטצה  דעומב 
אהת התאו  הז  םכסה  תוארוה  וילע  ולוחי  ךרישכמב , ןמדזמ  וא  עובק  שומיש  תיישעל  דצל ג ' האשרה  ןתמ  לש  הרקמ  לכב   .6

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

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



וללה םיווקהמ  דחאמ  תחלשנה  השקב  לכ  יכ  םיכסמו  רשאמ  ךנהו  ךמעטמ , ימ  שומישל  וא  ךשומישל  ודעונשו  ךלש 
לכמ לבקתתש  בתכב  וא  הפ  לעב  הארוה  וא  השקב  לכ  אלמל  הרבחל  הרומ  התאו  ךתעד , לעו  ךלש  תישיא  השקבכ  בשחית 
היהיש םולשת  לכב  תאשל  בייחתמו  יארחא  ךנהו  ןורסמ ) תועצמאב  תוחלשנש  תושקב  תוברל   ) ךתולעבבש םיווקהמ  דחא 

.רומאכ הארוה  וא  השקב  לכב  ךורכ 
שמתשמ םש  ךמצעל  רוציל  שרדיתו  ןכתיי  הרבחה , תקפסמש  םימיוסמ  םיתורישב  שומיש  תושעל  לכותש  תנמ  לע   .7

םיטרפב שומיש  לכ  .םולשת  יעצמא  יטרפו  םיהזמ  םיטרפ  ןתמ  תוברל  יוהיזה ,)" דוק  : " ןלהל  ) ידוס דוק  וא  אמסיסו 
תלבקל דע  םהב , שומישה  תפוקת  לכ  ךרואלו  ךלש , םולשת  יעצמאב  שומיש  תוברל  ןינעו , רבד  לכל  ךתוא  בייחי  םיהזמה 

ךלש יוהיזה  דוק  תא  ךמעטמ  יממ  וא  ךממ  לבקיש  ימ  לכ  רהבומ  .ולא  םיטרפב  השרומ  יתלב  שומיש  השענ  יכ  ךממ , ןוכדע 
לע ושענ  הלא  וליאכ  בשחייו  האריי  רחא , ןינע  לכל  וא  הרבחהמ  םיתוריש  וא  םירצומ ו/ תשיכר  ךרוצל  שומיש  וב  השעייו 

.ןינעו רבד  לכל  ךדי 
תורישה יאנתל  ךתמכסהכ  בשחיי  םיוסמ  תורישב  השעתש  שומישה  םצע  תוריש , םוסחל  תשקיב  וב  הרקמב  טעמל   .8

.הז תוריש  רובע  הרבחה  לש  םיפירעתה  חולב  םייוצמה  םיפירעתל  םאתהב  תורישה  רובע  םולשתלו 

הצקה דויצ  רובע  םולשת 
וא שומיש ו/ וב  תושעלמ  לדחת  םא  םג  וניגב , םימולשתה  אולמ  עוציבב  ביוחת  הרבחהמ , הצק  דויצ  תשיכר  לש  הרקמ  לכב   .9

(. הבינג תוברל   ) תרחא ךרד  לכב  ךתושרמ  אצי  אוה  וא  רישכמה ו/ תא  דבאת 
ראלולס תרבחמ  תלביק  וא  תשכרש  לוקת  וא  ןשי  רישכמ  הרבחל  רסומ  התא  רשאכ  ירק –  םירישכמ , יפוליח  לש  הרקמב   .10
בייחתמו ריהצמ  ךניה  תעל ,) תעמ  וזכ  הקסיע  לע  ולוחיש  םיאנתב   ) שדח רישכמ  הרבחהמ  שכורו  רחא  רוקממ  וא  תרחא ו/

רומשה עדימ  לכ  קוחמל  ךתוירחאב  .ןהשלכ  ישילש  דצ  לש  תרחא  תוכז  לכמ  יקנ  אוה  יכ  ךתולעבב , וניה  ןשיה  רישכמה  יכ 
.הרבחל ותריסמ  םרט  רישכמב 

רישכמ לכ  אושנ  םימולשתה  ןיגב  ביוחמ  תויהל  ךישמת  הרבחה , תועצמאב  ( upg rade  ) םירישכמ גורדש  לש  הרקמב   .11
לכ קוחמל  ךתוירחאב  .גרדושמה  רישכמה  אושנ  םיבויחל  ופסוותי  ולאו  ותשיכר , תעב  ומכוסש  םיאנתל  םאתהב  םדוק ,

םיאתמה ספוטב  וטרופיש  יפכ  םיאנת  ולוחי  גורדש  תקסיע  לע  יכ  רהבוי  דוע  .הרבחל  ותריסמ  םרט  רישכמב  רומשה  עדימ 
.ךכל 

יללכ םיפירעת - 
יאנתל םאתהב  שארמו , בתכב  ךל  רסמית  ךכ  לע  העדוהו  תעל  תעמ  םייונישל  םיפופכ  היפירעתו , התלוכת  םיפירעתה  תינכת   .12

.הרבחה ןוישיר 
וא בויחה  רוזחמ  עצמאב  תפרטצה  םא  .ךלש  םיפירעתה  תינכתב  טרופמכ  עובק , םולשתב  ךורכ  הרבחה  יתורישב  שומישה   .13

קלחה ןיגב  ביוחת  תע ,) התואב  הילהנל  םאתהב  תאז  רשפאת  הרבחהש  לככ   ) בויחה רוזחמ  ךלהמב  הליבח  תפלחה 
ןיב סחיכ  יטנוולרה  בויחה  רוזחמ  םותל  דעו  הפלחהה  / תופרטצהה םוימש  הפוקתה  רובע  עובקה  םולשתה  לש  יסחיה 

וא בויחה , רוזחמ  עצמאב  תוקתנתה  תעב  .בויחה  רוזחמ  םותל  דעו  תופרטצהה  םוימש  םימיל  בויחה  רוזחמבש  םימיה 
, םייסל תשקיב  התוא  הליבחה  רובע  תאז – ) רשפאת  הרבחהש  לככו   ) בויחה רוזחמ  ךלהמב  הליבח  תפלחה  לש  הרקמב 

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

(80/100  ) תוקד תכרצו 80  ( 1/3  ) םימי רחאל 10  תקתנתה  .השילג  הגמ   100 תוקד ו - תללוכ 100  הליבחה  םא  אמגודל  )
(. ונייהד 80/100 השולשה , ןיבמ  הובגה  סחיה  יפל  הליבחה  ריחמ  לש  יסחיה  קלחב  ביוחת  (, 50/100  ) השילג הגמ   50 ו -

, הז ףיעס  ןינעל  .הליבחב  ביכר  לכל  ריבסה  שומישה  תלבגמל  סחיב  יסחיה  קלחה  בשוחי  ריבס  שומיש  תוללוכה  תוליבחב 
.אוה םג  רפסנ  תופרטצהה  םוי  רשאכ  וירחאלש , הלילה  תוצח  דע  הלילה  תוצח  תועמשמ  םוי 

הרבחה יתורישב  שומיש  ללוכ  אל   ] סיסבה תליבחב  םילולכ  םניאש  הרבחה  יתורישב  םישומיש  ןיגב  בויחה  ךס  עיגה  םע   .14
תידיימ ךנובשח  ביוחי  ךלש , םיפירעתה  תינכתב  בוקנכ  רבטצמ  ךסל  ןלהל ,] ףיעסב 92  רומאה  לוחי  םהיבגל  "ל , וחב

תיאשר אהת  הרבחה  .הז  רבטצמ  םישומיש  ףרל  שדחמ  עיגתש  תמיא  לכ  ומצע  לע  רוזחי  ההז  בויח  .רומאה  ךסה  םולשתב 
רובע בויחה , רוזחמ  םותב  ובגיי  רומאה  ףרל  תחתמ  םיבויח  .ןידכ  שארמ  העדוהב  בויחה , ךרוצל  םישומישה  ףר  תא  תונשל 

.וכלהמב ועצובש  םישומישה 
ךל םינתינה  םיתורישה  תא  ריבס , ןמז  ךות  שארמ  העדוהל  ףופכבו  תעל , תעמ  לטבל , וא  ףיסוהל  תונשל , תיאשר  הרבחה   .15

תוארוה יפ  לעו  ה  נוישיר םאתהב ל ולא , םיתורישב  שומישה  יללכ  תאו  ריחמה  תא  ןכדעלו  תורשקתהה  םכסה  תרגסמב 
.םיישדוחה  בויחה  ירוזחמ  םויס  וא  תליחת ו/ דעומ  תא  תונשל  ןכו  הז , ףיעס  ןינעל  .תרושקתה  דרשמ 

וילע ולוחי  הז  הרקמבו  הרבחל , העדוה  ןתמב  רבעמה , תשקב  תעב  הנימזה  תרחא  הליבחל  הליבחמ , רובעל  יאשר  יונמ  לכ   .16
וא תמדוקה  הליבחהמ  האיצי  ךרוצל  םלשל  וילעש  םימולשתמ  עורגל  ילבמ  השדחה , הליבחב  םיביוחמה  םייונישה 

רבעמ.תיטנוולרה תינכתה  יטרפ  ירקיעב  טרופמכ  תינכתל  רבעמה  יאנתל  ףופכבו  תע , התואב  תמייקה  תובייחתההמ 
תרחא הליבחל  ךיישה  עצבמ  וא  הליבח  התואל  סחיב  עצבמל  תופרטצה  תוברל  תינכת , יוניש  וא  תרחאל  תחא  הליבחמ 

תרחא רמאנ  אלש  לככ  רומאכ .) תוליבח  ןיב  רבעמ  לע  םילחה  םירחא  םיאנתל  ףופכב   ) ירדנלק שדוחל  תחא  רשפאתי 
רוזחמ דעומ  תודוא  םיטרפל  .בויח  רוזחמ  לש  ותליחת  דעומב  קר  ירשפא  תונוש  תוליבח  ןיב  רבעמ  תיטנוולרה , תינכתב 

םיפסונ םיאנתבו  רבעמ  ימד  םולשתב  ךורכ  תויהל  רומאכ  רבעמ  יושע  רתיה , ןיב  .תורישה  גיצנל  הנפ  אנא  ךלש  בויחה 
תובטהה לולכמ  הנתשי  תרחבש , רבעמה  תובקעבו  ןכתיי  ןכ , ומכ  .השדחה  הליבחה  לש  תינכתה  יטרפ  ירקיעב  טרופמכ 

יחפנ תרחא  הליבחל  וא  אבה  בויחה  רוזחמל  ריבעהל  ןתינ  אל  תרחא , רמאנ  םא  טעמל  .רבעמה  דעומל  דע  תלביקש 
.ףלחש  בויחה  רוזחמ  ךלהמב  ואולמב  לצונ  אלש  רחא  תוריש  לכ  וא  החיש ו/ תוקד  וא  תועדוה SMS ו/ וא  השילג ו/

ןובשחב קיזחהל  ןתינש  םיווקה  רפסמ  לע  הלבגמ  תמייק  .חוקל  רפסמ  םע  חוקל  ןובשחל  ךיושמ  ןופלט ) רפסמ   ) וק לכ   .17
הז הרקמבו  דחא , חוקל  ןובשחמ  רתוי  חותפל  יאשר  יונמ  .יטנוולרה  דעומב  םילחה  הרבחה  ילהנל  םאתהב  דחא , חוקל 

לעב יונמ  ידי  לע  שדח  וק  ףוריצ  תעב  .הרבחב  יונמה  תונובשח  רתיל  רשק  אללו  יאמצעו , דרפנ  ןפואב  להנתי  ןובשח  לכ 
וקה םאה  תוריש , גיצנ  ינפב  וא  הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב  הריחב  תועצמאב  רוחבל , יונמה  לכוי  הרבחב , םייק  ןובשח 

הינפב תע , לכב  תונובשח  ינש  דחאל  ןתינ  .שדח  ןובשחב  ישאר  וקכ  ךיושי  וא  םייקה  ןובשחב  ינשמ  וקכ  ךיושי  ףסונה 
לש םיפירעתה  חולב  בוקנכ  םולשתב  תאזו  דחא , ןובשח  תחת  םיווקה  רפסמ  תלבגמל  ףופכבו  הרבחה , לש  תורישה  דקומל 

םסרפתש םיעצבמ  .חוקלה  תשקבל  בקועה  בויחה  רוזחמ  תליחתב  קר  ףקותל  סנכייו  עצבתי  תונובשח  דוחיא  .הרבחה 
תונובשחל אלו  חוקל , רפסמ  ותואו  ןובשח  ותואל  םיסחייתמ  ףסונ , וקל  ריחמ  תבטה  םיקינעמשו  תעל  תעמ  הרבחה 



.הלעמו ינש  וק  תבטהב  הכזת  אל  םייק , ןובשח  תחת  שדח  וקל  דוגינב  שדח , ןובשח  ףוריצ  ןכ  לעו  םילצופמ , וא  םידרפנ 
ךוישב הנתומ  ףסונ  םולשת  אללו  הליבחה  ןמ  קלחכ  "ל  וחל תוחישה  עוציב  "ל , וחל תוחיש  תללוכ  ךלש  הליבחה  םא   .18

גויחב םיימואלניב ו קזב  יתוריש  ןתמל  ןוישיר  תלעב  הניהש  "מ , עב ימואלניב  םוקלט  ןלוג  תרבחל  ךלש  ןופלטה  רפסמ 
תויהל תרחב  יכ  רשאמו  םיכסמ  ךנה  הז  םכסה  ךרושיאב  המשרהה , ךילהתב  תרחא  תנמיס  םא  טעמל  .דבלב  התועצמאב 

קודב אנא  רומאכ , "ל  וחל תוחיש  תללוכ  הליבחה  םא  .ל  " וחל תוחיש  עוציב  ךרוצל  "מ  עב ימואלניב  םוקלט  ןלוגל  ךיושמ 
םילולכ םניאש  םידעיל  תוחיש  ודכו .)' םיחיינ  וא  םידיינ ו/ םידעי  תונידמ , הזיא   ) ךלש הליבחב  םילולכ  םידעי  וליא 

ימואלניב םוקלט  ןלוג  לש  םיפירעתה  חולב  בוקנכ  ךיושמ , חוקל  לע  לחה  ףירעתל  םאתהב  םולשתב  וביוחי  הליבחב 
.מ " עב

תונשל ךתורשפאב  .הז  םכסה  אושנ  ןופלטל  סחיב  דבלב  דחא  ימואלניב  תרושקת  יתוריש  קפסל  ךיושמ  תויהל  ךתורשפאב   .19
םיבוקנה םיפירעתל  םאתהב  םולשתב  ךורכ  ךוישה  יוניש  .הרבחל  ךויש  ספוט  תחילש  תועצמאב  תע  לכב  רחבנה  קפסה  תא 
סקפה תועצמאב  ךוישה  ספוט  תלבקמ  םימי  דע 14  ךותב  עצבתי  רומאכ  ךויש  יוניש  .הרבחה  לש  יללכה  םיפירעתה  חולב 

םיתורישה קפס  תמודיק  ךרד  גייח  אלא  ( 00  ) רצוקמ דוק  גייחלמ  ענמיה  אנא  הז , דעומ  ףולחל  דע  .ךוישה  ספוטב  בוקנה 
םוקלט ןלוג  רשאמ  רחא  תימואלניב  תרושקת  קפסל  ךיושמ  תויהל  רחבתו  היה  ךבל –  תמושתל  .יונישה  תשקב  ינפל  ךלש 

תועצמאב גייחת  םא  םג  ךלש , הליבחב  תולולכ  ולאש  לככ  ףסונ , םולשת  אלל  "ל  וחל תוחישמ  הנהת  אל  "מ , עב ימואלניב 
גייחל ךא  "מ  עב ימואלניב  םוקלט  ןלוגל  ךיושמ  תויהל  תרחב  רשאכ  םג  לוחי  ההז  בויח  .מ  " עב ימואלניב  םוקלט  ןלוג 

חולל םאתהב  ןמדזמ  חוקל  יפירעת  ךילע  ולוחי  ולא  םירקמב  .רחא  תימואלניב  תרושקת  קפס  תועצמאב  "ל  וחל
עצבתי תוחישה  ןיגב  םולשתהו  ןינעה , יפל  ךדי , לע  רחבנה  קפסה  יפירעת  וא  "מ , עב ימואלניב  םוקלט  ןלוג  לש  םיפירעתה 

.הליבחה  תולעל  ףסונב 
תורשקתה םכסה  יאנת  תא  תונשל  הרבחל  תורוהל  ךמסומ  ךכל , וכימסהש  ימ  וא  תרושקתה  דרשמ  לש  יללכה  להנמה   .20

.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   .21

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

.הנוישיר  תוארוהל  ףופכבו  םולשתב  רוחיא  לש 

םימולשת
םימולשתל םאתהב  ןכו  .הרבחה  לש  יללכה  םיפירעתה  חולו  םיפירעתה  תינכתל  םאתהב  םימולשתב  ביוחמ  ךנה   .22

םיטרופמה םיפירעתה  ןיב  הריתס  לש  הרקמב  .תינכתה  יטרפ  ירקיע  תוברל  ךמע , תורשקתהה  יכמסמב  םיטרופמה 
ועמשמ םולשת " , " הז תורשקתה  יאנת  ךמסמב  .ןוישירה  תוארוה  ורבגי  ןוישיר , תוארוה ה ןיבל  הז  תורשקתהה  םכסהב 

.הרבחב ךנובשח  תועצמאב  םיבגנה  םיישילש  םידדצל  םימולשת  תוברל 
תוארוהל ףופכב  ביוחמ  התא  םניגב  םיתורישה  אושנ  םיפירעתה  תא  התעד  לוקיש  יפלו  תעל  תעמ  תונשל  תיאשר  הרבחה   .23

םימעטמ םייוניש , לוחל  םייושע  תינכת  לכב  .ךילא  שארמ  העדוהב  ןכו  הרבחה  ןוישיר  תוארוהל  ךלש , םיפירעתה  תינכת 
יכרצ וא  םינוש  תוריש  יקפס  תורחא , תורבח  לש  םיפירעתב  יוניש  תרושקתה , דרשמ  תויחנה  ןידה , תוארוה  תוברל  םינוש ,

.דבלב םתוירחאב  םניה  םיישילש  םידדצ  יפירעתב  ןוכדע  .ולא  םייונישל  תא  ךתמכסה  רשאמ  התא  ךתמיתחבו  הרבחה 
ןפואב וא  ךילא , חלשיתש  םולשתל  תינובשחב  בוקנה  דעומב  םולשתה , תושירדל  םאתהב  םימולשתב  תאשל  ביוחמ  ךנה   .24

םיוסמ םישומיש  ףרל  העגה  לש  הרקמב  וא  ןלהל  ףיעסב 92  רומאכ  "ל –  וחב הרבחה  יתורישב  שומיש  לש  הרקמב  ידיימ 
הפוקת ךלהמב  תינובשחה  אושנ  םיבויחה  רבדב  הגשה  השגוה  אלשמ  .ךלש  תינכתה  יטרפ  ירקיעב  טרופמש  לככ  לארשיב ,

.ךדי לע  םכסומכ  תינובשחב  בוקנה  םולשתל  םוכסה  תא  וארי  ךדי , לע  םולשתה  תינובשח  תלבק  דעוממ  םוי  לש 21 
רחא םולשת  יעצמא  לכב  וא  יארשאה  סיטרכב  עבק  תוארוהב  וא  יארשאה  סיטרכ  בויח  תועצמאב  ועצובי  םימולשתה 

רושיאב הנתומ  הרבחה  ידי  לע  םיתורישה  ןתמ  .הרבחהמ  םיתוריש  תלבקל  הנמזהה  ספוטב  טרופיו  וילע  םיכסנ  רשא 
רושיא לש  ורדעיהבו  ךלש , יארשאה  תרבח  וא  םימולשתה  ובגי  ונממ  ןובשחה  להנתמ  וב  קנבה  ידי  לע  םולשתה  יעצמא 

.רתלאל םהמ  ימ  וא  םיתורישה  ןתמ  תא  קיספהל  וא  ליבגהל  הרבחה  תיאשר  רומאכ ,
םולשתה תא  עצבל  דוע  לגוסמ  ךניאו  הדימב  .ךלש  םולשתה  יעצמא  יטרפב  יוניש  לכ  רבדב  רתלאל  ונתוא  ןכדעל  ךילע   .25

.רחא םולשת  יעצמאב  תידיימה  ותפלחהל  גואדל  ךילע  איהש ,) הביס  לכמ   ) םיוסמ םולשת  יעצמאב 
הרבחה היהת  "מ  עמה רועיש  דריו  הדימב  .ןיד  לכ  יפל  רחא  הבוח  םולשת  לכ  ןכו  ןידכ  "מ  עמ ףסוותי  חוקלה  יבויחל   .26

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

.ףירעת יונישכ  בשחיי  אל  ךילע , תשומה  בויחב  יונישל  ואיבי  רשא  הרבחה , ידי 
םיעצמאה לכב  בוחה  תייבגל  לועפל  תיאשר  אהת  הרבחה  ודעומב , רומאכ  םולשתה  עוציבל  תובייחתה  תרפה  לש  הרקמב   .27

תיביר תקיספ  קוחב  עובקה  רועישב  םירוגיפ  תיביר  בוחה , ןרקל  ורבטצי  רומאכ  הרקמבו  ןיד , לכ  יפ  לע  התושרל  םידמועה 
לעופב ונועריפ  דעומ  ןיבל  ןועריפל  עובקה  דעומה  ןיבש  הפוקתה  ןיגב  הדמצהו , ישרפה  תפסותב   1961 "א –  כשתה הדמצהו ,

םלוש אלו  ךל  קפוסש  תוריש  דעב  םולשת  לע  היבג  תואצוה  ןיגב  בייחל  תיאשר  אהת  הרבחה  ןכ , לע  רתי  .בוקנה  םוכסה  לש 
בוריס תמחמ  םולשת  יא  לש  הרקמב  טעמל  ןועריפל , עובקה  דעומה  ןמ  םוי  ופלחש 14  דבלבו  לש 99 ש"ח , ךסב  דעומב ,

םע ףסונב , .ידיימ  ןפואב  ולוחי  היבגה  תואצוה  זאש  ותובגל , האשרה  הנתינש  בויח  םלשל  יארשאה  תרבח  וא  קנבה 
לש םיימינפה  םייטפשמה  היצעוי  תועצמאב  יטפשמ  לופיט  תועצמאב  תוברל  םלוש , אלש  םולשת  תייבג  ךילהת  תליחת 

ןיגב ןיד  יכרוע  תחרט  רכש  תוברל  תוריבס , לופיט  תואצוה  םג  ומלוש  אלש  יונמה  יבויחל  ופסוותי  המעטמ , ימ  וא  הרבחה 
.תויטפשמ   תואכרעל  הינפ  םרט  בוחה  תיבג  םשל  תורחא  תולועפו  הארתה  יבתכמ 

םולשתל תוחוטב 
ךלהמב םהב  בוחל  יאשר  יונמש  םייברימ  בויח  ימד  עובקל  תיאשר  אהת  הרבחה   , ןלהל ףיעסב 92  רומאה  ןמ  עורגל  ילבמ   .28

שומיש רבעב , וא  הווהב  הייבג  תויעב  ןיגב  תוברל  איה , הילוקישמ  םימיוסמ  םירקמב  תיאשר , הרבחה  .הבוקנ  הפוקת 
, דעומב ךבויח  תא  ערפת  אלש  התעד , לוקיש  יפל  הרבחה  לש  ריבס  ששח  וא  "ל  וחב גירח  ףקיהב  םישומיש  וא  ריבס  וניאש 

תעמ םתוא  תונשל  וא  לידגהל  תרחא , הבורע  וא  ןמוזמ  ןודקפ  תוברל  "ל , נה םולשתה  יעצמאל  רבעמ  תפסונ  החוטב  שורדל 
וניה הרבחה  תאמ  םיתורישה  תלבקל  יאנת  ולא , םירקמב  .םכסהה  יפ  לע  ךיתויובייחתה  םויק  תא  חיטבהל  תנמ  לע  תעל ,

ליבגהל תיאשר  הרבחה  אהת  ןכ , ומכ  .הרבחה  ידי  לע  שרדייש  לככ  ףקותב  החוטבה  תויהו  הרבחה  ידיל  החוטבה  תאצמה 
תיאשר אהת  הרבחה  םכסהה , תרפה  לש  הרקמב  .ףרצל  לכותש  םיווקה  רפסמ  וא  ךתושרבש ו/ םיליעפה  םיווקה  רפסמ  תא 



תיאשר הרבחה  .הנוישיר  תוארוהל  ףופכב  החוטבה , תא  שממלו  םקלח , וא  םלוכ  ךל , םיקפוסמה  םיתורישה  תא  ליבגהל 
.הדי לע  ועבקיי  רשא  םיאנתב  רבעב , חוקל  היהש  דיגאת  וא  םדא  םע  תורשקתה  שודיח  תונתהל 

יפלכ ךיתויובייחתה  אולמב  ךתדימעל  ףופכב  םכסהה , יפ  לע  תורשקתהה  םויס  דעוממ  םוי  ךותב 45  ךל  רזחות  החוטבה   .29
.דדמל הדמצה  ישרפה  ףוריצב  ךל  רזחוי  אוה  הרבחה , תפוקב  ףסכ  דקפוהש  לככ  .הרבחה 

העבקנ וב  הרקמ  לכב  יכ  תאזב  רהבומ  .הרבחה  ידי  לע  ךל  ונתייש  תויורשפאל  םאתהב  בויחה  דעומב  לוחי  ךנובשח  בויח   .30
ךכ לע  ךעידוהל  תיאשר  הרבחה  אהת  ןלהל , ףיעסב 92  טרופמכ  וא  וז ו/ הרקתמ  תגרחו  ךנובשחל  בויח  וא  בוח ו/ תרקת 

.בויחה תפוקת  ךלהמב  ףא  ךנובשח  תא  בייחל  וא  םקלח ו/ וא  םיתורישה  תא  קתנל  וא  ליבגהלו ו/
ךרד עצבתמ  םניגב  בויחה  רשא  םיישילש , םידדצ  ידי  לע  םיקפוסמה  םיתורישו  םירצומ  לש  השיכר  יאנתו  םיריחמ   .31
יטנוולרה עדימה  תלבקל  גואדל  ךילעו  םיישילש , םידדצ  םתוא  ידי  לע  םיעבקנ  "ל , וחל תוחיש  יפירעת  םג  ומכ  ךנובשח ,
םהיפלכ בויחה  רשא  םיישילש  םידדצמ  וא  יונמה ו/ ןמ  תובגל  תיאשר  אהת  הרבחה  .תורישה  וא  רצומה  תשיכר  םרטב 

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

.םיישילש  םידדצל 

הינמ תודיחי 
, תחא הינש  לש  ןמז  תודיחיב  דדמנ  הרז , הנידמ  לש  תויתשתב  הדידנ  תעב  טעמל  לארשי , תנידמב  הרבחה  תשרב  ריווא  ןמז   .32
, 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 , את 
ידי לע  לבקתה  םא  ןיב  ךילע , הלחה  םיפירעתה  תינכת  יפ  לע  ביוחי  תרחא  תשרל  וא  הרבחה  תשרל   SMS לש חולשמ  לכ   .33

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

SMS תעדוה לכל  םיוות  דע 70  לש  הלבגה  הלחש  ךכל  עדומ  ךניה  .רומאכ  שוביש  לכ  ןיגב  וא  .הלא  תועדוה  םע  רשקב 
לצופת תמייקה , הלבגמהמ  רתוי  בר  רפסמב  םיוות  תללוכה   SMS תעדוה לש  הרקמב  .תילגנא  וא  תיסור  תיברע , תירבעב ,
לדוגל תלבגומ   MMS תעדוה .לעופב  תועדוהה  רפסמל  םאתהב  ביוחתו  םיוותה , רפסמב  תולתכ  תועדוה , רפסמל  העדוהה 

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

לכ ןיגב  יהשלכ  תוירחאב  אשית  אל  הרבחה  .הרבחה  ידי  לע  ךכל  שקבתתשכ  םיקיודמו  םינוכנ  םיטרפ  רוסמל  בייחתמ  ךנה   .34
תופרטצהב ךתוא  הכזי  רשא  ינכדע , יתלב  וא  יוגש  עדימ  ונל  רוסמתו  הדימב  .ךדצמ  םינותנה  תריסמב  רסוח  וא  יוקיל 

ןמז ךשמל  וא  יאכז  ךניא  הל  תינכותב  ךתראשה  לש  וא  תמיוסמ  תינכתל  העטומ  ךויש  לש  הרקמב  וא  תמיוסמ , תינכתל 
, ךילא העדוהב  לעופב , םינותנה  תא  תמאותה  תרחא  תינכתל  תידיימ  ךריבעהל  םיאכז  היהנ  תינכתב , בוקנה  ןמ  רתוי  ךורא 

תובטהה לכ  תבשהב  ביוחת  ךב , הצוענה  תרחא  הביס  לכ  וא  תרסמש  יוגש  עדימ  בקע  תינכותל  ךיושמ  ךנהו  הרקמבו 
.תיביטקאורטר ףסונ  םולשתב  וא  תינכת ו/ התוא  ןיגב  תלביקש 

שומישל םינותנה  רגאמב  םינותנ  תנזה  וא  תורישה ו/ יטרפו  ךיטרפ  תנזה  וא  תוריש ו/ תלבקל  ךמושיר  ךלהמב  יכ  ךל  עודי   .35
הרוטפ אהת  הרבחה  .הדלקה  תויועט  וא  סופד  תואיגש  םיקויד , - יא תוברל  םישובישו , תויועט  לוחל  םייושע  ךלש , ישיא 

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

ךדגנ טוקנל  תוכזה  הרומש  אהת  הרבחלו  קוחה  יפ  לע  תילילפ  הריבע  הרואכל  הווהמ  םיבזוכ  םושיר  יטרפ  תריסמ   .36
.ךכ בקע  ןיפיקעב , וא  ןירשימב  הרבחל , םרגייש  קזנ  לכ  ןיגב  םיכילהב 

"ן  טר הצק  דויצ  לש  הבינג  וא  ןדבוא  לש  הרקמב  המיסח 
רבוחמה ( IMEI  ) ךלש הצקה  דויצ  לש  יוהיזה  רפסמ  תא  היתוכרעמב  דעתת  הרבחה  ךכב , תוכמות  הרבחה  תוכרעמו  לככ   .37

(, הרבחה ידי  לע  ועבקייש  יוהיז  ילהנל  ףופכב  ןופלטב , וא   ) בתכב הרבחל  עידוהל  ךתורשפאב  ןכ , ומכ  .הרבחה  תשרל 
הרקמב ךתושרבש  הצקה  דויצ  תא  םוסחל  לכות  הרבחהש  חוטב  תויהל  לכותש  ךכ  ךלש , הצקה  דויצ  רפסמ  תא  ךתמזויב ,

.ךכ  לע  הל  עידותש  רחאל  הבינג , וא  ןדבא  לש 
םאתהב תבייחתה  םהל  םימולשתה  ךשמהב  ךתוא  בייחי  הבינג , וא  ןדבוא  לש  הרקמב  םג  ךל , קפנוהש   SIM שומיש ב - לכ   .38

וא ןדבוא  לע  הרבחל  ךתעדוה  דעומל  דע  וב , ושעייש  םישומישה  לכ  ןיגב  םימולשתלו  תוירחאלו  ךלש  םיפירעתה  תינכתל 
יכ ץלמומ  ןכ  ומכ  .ךתושרבש  הצקה  דויצ  וא   SIM-תבינג ה וא  ןדבא  לש  הרקמב  תידיימ  ונתוא  ןכדעל  ביוחמ  ךנה  .הבינג 

שומישב םייולת  םניאש  םימולשת  ןיגב  קר  ביוחת  ךליאו  ךתעדוה  דעוממ  . SIM סיטרכ ה - תבינג  לע  הרטשמל  חוודת 
.םיברב  ומסרפל  ףאו  רחא  ירלולס  ליעפמ  לכל  םסחנש  הצקה  דויצ  יטרפ  תא  רוסמל  תיאשר  הרבחה  .לעופב 

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   .39

קתונת םכסהה , םויס  לש  הרקמ  לכב  .וערפנ  םרטש  םיידיתע  םיבויח  םימייק  וב  הרקמ  לכב  וא  הרבחה ו/ יתורישב  שומיש 
.ןלהל תוטרופמה  תוארוהה  ולוחיו  תשרהמ 

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 

.ךתושרבש הצקה  דויצב  ןידכ  אלש  שומיש  תושעל  רחאל  האשרה  ןתמ  וא  ןידכ  אלש  שומיש  לש  הרקמ  לכב  וא  ומולשתל ו/
םימי  10 יונמל , הרבחה  בתכב ע"י  תמדקומ  העדוה  ןתמ  רחאל  קר  עצבתי  םירומאה  םירקמב  תורישה  קותינ  וא  תקספה 

ומכ .ךדי  לע  הנקות  אל  הרפההו  העדוהה  תלבק  תעמ  םימי  ופלחש 7  רחאלו  יופצה  קותינה  וא  הקספהה  דעומ  ינפל  תוחפל 
"ן טר יתוריש  ןתמב  הערפהל  םרוג  ךתושרבש  הצקה  דויצ  יכ  ררבתי  םא  תורישהמ  ךתוא  קתנל  תיאשר  אהת  הרבחה  ןכ ,

הב יופצה , קותינה  םרטב  תוחפל  םוי  בתכב 21  תמדקומ  העדוה  ןתמל  ףופכב  תשרה , תוליעפל  הערפהל  וא  םירחא  םייונמל 
.הערפהה ענמיתש  ןפואב  העדוהב , עבקייש  ןמזה  ךותב  דויצה , ןקתל  תורשפא  ןתמו  קותינה  תביס  ןיוצת 

ילבמו תמדקומ  הארתה  אלל  תשרהמ  ךתוא  קתנל  תיאשר  אהת  הרבחה  רומאה , ףא  לע  העדוה . אלל  הרבחה  קותינ ע"י   .41
םעפב ךכל , עבקנש  דעומב  ןובשח  םולשת  יא  םיאבה : םירקמב  תאזו  רומאכ , קותינ  בקע  יהשלכ  תוירחאב  אשיתש 

תועצמאב וא  ךלש  יונמה  לש  הצקה  דויצ  תועצמאב  האנוהל  ריבס  ששח  םויק  םישדוח ; לש 12  ןמז  קרפב  תישילשה 



ךסמ גרוח  שומיש  רמולכ   ) יונמה גוסל  תיסחי  הגירח  תומכב  "ן  טרה יתורישמ  הזיאב  שומיש  הצקה ; דויצ  לש  וינייפאמ 
תטישפ לש  ךילה  ךדגנ  חתפנ  יברימ ; בויחמ  וא  בוחמ  הגירח  ךלש ;) םיפירעתה  תינכותב  ריבס " שומיש  רדגומה כ" שומישה 

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

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

.םיירוביצה
תחפת מ- אלש  הפוקת  ךשמל  "ן , טרה יתוריש  ללכ  לש  ינמז  קותינ  ךתמזוימ  שקבל  יאשר  ךנה  חוקלה . תשקבל  ינמז  קותינ   .42

הרבחה לש  תוריש  תנחתב  וא  בתכב  השעית  השקבה  ינמזה .)" קותינה  תפוקת  : " ןלהל  ) םימי לע 90  הלעת  אלו  םימי   30
וא רזוח  גויח  תועצמאב  השקבה , תונימא  תא  הרבחה  אדוות  הז  הרקמבו  הרבחה , לש  תוחוקלה  תוריש  דקומל  החישב  וא 

ינפל אל  ךא   ) ינמזה קותינה  תפוקת  םות  ינפל  "ן  טרה יתוריש  תא  שדחל  בתכב , העדוהב  שקבל , יאשר  ךנה  .תרחא  ךרדב 
, ךתעדוה הרסמנ  וב  םויה  רחאלש  הדובעה  םוי  םותמ  רחואי  אל  םיתורישה  תא  שדחת  הרבחה  הז , הרקמבו  םוי ) ףולח 30 

.ךתעדוהב  רתוי  רחואמ  רחא  דעומ  תעבק  ןכ  םא  אלא 
לש הרקמב  הדי , לע  םיקפוסמה  םיתורישה  ללכל  וא  ירוביצ ו/ םוריח  תורישל  השיגה  תא  ךל  םוסחל  תיאשר  אהת  הרבחה   .43

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  ןיגב  םולשת 

הרבחה אהת  םיפוצר , םישדוח  ךשמב 3  םוזי  שומיש  םהב  השעת  אל  רשאו  ףטוש  םולשת  אלל  ךל  םינתינ  רשא  םיתוריש   .44
.םתקפסא קיספהל  תיאשר 

וא הרבחה  ידי  לע  ךל  םינתינה  םיתורישהמ  תוריש  לש  האלמ  הקספהל  השקבב  הפ , לעב  וא  בתכב  תונפל , יאשר  ךנה   .45
ןופלטה רפסמ  תא  רוסמל  שקבתת  ךכ  ךרוצל  .הרבחה  ידי  לע  ךל  םינתינה  םיתורישה  ללכ  לש  תטלחומ  תקספהל  השקבב 

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

קיספת הז , הרקמב  *, 0058 גויחב ל - תוחוקלה  תוריש  דקומל  היהת  הפ  לעב  הינפו   nituk@golantelecom.co.il
תבקנ אלו  הדימב  .ךתעדוהב  תבקנ  וב  דעומה  רחאלש  הדובע  םוי  םותמ  רחואי  אל  םיתורישה , לכ  וא  תורישה  תא  הרבחה 

.הרבחל העדוהה  תריסמ  דעומ  רחאלש  הדובעה  םוימ  רחואי  אל  הקספהה  עצובת  ךתעדוה , תרגסמב  דעומב 
קותינ םע  רשקב  העיבת  וא  הנעט  לכ  עמשת  אל  הז  הרקמבו  תוקד , הלוע 60  ןכראש  תוחיש  קתנל  תיאשר  אהת  הרבחה   .46

.רומאכ
, הרבחה ידי  לע  וא  יונמה ו/ תשקבל  םיעובק , וא  םיינמז  הקספה  וא  קותינ  וא  ו/ םיתורישה , לכ  וא  תוריש  תקספהב  ןיא   .47

הקספהה דעומל  דע  ךילע  םילחה  םימולשתב  תאשל  ךתבוחמ  עורגל  ידכב  הקזחת , תושירד  וא  םישוביש  בקע  תוברלו 
.תשכר  רשא  םיתורישב  וא  הרבחהמ  תשכרש  הצק  דויצ  רובעב  ללכב , םא  םירתונה , םימולשתב  תאשל  ךתבוחמו  רומאכ ,

ףופכבו םאתהב  הנש , ךשמב  םולשתב  הרבחה  יתורישב  שומיש  השע  אלש  יונמל  תוריש  קיספהל  תיאשר  אהת  הרבחה   .48
תרתי הרתונו  הרבחה  יתוריש  ןתמ  ךיבגל  קספוה  רשא   prepaid םודר יונמ  ךנה  םא  .םודר  יונמל  סחיב  ה  נוישיר יאנתל 

תקספה םוימ  םישדוח  ךותב 6  הרבחל  השקב  חולשמל  ףופכב  םולשתה , תרתי  תא  הרבחה  ךל  בישת  ךתוכזל , םולשת 
.תורישה קספוה  ול  וקה  לש  םילעבה  ךנה  יכ  חיכותש  רחאל  תורישה ,

תנגה קוחב  ןתרדגהכ  תולכור , תקסע  וא  קוחר  רכמ  תקסעב  םיתוריש  וא  םירצומ  תנמזה  לש  הרקמב  הקסע . לוטיב   .49
, ליעל ףיעסב 44  תובוקנה  םיכרדה  ןמ  תחאב  הקסעה  תא  לטבל  יאשר  אהת  יטרפ , יונמ  ידי  לע   1981  - "א משת ןכרצה ,

לש טנרטניאה  רתאב  ישיאה  ךנובשחב  ןיד  יפל  םישורדה  םיטרפה  תלבק  םוימ  וא  הקסעה  תיישע  םוימ  םימי  ךותב 14 
ןיבמ הובגה  סחיל  םאתהב  לוטיבה , דעומל  דע  ךל  ונתינש  םיתורישה  ןיגב  תיסחיה  תולעב  ביוחתו  רחואמה , יפל  הרבחה ,
יפל לוטיב  ימדב  ךתוא  בייחל  הרבחה  תוכזמ  עורגל  ילבמ  ליעל  ףיעסב 13  טרופמכ  םיתורישה , תכירצ  סחיל  םימיה  סחי 

לופיטה ימד  תולע  אולמב  ביוחתו  הרבחה  ידי  לע  וחולשמ  רחאל  םיס  סיטרכ  תשיכר  לטבל  ןתינ  אל  יכ  רהבומ  .ןיד  לכ 
וניא ותלעפה ) וא  ותנעטה ו/ תוברל   ) רצומב שומיש  לכ  יכ  רהבומ  רומאה , ןמ  עורגל  ילבמ  .לוטיב  לש  הרקמב  םג  וניגב 

לש הרקמב  .ןיד  יפ  לע  לטבל  הבוח  ןיאש  הקסיע  לטבל  תבייח  אהת  אל  הרבחה  .שדחכ  בוש  ותוא  רוכמל  הרבחל  רשפאמ 
לכ םהב  השענש  אללו  םגפ  לכ  אלל  םימלש  תירוקמה , םתזיראב  םהשכ  םתרזחהל  ףופכבו  ןיבוט , תנקתה  וא  תרזחה 

לכב .ןיד  יפ  לע  רתויש  לככ  םהינבמ , ךומנה  םכרעמ , וא 5%  לש 100 ₪  םוכסב  ךתוא  בייחל  תיאשר  הרבחה  אהת  שומיש ,
תוארוהל םאתהב  הרזח , ולבקלו  הקסעה  תא  לטבל  ברסל  וא  רצומה ו/ יווש  תא  תיחפהל  הרבחה  תיאשר  רחא  הרקמ 

.תעל תעמ  ויהיש  יפכ  הרבחה  ילהנל  םאתהב  וניה  יטרפ  וניאש  חוקלל  לוטיבה  תוכז  .ןידה 

תויטרפ
תפוקת לכ  ךלהמבו  תורשקתהה , תעב  ךדי  לע  ורסמיש  יפכ  ךלש  ןופלטה  רפסמו  ךנעמ  ךמש , תא  ללוכה  םינותנ  ףסוא   .50

.ןידה יפ  לע  תוחיש , טוריפ  תוברל  םינותנה , תויטרפ  לע  תרמוש  הרבחה  .בשחוממ  עדימ  רגאמב  ורמשיי  תורשקתהה ,
תפיכא םיתוריש , תקפסא  תולקת , ןוקית  תונבשחתה , םיפסכ , תייבג  םשל  םיישיא  םינותנ  ףושחל  תיאשר  אהת  הרבחה 
ריבעהל תיאשר  אהת  הרבחה  .ה  נוישיר יאנתל  םאתהב  וא  ןיד  לכ  יפל  התבוחל  םאתהב  וא  םכסהה ו/ יפ  לע  הרבחה  תויוכז 

תורבחל ךיתודוא  עדימ  ריבעהל  תיאשר  הרבחה  .תויטופיש  תוערכהלו  ןידל  םאתהב  ישילש , דצל  םימיוסמ  םיטרפ 
לע ךילא  הינפ  הל  רשפאלו  "ל , וחל תרושקת  יתוריש  תקפסמה  "מ , עב ימואלניב  םוקלט  ןלוג  ןוגכ  םוקלט , ןלוג  תצובקמ 

תא רוסמל  ךכל - ךתמכסה  תא  ןתונ  התא  הז  םכסה  לע  ךתמיתחבו  תיאשר  הרבחה  .םיפסונ  םיתוריש  ךל  עיצהל  תנמ 
תאצוי החיש  לש  הרקמב  ךלש  ןופלטה  רפסמ  תא  תוהזלו  ןופלט  ירפסמ  רוריבל  עדימ  תוריש  תרגסמב  שרוד , לכל  ךיטרפ 

לכ .םולשת  אלל  השעית  ןויסחל  הנושארה  ךתשקב  .יוסחל  ךרפסמ  תא  ךופהלו  הז  תוריש  םוסחל  ךתורשפאב  .רישכמהמ 
.יללכה םיפירעתה  חולב  עובקה  ףירעתל  םאתהב  םולשתל  ףופכ  אהי  וז  הריחבב  יוניש 

תוברל ךמע , תורשקתהה  תעב  הרבחל  תרסמש  תורשקתהה  יטרפב  שומיש  תושעל  הרבחל  שארמ  רשאמו  םיכסמ  ךנה   .51
תונפל תנמ  לע  הרבחב , ךמש  לע  םימושרה  םיווקה  לכ  לש  דיינה  ןופלטה  רפסמו  ךלש  ינורטקלאה  ראודה  ןובשח  ךתבותכ ,

םיימוסרפ םירסמבו  יקוויש  ןכות  תולעב  תועצהבו  םינוש  םינוכדעב  ןוכנל  אצמתש  תרושקת  יעצמא  לכב  תעל -  תעמ  ךילא 
, ןורסמ ינורטקלא , ראוד  סקפ , תועצמאב  ולא  םירסמ  תלבקב  ןיינועמ  ךניאו  הדימב  .הרבחה  יתורישל  םיעגונה  םינוש 

וא תחאב  קר  וא  .הרבחה ( לש  תוחוקלה  תורישל  הנפ  אנא  תרחא , ךרד  לכב  וא  יטמוטוא  גויח  תעדוה  תוריש  תחיש 
עצבנ ונאו  הלא  תומוסרפו  תועדוה  לבקל  לודחל  בתכב  וא  הפ  לעב  שקבל  ךתורשפאב  וללה ,) תורשקתהה  יכרדמ  קלחב 

יוחיד אלל  ךתשקב  תא 



תנגה קוח  "ט–1979 , לשתה רתס , תונזאה  קוח  "ב–1982 , משתה םירודישו ,) קזב   ) תרושקתה קוח  תוארוהמ  עורגל  ילבמ   .52
םע הלועפ  ףתשל  הרבחה  לש  התבוחמ  וא  םדא ו/ לש  ותויטרפ  לע  הנגה  ןיינעל  רחא  ןיד  לכ  "א–1981 , משתה תויטרפה ,
הרקב םשל  בתכב , ךרושיא  אלל  עצבתש  תרחא  תרושקתל  וא  ךלש  ןופלטל  ןיזאהל  תיאשר  אהת  הרבחה  ןוחטיבה , תוחוכ 

.דבלב תואנוה  תעינמ  םשל  וא  ותוכיאו  תורישה  ביט  לע 
הרבחה .יטסיטטס  עדימ  חותינו  תקפה  ךרוצל  רתאב  השעתש  שומישה  תודוא  רגאייש  עדימב  שמתשהל  תיאשר  הרבחה   .53

םיהזמ וא  תישיא  ךילא  םיסחייתמ  םינותנה  ןיא  דוע  לכ  םיישילש , םידדצל  ולא  םייטסיטטס  םינותנ  רוסמל  תיאשר 
רישכמב ךלש  שומישה  ילגרה  תא  םיללוכה  םינותנב  שומיש  תושעל  תיאשר  אהת  הרבחה  ןכ , ומכ  .ישיא  ןפואב  ךתוא 

, תישיא םימאתומ  םיתוריש  ןתמ  תורישה , רופיש  הייבג , תורטמל  רתיה , ןיב  ןידל , םאתהב  ךל , םיקפוסמה  םיתורישבו 
תולגל תיאשר  הרבחה  אהת  ןכ  ודכו .' רוסא  שומיש  תעינמ  תשרה , תחטבאו  הנגה  תורטמל  האנוהו , הבינג  תעינמל 

ןדעי תוחיש , תעונת  ןובשח , יטרפ  תוברל  ךילא  עגונה  רחא  עדימ  לכו  ךנעמו  ךמש  םימושר  םהב  םיכמסמ  וא  תומישר 
.ןיד לכ  יפלו  ה  נוישיר יאנתל  םאתהב  הרבחל  תינקומה  תוכמסל  םאתהב  וא  ךדי , לע  ךכל  ךמסוהש  ימל  ןדעומו ,

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

הווהמ םיישילש  םידדצ  ידי  לע  םיקפוסמה  םיתורישל  ךתופרטצה  ןכ , ומכ  .תורישה  ןתמו  לועפת  תרגסמב  תאזו  םיישילש 
עדימב והשלכ  ישילש  דצ  השעיש  שומיש  לכל  תוירחאב  אשית  אל  הרבחה.ולא  םימרוגל  ךיטרפ  תריסמל  המכסה 

.ךיתודוא
טסקט תועדוהל  ןעמנה  לצא  ןופלטה  רפסמ  תא  תוהזל  היהי  ןתינ  ךתשקב , יפ  לע  יוסח  ךרפסמ  רשאכ  םג  הרקמ , לכב   .55

: ןוגכ  ) םיירוביצ םוריח  יתורישל  הינפ  תעבו  "ל , אוד יתורישב  ךלש  שמתשמה  םש  תא  ואדיו , תוחיש  הידמיטלומו ,
ונממ ןופלטה  רפסמ  ןכ , ומכ  .ךלש  ןופלטה  רפסמ  תא  םגו  ךמוקימ  תא  םג  תוהזל  ןתינ  היהי  שא ) יוביכו  "א  דמ הרטשמ ,

.םיינכט םימעטמ  תאזו  "ל  וחבו ץראב  םירחא  תרושקת  יליעפמל  הרקמ , לכב  ההוזמ  היהי  גייחמ  התא 
תייבגו תונובשח  תכירע  םשל  רחא  ןוישיר  לעבל  ךיטרפ  תא  רוסמל  תיאשר  אהת  הרבחה  ליעל , רומאהמ  עורגל  ילבמ   .56

.ךתויטרפ לע  רומשל  רחאה  ןוישיר  לעב ה תובייחתהל  ףופכב  ךל , וקפוסש  םיתוריש  ןיגב  ךממ  ול  םיעיגמה  םיפסכ 

רפסמה תודיינ 
ןופלטה רפסמב  וא  תמודיקב  יוניש  אלל  ךפיהלו , תרחא  תירלולס  תשרל  הרבחה  ןמ  רובעל  ךל  תרשפאמ  םירפסמ  תודיינ   .57

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

האשרה יפל  אלש  וא  ךתולעבב  וניאש  רפסמ  דוינ  בקע  הל  םרגייש  קזנ  לכ  ןיגב  הרבחה  תא  תופשל  בייחתמ  ךנה  .הרבחה 
.ןידבש

, תרחא הרבחל  תודיינ  לש  הרקמב  .דבלב  ךילעו  ךילע  ולוחי  תורחא  רלולס  תורבחל  ךיתובוח  םירפסמ , תודיינ  לש  הרקמב   .58
ויהי וא  ויהו ו/ הדימב  םיגרוח  םישומיש  רובע  בויח  תוברל  ליעל , ףיעסב 13  טרופמל  םאתהב  ףטושה  שדוחה  ןיגב  ביוחת 

םייונמל תורשקתהב  תובטה  ןוגכ  תמדוקה , תשרה  תרגסמב  יאכז  התא  ןהל  תובטהה  .הרבחל  ךלש  בוח  לכב  ןכו  הלאכ 
.ההז ראשת  ךתושרבש  תמודיקהש  תורמל  הנקספת , ליעפמה , תשרב  םירחא 

ודיינתהש םייונממ  תוחיש ל/ לע  םג  המאתהב  ולוחי  הרבחה , תשר  ךותב  תוחיש  לע  תולח  רשא  תונוש  תוחנהו  תובטה   .59
, הרבחה יונמ  דוע  םניאש  םייונמ  לע  ולוחי  אל  םלוא  הרבחה , לש  תמודיק  הניא  תמודיקהש  הרקמב  םג  הרבחה , תשרל 

.הרבחה לש  תמודיק  איה  םהלש , תמודיקהש  םגה 
יכרצל םאתהבו  שארמ , ריבס  ןמז  ךל  רסמתש  העדוהב  ךל , הצקוהש  ןופלטה  רפסמ  תא  תונשל  תיאשר  אהת  הרבחה   .60

.רומאכ יוניש  םע  רשקב  העיבת  וא  הנעט  לכ  עמשת  אלו  הרבחה ,

הרבחה תוירחא  תלבגה 
לש הלועפה  חווטל  םינימזו  םיפופכ  הרבחה  תקפסמ  םתוא  םיתורישה  ןוילע , חכ  לש  הרקמל  רבעמ  קזבה . תשר  יפוא   .61

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

דעומב םימייקה  יוסיכה  ירוזאב  יוניש  ןכתיי  ןכ , ומכ  .יעיבר  רודמ  תשרל  יוסיכ  יא  ןוגכ  תשרה , לש  ףיצר , וא  אלמ 
, םייצרא - םינפ הדידנ  יתוריש  תוברל  הרבחה , תקפסמש  םיתורישה  ןמ  קלח  .תונוש  תוביסמ  הז , םכסהב  תורשקתהה 

, םתונימז תא  חיטבהלו  טולשל  תלוכי  ןיא  הרבחל  רשא  םיישילש  םידדצמ  םילבקתמ  תרוסמת , יתורישו  "ל  וחב םיקפס 
"ל וחב תוהש  תורחא , תותשרל  תוחיש  תרגסמב  תוברל  בצמ , לכבו  תע  לכב  םינימז  ויהי  אל  ולא  םיתוריש  יכ  ןכתייו 

תולקת ריוא , גזמ  תוברל  םינוש , םימרוג  לשב  וערפוי  וא  ועגפי ו/ הרבחה  ידי  לע  םיקפוסמה  םיתורישהו  ןכתיי  ןכ  .ב  " צויכו
אהת אל  הרבחל  .הז  ןיינעב  תוירחא  הרבחל  ןיאו  בויכו ' תוינוחטב  תוביסנ  תוערפה , יפרגואיג , יאוות  יושיר , תוינכט ,

.רומאכ  יוסיכ  רסוח  וא  תונימז ו/ יא  וא  תוערפה ו/ לשב  תוירחא 
.ךדי לע  םישרדנה  םיתורישה  תלבק  תא  תרשפאמ  ךתושרבש , רישכמה  לעופ  הב  היגולונכטה  יכ  אדוול  ךתוירחאב   .62

תמירג בקע  טעמל  תיקיזנ , וא  תיזוח ו/ תוירחאב  ואשי  אל  היתוינמ , ילעב  הילהנמ , הידבוע , תוברל  המעטמ , ימו  הרבחה   .63
הרקמב ןכו  ןיד , לכ  יפ  לע  וא  הז ו/ םכסה  יפ  לע  אלשו  הרבחה  ןווכמב ע"י  םתקספה  וא  םיתורישה  תלבגה  לשב  רישי  קזנ 

.המעטמ ימ  וא  הידבוע ו/ הרבחה , לש  הרומח  תונלשרמ  וא  ןווכמ  השעממ  עבונה  קזנ  לש 
בקע םרגנש  ףיקע  וא  רישי  קזנל  תיקיזנ  וא  תיזוח ו/ תוירחאב  ואשי  אל  המעטמ , ימו  הרבחה  ליעל , רומאהמ  עורגל  ילבמ   .64

לככ הרבחה  לש  תנווכמ  הלועפמ  תועבונה  םתקספה , וא  םתלבגה  םתייהשה , םיוולנ , םיתורישו  םיתורישה  תקפסא  יא 
בקע ןכו  "ב-1982 ; משת םירודישו ,) קזב   ) תרושקתה קוחל  םאתהב  קזב  תוריש  ןתמ  וא  קזב  תלועפ  עוציב  םשל  השורד  וזש 
קזב רסמ  תריסמ  ותריסמב , רוחיא  וא  קזב  רסמ  תריסמ  יא  ונממ , הטמשה  וא  קזב  רסמב  תועט  קזב , תוריש  ןתמב  תועט 

.הרומח תונלשרב  םרגנ  רבדה  םא  אלא  הרבחה , לש  רחא  םוסרפב  וא  םייונמ  ךירדמב  העטומ  םושיר  וא  ןוכנ  יתלב  ןעמל 
הנידמה תויושרמ  תושר  לש  תוברעתה  לש  הרקמב  םג  תיקיזנו , תיזוח  תוירחאמ  םירוטפ  ויהי  המעטמ , ימ  וא  הרבחה ו/  .65

לש םיקוחה  רשא  תימואלניב , הדידנ  תעב  םג  תאש  רתיב  לוחי  ליעל  רומאה  .הדי  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   .66
ףא לע  תורישי , ולומ  רשקתה  חוקלהש  ישילש  דצ  לש  לדחמ  וא  השעמל  וא  ןיד , לכל  דוגינב  בויכו ,)' רחא  תרושקת 

לש תוביסנ  תוברל  הרבחה , תטילשב  ןניאש  תוביסנ  בקע  םרגייש  קזנ  לכל  וא  הרבחב , חוקלה  ןובשח  ךרד  תישענ  הייבגהש 



וא תוינוחטב  תוביסנ  ןוישיר , יאנתב ה תודמועה  תשרה  תולבגמ  םייתלשממ , םיווצ  תויחנה , תונקת , םיקוח , ןוילע , חכ 
.הרבחה תטילשב  ןניאש  תורחא  תוליע 

לע ןקתוה  אלש  דויצב  וא  רישכמב  שומיש  לש  הרקמב  ולבקתיש  םיתורישה  תוכיאל  םיארחא  םניא  המעטמ  ימו  הרבחה   .67
.הרבחה תשרב  שומישל  רשואמ  וניאש  וא  הרבחה  תויחנה  יפ 

, םנכות תוברל  םינוש , םיקפס  ידי  לע  הרבחל  םירסמנה  ןכותה  יתורישל  םיארחא  םניא  המעטמ  ימ  ימו  הרבחה   .68
אלו םיקפסה , לש  תינכטה  םתלוכי  וא  םהב  תולעבה  םביט , תמיוסמ , תילכתל  םתמאתה  םקויד , םתונימא , םתומלש ,

לכל םיארחא  םניא  המעטמ  ימ  וא  הרבחה ו/ .הלא  םיתורישב  שומישמ  האצותכ  ךל  םרגיש  קזנ  לכל  תוירחאב  ואשי 
םירחאו ולאכ  ןכות  יתוריש  לע  תוכמתסה  בקע  ומרגנ  רשא  ןיפיקעב , ןיבו  ןירשימב  ןיב  דספה , וא  האצוה  קזנ , ןדבוא ,

.התועצמאב וא  הרבחה  ידי  לע  םיקפוסמה 
וא ןוקית ו/ וא  הלקת ו/ בקע  תוברל  ךתושרבש , הצקה  דויצמ  עדימ  לש  ןדבוא  לכל  םיארחא  םניא  המעטמ  ימו  הרבחה   .69

.ףטוש ןפואב  םינותנה  יוביגל  גואדל  ךילעו  הצקה , דויצ  לש  הבינג  וא  ןדבא 
וא ו/   SIM-וא ה ךלש ו/ ישיא  עדימ  רישכמ , רצומו , הדימב  םרגיי  רשא  קזנ  לכל  םיארחא  םניא  המעטמ  ימו  הרבחה   .70

דצל ג' ךמעטמ  ימ  וא  ךדי  לע  ורבעוה  וא  השרומ  יתלב  שומיש  םהב  השענ  ודבא , ובנגנ , םקלח  וא  ךלש  יוהיזה  יעצמא 
.רחא בצמ  לכב  םיענמנ  ויה  רשא  םיבויח  וא  תואצוהל ו/ םרג  רבדהו 

ןכות יתורישו  השילג  תוליבח 
תעל תעמ  ונכדעתיש  יפכ  םינותנל  םאתהבו  הז  םכסהב  םיטרופמה  םיאנתב  ןכות , יתורישו  השילג  תוליבח  תקפסמ  הרבחה   .71

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

.האולמב הליבחה  תולעל  םאתהב 
םאתהב ףסונ  םולשת  תבייחמ  ונממ  הגירח  רשא  םיוסמ  חפנל  לבגומ  הליבח  רובע  עובקה  ישדוחה  םולשתהו  ןכתי   .72

השילגה ךשמה  תא  ליבגהל  תיאשר  הרבחה  אהת  ךלש , םיפירעתה  תינכתל  םאתהבו  ןיפולחל , .ךלש  םיפירעתה  תינכתל 
לכה בויח , רוזחממ  ותוא  ךלהמב  ךל  םיקפוסמה  םיתורישה  ללכ  תא  ליבגהל  וא  ותוא  טאהל  בויח  רוזחמ  ותוא  ךלהמב 

.יונמ  התא  הילע  תינכותה  יטרפ  ירקיעב  טרופמכ 
לוצינל תופסונ  השילג  תוליבחמו  תיסיסב  השילג  תליבחמ  תבכרומה  לארשיב , השילג  תללוכה  הליבח  תשכר  וב  הרקמב   .73

תודיחי לש  תומכ  העבקנ  ןהמ  תחא  לכל  רשא  ןובשחה , תפוקת  םות  םרט  תיסיסבה  השילגה  תליבח  אולמ  לוצינ  רחאל 
תא תוחוקלה , תוריש  דקומל  החישב  הפ  לעב  וא  הרבחל  בתכב  העדוהב  תע , לכב  לטבל , ךתורשפאב  ריחמו , תוריש 

רובעב ביוחת  אל  ךתעדוה  דעוממו  לחה ,) םרט  הב  שומישהש  הליבח  לכ  רובע   ) תשכרש תופסונה  השילגה  תוליבח  תשיכר 
הליבחב שומיש  תישע  הב  םימיה  רפסמ  ןיבמ  הובגה  סחיה  יפל  ביוחת  לחה , הב  שומישבש  הליבחל  סחיב  .ולא  תוליבח 

דח השיכר  ןוגכ   ) השילגה תליבחל  העובק  הניאש  הבחרה  תשכרו  הרקמב  .לוטיבה  דעומל  דע  לעופב  שומישה  חפנ  ןיבל  וא 
השילג תליבח  תשיכר  לש  הרקמ  לכב  וא  ךשמתמ ) ןפואב  אלו  דרפנב  שדוח  לכ  השיכר  וא  הליבח , תבחרה  לש  תימעפ 
שומישהשו תשכרש  תפסונ  הליבח  לכ  תע  לכב  לטבל  לכות  ךא  לחה , הב  שומישהש  הליבח  לטבל  ךתורשפאב  ןיא  "ל – וחב

.לחה םרט  הב 
לוצינ רחאל  ףסונ  םולשתב  השילגה  תוריש  תא  לבקל  ךישמהל  תורשקתהה , עוציב  דמעמב  ברסל , ךתורשפאב  בל ש םיש   .74

סחיב ןהו  לארשיב  השילגל  סחיב  ןה  ןובשחה , תפוקת  םות  םרט  השילגה  תורישל  העבקנש  תיסיסבה  הסכמהמ  אולמ 
"ל .) וחב תיסיסב  השילג  תליבח  תללוכ  תשכרש  הליבחהש  לככ   ) "ל וחב השילגל 

.הרבעהל וא  הריבצל ו/ םינתינ  םניא  םיתורישה  וא  תובטהה ו/ וא  תוליבחה ו/  .75
טנרטניאה תשרב  סמוע  הצקה , דויצ  תשרה , תונימזו  יוסיכ  תוברל  םימרוג , רפסמב  יולת  אוהו  עובק  וניא  השילגה  בצק   .76

יכרצלו םיינכט  םימעטמ  השילגה , בצק  תא  טאהל  תיאשר  הרבחה  .םירחא  םיינכט  םימרוגו  תורחא  תרושקת  תותשרו 
םישומיש ףס  רחאל  השילגה  בצק  תא  טאהל  תיאשר  אהת  הרבחה  וזמ , הרתי  .הב  םישמתשמה  וא  תשרה ו/ לע  הנגה 

.ךילע הלחה  םיפירעתה  תינכתב  עובקל  םאתהב  םיוסמ ,
םיישילש םידדצמ  לבקתה  רשאו  ךרישכמב , רומשה  עדימה  לע  הנגה  םשל  םייואר  החטבא  יעצמאל  גואדל  ךתוירחאב   .77

.תוינוציח תרושקת  תותשרל  וא  טנרטניאה ו/ תשרל  רוביחמ  עבונ  וא  ו/
ןכות יקפסל  םימולשת  ללוכ  וניא  ףירעתה  .הנמיה  קלח  לכ  וא   1KB לש חפנ  תדיחי  סיסב  לע  עבקנ  ץראב  השילגה  ףירעת   .78

.טנרטניאו 
םישרדנה םיפסונ  םינותנ  חפנ  ול  ףסוותי  ןכש  לודגל  יושע  םינותנה  חפנ  רישכמה , תועצמאב  םינכת  תדרוה  וא  השילג  תעב   .79

לבקתמו חלשנה  םינותנה  חפנ  "כ  הס ןיגב  ללוכה  בויחהו  המצע  השילגה  עוציב  םשל  רתיה , ןיב  יטמוטוא , ןפואב 
. ךלש םיפירעתה  תינכתל  םאתהב  עצובי  רישכמה  תועצמאב 

תויצקילפא םימושיי , ןכות , יתוריש  תדרוה  וא  שומיש  בקע  וא  טנרטניאה  תשרב  השילג  תעב  יכ  ךכל , עדומ  תויהל  ךילע   .80
בויחה רשא  םינותנ  חפנ  וכרצי  ולאו  תומוסרפ  תוברל  םייקוויש , םינכת  תעל , תעמ  ךרישכמל , וחלשיי  םיישילש , םידדצמ 

.ךילע הלחה  םיפירעתה  תינכתל  םאתהב  ךילע  לוחי  וניגב 
רתאב םסרפתמש  יפכ  םיתוריש , םתוא  לש  ףירעתה  ןכדעתמ  םאתהבו  תעל , תעמ  םינתשמו  םינכדעתמ  ןכותה  יתוריש   .81

.הרבחה לש  יללכה  םיפירעתה  חולב  וא  טנרטניאה 
םיישילש םידדצ  לש  םינכתל  השיג  ורשפאי  יללכ  ןפואב  טנרטניאה  תשרב  השילגה  וא  הרבחה  לש  ירלולסה  לטרופהו  ןכתי   .82

תטיקנ םושמ  תעל , תעמ  תונתשהל  םייושע  רשא  רחא , וא  הז  רתא  לא  הינפהב  ןיא  .םירחא  םירתאל  תוירושיק  תועצמאב 
םג םהשלכ , השילג  ירתאב  םינכתל  תיארחא  הניא  הרבחה  .ויתורטמ  וא  ויליעפמ  וינכת , רתאה , יבגל  הרבחה  דצמ  הדמע 

רשא םירתא , םתוא  לא  השיג  ףירעת  תובגל  תיאשר  הרבחה  .הרבחב  ךנובשח  תועצמאב  השענ  םתכירצ  רובע  םולשתה  םא 
.םיוסמה ןכותה  קפס  הבוגש  ןכותה  ףירעתל  ףסוותהל  יושע 

תוארוהל םאתהב  םיישילש , םידדצ  לש  וא  הרבחה ו/ לש  ינחור , ןינק  תויוכזב  ןגומ  ןכותה  יתורישב  לולכה  עדימה   .83
.ךל םיקפוסמה  תונכותב  וא  םינכתב ו/ ירחסמ  שומיש  לכ  תושעל  ןיא  םינכתב , דבלב  ישיא  שומיש  עצבל  ןתינ  ךכיפל  .ןידה 

לש שארמו  בתכב  המכסהל  ףופכב  אלא  עובק , וא  ינמז  ןפואב  לכהו  ץיפהל , וא  תונשל  ריבעהל , לפכשל , קיתעהל , ןיא 
.הנכותה לש  ןוישיר  יאנתל ה וא  הרבחה ו/

העיגפ םירצוי , תויוכז  תרפה  תוברל  ןיד , לכל  םידגונמ  םניא  תשרב , ןסחאת  וא  הלעת  רשא  םינכתה  לכ  יכ  ךכל  בייחתמ  ךנה   .84
ןושל רוסיא  קוח  , 1981 "א –  משתה תויטרפה , תנגה  קוח  , 1979 "ט –  לשתה רתס , תונזאה  קוח  ינחור , ןיינק  תויוכזב 

ולא תוארוה  לש  הרפה  לכ  .טנרטניאה  תשרב  םילבוקמה  תוגהנתהה  יללכ  יפ  לע  ןכו  רחא  ןיד  לכו   1965 "ה –  כשתה ערה ,
רומאכ םיקזנ  ןיגב  הרבחה  תא  תופשל  בייחתמ  ךנה  .ךכ  בקע  הרבחל  םרגייש  קזנ  לכ  ןיגב  יוציפב  הרבחה  תא  הכזי  ךדצמ ,



לכ ךל  היהתש  ילבמ  רומאכ , רפמ  תויהל  לולעש  וא  רפמ  ןכות  לכ  ריסהל  תיאשר  היהת  הרבחה  .הנושאר  השירד  םע  דימ 
.הז  ןכות  תרסה  םע  רשקב  העיבת  וא  הנעט 

רשא תולבגמל  םיפופכ  תשרב , ךדי  לע  ונסחואי  וא  ולעוי ו/ רשא  ךלש  תוימצע  תוריצי  וא  םינותנ  עדימ , יכ  תאזב  רהבומ   .85
םינותנו עדימ  ןסחאל  ןתינ  הב  ןמזה  תפוקת  ןכותה , יתורישב  שומישה  ןפוא  יבגל  תוברל  תעל , תעמ  ונידי  לע  ועבקי 

'. וכו הרבחה  לש  תשרב  הנסחא  יכרצל  רתומה  יברימה  חפנה  םייטרפ ,
יפוא ילעב  םינכת  םירומיה , תומילא , יפרגונרופ , יפוא  ילעב  םינכת  ןוגכ  םיינעגופ  םינכת  ליכהל  הלולע  טנרטניאה  תשר   .86
םירחא םיהזמ  םיטרפ  וא  םולשת  יעצמא  םיישיא , םיטרפ  לש  הפישח  םינכוסמ , םירשק  תריציל  המרופטלפ  ודכו ,' ינעזג 

, טנרטניאה תשרב  השילג  םשל  תוברל  ךתושרבש , הצקה  דויצב  שמתשמה  לכ  יכ  גואדל  ךילע  .ב  " צויכו םייוצר  אל  םימרוגל 
םישנא וא  ןיד ו/ יפ  לע  םייוסח  םירדגומה  וא  םיניטק ו/ הז  ללכבו  שמתשמה , תוהזו  ליגל  סחיב  ריבסו , ריהז  שומיש  השעי 
, םיינוציקכ שרפתהל  םילולע  רשא  םינכת  טנרטניאה , תשרב  אצמיהל  םייושעה  םינכתל  תורחאו  ולא  תויושיגר  ילעב 
לטות אל  הרקמ  םושבו  דבלב  שמתשמה  לע  איה  ךכל  תוירחאה  יכ  רהבומ  .רחא  וא  הז  רוביצ  תושגרב  םיעגופ  וא  םימילא 

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

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

.םיינעגופ םירתאל  השיג  תעינמל  יסיסב  ןוניס  תוריש  ףסונ , םולשת  אללו  ךתשירד  יפל  ךל , קפסת  הרבחה  .המעטמ 
רואל בל , םיש  .הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב  ךלש  ישיאה  רוזיאל  סנכה  וא  תורישה  דקומל  ונפ  אנא  םיפסונ  םיטרפל 

שמתשהל ךרוצה  תא  תרתיימ  הניאו  תטלחומ  הניא  המיסחה  דועו , תונושה  תופשה  טנרטניאה , תשרב  םינכתה  רשוע 
ענמיה אנא  .ךדי  לע  םיפסונ  תוריהז  יעצמא  תטיקנלו  ךוניחל  ףילחת  םניא  ןוניסה  תונכות  םירחא . םיפסונ  םיעצמאב 
.טנרטניאה  תשרב  תוברואה  תונכסל  ךידלי  תועדומ  תא  רבגהו  ודכו ' תוישיא  תונומת  םיישיא , םיטרפ  תריסממ 

"ל וחב הרבחה  יתוריש 
שומישה יכ  ריהצמ  ךנה  .לארשיב  ךל  םינתינה  ולאל  דבלב  םילשמו  הוולנ  ינשמ , תוריש  םיווהמ  "ל  וחב תרושקת  יתוריש   .87

קר הרבחה  יתורישב  שומיש  ןוגכ  , ) רחא שומיש  השעתו  הדימב  .לארשי  תנידמ  תולובגב  השעיי  הרבחה  יתורישב  ירקיעה 
הערל לוצינ  וא  גרוח  שומיש  עונמל  תנמ  לע  הדי  לע  םיתורישה  ןתמ  תא  םוסחל  תיאשר  הרבחה  אהת  "ל ,) וחב רקיעב  וא 
לארשימ תוחיש  תללוכ  ךלש  תרושקתה  תליבח  תרחא , שרופמב  רמאנ  םא  טעמל  יכ  רהבומ  ןכ  .ל  " וחב הרבחה  יתוריש  לש 

.ל " וחמ ךדי  לע  ועצוביש  תוחיש  רובע  ףסונ  םולשתב  ביוחת  התאו  דבלב ,
יאנתל הפופכו  "ל  וחב תרושקתה  יקפס  תועצמאב  עצובת  םתוכיא , םביט , םפקיה , "ל , וחב הרבחה  יתוריש  תקפסא   .88

שארמ ררבל  ךילע  .הז  גוסמ  םיתורישל  ךרישכמ  תומיאתו  תכימתלו  םדי  לע  םיעצומה  םיתורישלו  םיפירעתל  ולא , םיקפס 
יוסיכהו ןכתי  םיתוריש , םינתינ  יכ  רסמנ  םהב  םירוזאה  ןמ  קלחב  .םיתורישה  םיקפוסמ  םהב  םירוזיאה  וא  תונידמה  ןהמ 

רחא ןינע  לכו  ותוכיא  ופקיה , וביט , תורישה , יאנתל  רשקב  הרבחה  דגנכ  הנעט  לכ  עמשת  אל  .עטוקמ  וא  יקלח  היהי 
.ל " וחב תורישה  לש  ויטעב 

ירעשב יוניש  םיקפסה , יפירעתב  יוניש  בקע  תע , לכב  תונתשהל  םייושע  "ל  וחב תוהשה  ךלהמב  םיתורישהו  תוחישה  יפירעת   .89
ןפואב ןכו  הרבחה , רתאב  תעל  תעמ  םינכדעתמ  רשא  "ל , וחב םיתורישה  יפירעת  תא  שארמ  ררבל  ךילע  .ב  " צויכו "ח  טמה

סיסב לע  "ל  וחב הרבחה  יתורישב  שומיש  וא  תוחיש ו/ רובע  בויח  עצובי  תרחא , העיבק  רדעיהב  .ל  " וחב ךתייהש  תעב  ףטוש 
שומיש רובע  בויח  עצובי  תרחא , העיבק  רדעיהב  .המלש  הקדל  הלעמ  יפלכ  לגועי  הקדמ  קלח  לכ  .הקד  לש  הדיחי 

.50KB לש תודיחי  סיסב  לע  "ל  וחב םינותנ  תרושקתב 
ץלמומו דחוימב  רקי  וניה  "ל , וחב ךתוהש  תעב  הרבחהמ , םיתוריש  תלבקו  ךתושרבש  הצקה  דויצב  שומישה  יכ  תעדל  ךילע   .90

םימיוסמ םיתוריש  תמיסחל  לועפל  הרבחהמ  שקבל  יאשר  ךנה  .ל  " וחב ךתוהש  תעב  ירלולסה  תורישל  תופולח  לוקשל 
הנפ םיפסונ  םיטרפל  .הרבחה  ידי  לע  המיסח  תעצהלו  ולא  םיתוריש  םוסחל  תינכטה  תלוכיל  ףופכב  "ל , וחב ךתייהש  תעב 

, הרבחה תשר  לומ  רידת  ןפואב  ןורכניס  עצבמה  םכח  רישכמ  יכ  תעדל  ךילע  דחוימב  .הרבחה  לש  תוחוקלה  תוריש  דקומל 
יתוריש תכירצ  ןיגב  רתויב  תוהובג  תויולעב  אשית  התאו  "ל , וחב ךתייהש  תעב  םג  הז  ןורכניס  עצבי  םיליימ , ןורכניס  ןוגכ 

"ל וחל ךתאיצי  םרט  יטמוטואה  ןורכנסה  תא  לטבל  ךל  ץלמומ  ךכיפל  .ךלש  םיפירעתה  תינכתל  םאתהב  "ל , וחב םינותנ 
.דבלב הכרדו  הנימז , ( wi-fi  ) תיטוחלא תשר  ךל  היהת  םהב  תומוקמב  ןרכנתסהלו  ולא , םיבויחמ  ענמיהל  תנמ  לע 

.ךדי לע  תורישב  שומישה  תעב  ףקותבש  הז  אוה  "ל  וחב םיתוריש  ןיגב  ביוחת  וב  ףירעתה   .91
תוחיש תואצוי , תוחיש  ןיגב  תוברל  ךידי , לע  שומיש  השענ  םהב  םיתורישה  לכ  תא  לולכי  "ל  וחב תורישה  ןיגב  בויח   .92

םג תאזו  בויכו ,' תוריש  ירפסמל  תוחיש  םניח , ירפסמל  תוחיש  השילג , יתוריש  אצוי , וא  סנכנ    - MMS וא  SMS תוסנכנ ,
ףסונב לוחי  "ל  וחב םיקפוסמה  םיתורישה  רובע  םימולשתה  .לארשיב  הז  תוריש  ןיגב  בויח  םייק  אל  ןהב  םירקמב 

.ךלש םיפירעתה  תינכת  יפל  ךילע  םילחה  םימולשתל 
.ךישומיש יוסיכל  ןמוזמ  תדקפהב  "ל  וחב ךתייהש  תעב  היתורישב  שומישה  תא  תונתהל  איה , הילוקישמ  תיאשר , הרבחה   .93

יתורישב םישומיש  ןיגב  בויחה  ךס  עיגה  םע  יכ  תאזב  רהבומ  ךלש , בויחה  רוזחמ  דעומ  ףא  לעו  ליעל  רומאה  ןמ  עורגל  ילבמ 
, תעל תעמ  הרבחה  ידי  לע  עבקייש  יפכו  100 ש"ח , תחפת מ - אלש  תמיוסמ  תיפסכ  תולעו  שומיש  ףרל  "ל  וחב הרבחה 
רוזחי ההז  בויח  .ל  " וחב ךדי  לע  ועצובש  םישומישה  ןובשח  לע  ףקזייש  ךסב 100₪ , םייניב  םולשתב  תידיימ  ךנובשח  ביוחי 

רובע תיפוס  תונבשחתה  ךרעת  בויחה  רוזחמ  םותב  .ליעל  רומאכ  םישומישה  ףרל  שדחמ  עיגתש  תמיא  לכ  ומצע  לע 
יפל ךנובשחמ , הכוזי  וא  ביוחי ו/ יפוסה  םולשתה  ןיבל  םייניבה  ימולשת  ןיב  שרפה  לכו  "ל , וחב ךדי  לע  וכרצנש  םישומישה 

לוחי רומאכ , םישרפה  ןיגב  יוכיז  וא  בויח  ןכו  "ל , וחב ךתייהש  תעב  וקפוסש  םיתוריש  ןיגב  ךנובשח  בויחו  ןכתיי  .ןינעה 
םייניבה ןובשח  םולשת  יא  לש  הרקמב  .הרבחב  תויולת  ןניאש  תוביסמ  תאזו  ליגר , בויח  רשאמ  רתוי  רחואמ  דעומב 

טסקט תועדוה  תחילשל  תורשפאהמו  "ל  וחב תוסנכנו  תואצוי  תוחישמ  וקה  תא  קתנל  תיאשר  הרבחה  אהת  רומאה ,
עורגל ילבמ  לארשיל , יונמה  תרזח  םע  וא  םייניבה  ןובשח  םולשת  רחאל  דימ  ורזחוי  "ל  נה םישומישה  .ל  " וחב השילגלו 

.ליעל  ףיעסב 38  טרופמכ  תמדקומ  העדוהב  םולשת  יא  בקע  יונמה  תא  קתנל  הרבחה  לש  התוכזמ 
תירלולס תשר  רחָּבית  "ל  וחב ךתתיחנ  םע  .םיקפס  רפסמ  תועצמאב  םיתוריש  תלבק  רשפאתת  תומיוסמ  תונידמב  יכ  ןכתיי   .94

ךילע .רתויב  הלוזה  תשרה  חרכהב  הניא  רשא  "ל , וחב םיליעפמה  ןיבל  הרבחה  ןיבש  םימכסהל  םאתהבו  יטמוטוא  ןפואב 
יכ ךתושרבש  הצקה  דויצ  לש  הקלדה  לכ  רחאלו  שומיש  לכ  ינפל  ןוחבלו  ינדי , ןפואב  ךילע  תפדעומה  תשרה  תא  רוחבל 

.ןינועמ  התא  הב  תשרה  איה  תרבוח  הילא  תשרה 

הצק דויצל  תוירחאו  תוריש 



תרבוחב םיטרופמ  היאנתו  היטרפ  רשא  דבלב , ןרצי  תוירחא  הניה  הרבחהמ  שכרנה  שדח  הצק  דויצ  לע  הלחה  תוירחאה   .95
.ןלהל טרופמכ  הקוזחתו , תוירחא  תוריש  תשכר  ןכ  םא  אלא  רישכמ , תכרעל  תפרוצמה  ןרציה  תוארוה 

, תירוביד ירלולס , םאתמ  ןעטמ , הללוס , ןוגכ : הרבחהמ , ושכרנ  רשא  רישכמל  םיוולנ  םירזיבא  רובע  הרבחה  תוירחא   .96
הניא תוירחאה  התנקתה .) םוימ  תירוביד –  יבגלו   ) השיכרה םוימ  לחה  הנשל  ףקותבו  ןרציה  תוירחאל  םאתהב  הניה 

םרגנש קזנ  םיאתמ , יתלב  חתמל  רוביח  רזיבאב , תינוציח  העיגפ  ריבס , יתלב  שומיש  הבינג , וא  ןדבוא  לש  םירקמ  הסכמ 
תועצמאב אלש  הנקתה  וא  םיירוקמ ו/ אל  םירישכמ  וא  םירזיבא  םע  דחי  שומיש  השרומ , יתלב  םרוג  ידי  לע  לופיט  בקע 

.השרומ ןיקתמ 
תוירחא תוריש  םולשת , תפסותב  התועצמאב  וא  הנממ  שוכרל  ךתורשפאב  היהת  הרבחה , טילחת  וילע  דעוממ  לחה   .97

ןוריחמלו עצומה  תורישה  ףקיהל  םיאנתל , םאתהבו  תעל , תעמ  הרבחה  ורחבייש ע"י  םימייוסמ  םימגד  רובע  הקוזחתו 
רומאכ הקוזחתו  תוירחא  יתוריש  ןתמ  קיספהל  תיאשר  הרבחה  .תעל  תעמ  ןכדועיש  יפכו  הקוזחתהו  תוירחאה  תוריש  לש 

.איה הילוקישמ  תע  לכב 
רישכמה תשיכר  דמעמב  אלש  הקוזחתו  תוירחא  יתורישל  ףרטצהל  לכות  ללכב , םא  הרבחה , טילחת  וילע  דעוממ  לחה   .98

םימגד יבגל  הרבחהמ  שכרנ  אלש  רישכמ  רובע  וא  הקוזחתו , תוירחא  יתוריש  תשיכר  ףצרב  הקספה  רחאל  וא  הרבחהמ ,
, םולשתב הרבחה , רישכמה ע"י  תקידבל  ףופכב  לכהו  הרבחה , ידי  לע  קוושמ  הז  םגדש  ךכל  ףופכבו  ורחביש , םימייוסמ 

חולב םסרפתמה  ףירעתל  םאתהב  םולשתב , הרבחה , ידי  לע  ןוקיתל  תנתינ  רשאו  רישכמב , הלגתתש  הלקת  לכ  ןוקיתלו 
התעד לוקיש  יפל  תעל  תעמ  הז  תוריש  לטבל  תיאשר  היהת  הרבחה  .תעל  תעמ  ןכדועיש  יפכו  הרבחה , לש  יללכה  םיפירעתה 

.הז ןיינעב  הדגנכ  השירד  וא  הנעט ו/ אבות  אלו 
, ישילש דצמ  םג  הרבחהמ , שכרנש  רישכמל  התועצמאב  וא  הרבחה  לש  הקוזחתו  תוירחא  יתוריש  שוכרל  ךתורשפאב   .99

לעו תידעלבה  ךתוירחא  לע  השענ  אוהו  הזכ  תורישל  תוירחא  לכ  ןיא  הרבחל  .ןרציה  תוירחאב  תולולכה  תוינתל  ףופכב 
.ךנובשח

קחמיהל יושע  אוה  ןכש  רישכמב , רומשה  עדימה  יוביגל  גואדל  ךילע  היהי  ןוקיתל , וא  הקידבל  רישכמ  תריסמ  םרטב   .100
ץוחנה ןכותה  תא  דרוהו  ךל  םיבושחה  ןופלטה  ירפסמ  תא  קתעה  אנא  תאז , רשפאמ  וניא  ךרישכמ  םא  .הקידבה  ךלהמב 

.תאז ןיגב  םרגייש  קזנ  וא  ןדבוא ו/ לכל  יהשלכ  תוירחאב  אשית  אל  הרבחה  .ךל 
תרסהל גואדל  ךילע  .ישיא  עדימ  ןסחואמ  םהב  ךרישכמב  םירוזאל  תשגל  ךרוצ  היהיו  ןכתיי  ונוקיתו  רישכמה  תקידב  תעב   .101

.הקידבל ותריסמ  םרטב  רישכמב , רומשה  שיגר  עדימ  לכ 
לע םינתינה  םיתורישלו  הרבחה  תשרל  רישכמה  לש  ותמאתה  תא  קודבלו  אדוול  ךילע  הרבחה , ןמ  אלש  רישכמ  תשכר  םא   .102

.הרבחה םע  תורשקתהה  םרטב  תאזו  הדי ,

הרבחה לש  טנרטניאה  רתאב  שומיש 
וא ןכותב ו/ שומיש  ןכות , יתוריש  תשיכר  ןכו  (, www.g olantelecom.co.il  ) הרבחה לש  טנרטניאה  רתאב  שומישה   .103

.התעד  לוקיש  יפלו  תעל  תעמ  הרבחה  ידי  לע  ונכדועיש  יפכ  רתאב , םיעיפומה  שומישה  יאנתל  םיפופכ  רתאל , ןכות  תאלעה 
רשא גורדש  וא  השיכר ו/ לכב  גייס  לכ  אלל  םילח  "ל  נה "ן  טר יתוריש  תלבקל  םייללכה  םיאנתה  יכ  שגדוי , קפס  רסה  ןעמל   .104

.הריכמ תדוקנב  גיצנ  תועצמאב  וא  תינופלט ו/ השיכרב  וא  רתאה ו/ תועצמאב  ועצוב 
.הנמזהה  יאנתב  וא  תוריש  / רצומה רואיתב  הספדהב , בל  םותב  תועט  לש  הרקמב  תוירחאב  אשית  אל  הרבחה   .105

תוחוקל תוריש 
תשרל תופרטצה  השיכר , עדימ , ןתמ  ןוגכ  םינוש  םימוחתב  תוינפל  הנעמ  ןתמ  לע  ןומא  הרבחה  לש  תוחוקלה  תוריש   .106

'. בויכו תולקת  ןוקית  תינובשחלו , םיבויחל  םירושקה  םיאשונ  תינכת , תפלחה  הרבחה ,

: ןמקלדכ םה  תוחוקלה  תוריש  יטרפ 

ביבא 61020 לת  .ד.ת 2058  תבותכ :

וא ןיבוטב  םימגפ  וא  םייוקיל  הניינעש  הינפ  לכלו  הבינג  וא  הלקת  ןדבוא , אשונב  וא 1-700-016-058   0058 :* ןופלט
רשקתהל ל 1-800-016-058. םג  ןתינ  הרבחה , תקפסמש  םיתורישב 

g tpniyot@g olantelecom.co.il : ל" אוד

.www.g olantelecom.co.il טנרטניאה רתאב  תנווקמ  הינפ  תועצמאב  וא 
דקומו ןווקמ  יטאמוטוא  תוינפ  דקומ  .תעל  תעמ  הרבחה  ונכדועיש ע"י  תוליעפה  תועשל  םאתהב  שיואמ  ינופלטה  דקומה   .107
תוריש תקספהל  האיבה  רשא  תשרב  הלקת  וא  ןדבוא  הבינג , אשונב  תוינפ  תלבקל  םינימז  ויהי   0058  - * ורפסמש ינופלט 

.רופיכ  םויב  טעמל  הממיה , תועש  לכבו  הנשה  תומי  לכב  "ן , טר יתוריש  לש 
ןכו ךתושרבש  רישכמה  רפסמ  תוהז , תדועת  רפסמ  החפשמ , םשו  יטרפ  םש  חוקל , רפסמ  קפסל  שרדית  הנופה , יוהיז  םשל   .108

(. תמייק םא   ) תשרב ךתמסיס  וא  םולשתה  יעצמא  לש  תונורחא  תורפס   4

םיכוסכס בושיי  ןונגנמו  רוביצה  תונולת  ביצנ 
ביצנ רוריבל  ורבעוי  תורשקתהה  םכסה  לש  ועוציבל  וא  ושוריפל  עגונה  לכב  הרבחה  ןיבל  ךניב  ועלגתיש  תועד  יקוליח  לכ   .109

שקבמש ימ  תוברל  םייונמ , תונולת  רוריבל  יארחא  תונולתה  ביצנ  אהי  ןכ  ומכ  .םהב  עירכי  רשא  הרבחה  לש  תונולתה 
ןינע לכב  תונפל  ךתורשפאבו  ןהב  עירכהלו  הרבחה , השיגהש  תונובשחל  עגונב  םייונמ  לש  תונולת  רוריבו  תוריש , לבקל 

ךמסומה טפשמה  תיב  ינפב  ןינעה  תא  איבהל  הרבחהמ  וא  יונמהמ  עונמל  ידכב  ליעל  רומאב  ןיא  .תונולתה  ביצנל  רומאכ 
יפל תורשקתהה  םכסה  תרפה  לשב  וקותינ  וא  תורישה  ןתמ  לש  תטלחומ  הקספהל  לועפל  הרבחה  תוכמסמ  עורגל  וא  ו/

.ןיד לכ  יפל  וא  הז  םכסה 
: תועצמאב עצבל  ןתינ  רוביצה  תונולתל  יארחאל  תוינפ   .110

ביבא 61020 לת  .ד.ת 2058  תבותכ :



וא 1-700-016-058 * 0058 ןופלט :
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www.g olantelecom.co.il טנרטניאה רתאב  תנווקמ  הינפ  תועצמאב  וא 

ןוגכ תיזיפ , תמיתח  אלל  םג   ) םיאנתל ורושיא  תא  וא  חוקלה  תמיתח  תא  ליכמה  בשחמ  טלפ  תוברל  הרבחה , ימושיר   .111
.םתונוכנלו חוקלה  ידי  לע  םרושיאל  םיכמסמה , םויקל  הרואכל  היאר  ווהי  קוחר ) רכמ  תקסעב 

םאתהב בתכב  העדוה  "י  פע ושעיי  םא  אלא  ףקות  ינב  ויהי  אל  הז , םכסה  יאנתב  יוניש  וא  החנה  הכרא , רותיו , םוש   .112
.הז ךמסמ  תוארוהל 

הרבחהו רותיוכ , בשחת  אל  ןידה , יפ  לע  ןיבו  הז  םכסה  תוארוה  יפ  לע  ןיב  ךיפלכ , יהשלכ  תוכזב  שומישמ  הרבחה  תוענמיה   .113
.ןוכנל אצמתש  יפכו  ןוכנל  אצמתש  תע  לכב  היתויוכזב  שמתשהל  תיאכז  אהת 

תושרהל אל  ןכו  ןקלחב , ןיבו  ןאולמב  ןיב  הז , םכסה  "י  פע ךיתויוכז  תא  רחאל  ריבעהל  וא  תוחמהל  אלש  הזב  בייחתמ  ךנה   .114
תיאשר הרבחה  .שארמו  בתכב  הרבחה  תמכסהב  אלא  הרומתב , אלש  וא  הרומתב  עובק , ןפואב  רישכמב  שמתשהל  רחאל 

.ךתמכסה תלבקב  ךרוצ  ילבמ  םקלח , וא  םלוכ  הז , םכסה  יפ  לע  היתויוכז  וא  היתובוח ו/ תא  תוחמהל 
הילע תרחא  תבותכ  לכ  וא  םוקלט " ןלוג  תשרל  תורשקתה  םכסה   " ספוטב טרופמכ  ןה  הז  םכסה  יכרצל  םידדצה  תובותכ   .115

.והנשמל בתכב  םידדצהמ  ימ  עידוי 
.התחילש תעמ  םימי  ךותב 7  הלבקתנ  וליאכ  בשחת  ליעלד  תבותכל  םושר  ראודב  בתכב  חלשתש  והנשמל  דצ  תעדוה   .116

טופישו ןיד 
ןידה אוה  ךניבל , הרבחה  ןיבש  תורשקתהל  רושקה  וא  ול ו/ הוולנ  ךמסמ  לכ  לעו  תורשקתהה  םכסה  לע  לחה  ןידה   .117

ןפואב הנותנ  "ל , וחב הרבחה  יתוריש  ןינעל  תוברל  ונממ , עבונהו  םכסהב  רושקה  לכב  תימוקמה  תוכמסה  .דבלב  ילארשיה 
.םתלוז רחא  טפשמ  תיב  ףאל  אלו  דבלב  ביבא  - לת ריעב  םיכמסומה  טפשמה  יתבל  ידעלב 

 

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 
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