
 

- 1 - 

 אימלע – שומיש יאנת

 שיגנהל היושע אימלע ,היצקילפאהו רתאה לע ףסונ .אימלע לש היצקילפאלו תומרופטלפל תואבה תוכורב
 ךרד וא ,םיידועי טנרטניא יפד ,תויתרבח תותשר תועצמאב תוברל ,תרחא המרופטלפ לכב הלש תורישה תא
 .)"תומרופטלפה"( אימלע לש םיפתוש םינוגרא לש תויצקילפא וא/ו טנרטניא ירתא

 ,ןכליבשב הפ ונחנא .תילאמרופהו תיטפשמה הפשהמ ולהבית לאו ,הז ךמסמב רומאה תא השקבב וארק אנא
  .תלעותה ברימ תא ןכל איבהלו ןכתא תרשל ידכ

 ,ןכתורישל אימלע הדימעמ ןתוא תומרופטלפב שומיש תושעל ןתינ דציכ ,ראשה ןיב ,טרופי ולא םיאנתב
 .הז שומישל רשקב אימלע לשו ןכלש תוירחאה יהמו

 יללכ .1

 .ןלהל הלא שומיש יאנתב רומאל הפופכ תומרופטלפב יהשלכ הלועפ לכ .1.1

 יאנת יטרפ תא קודקדבו ןויעב הארקש המצע לע הדיעמ תומרופטלפב יהשלכ הלועפ תעצבמה לכ .1.2
 שומיש יאנתב רומאה לכ תא ,רזוח יתלב ןפואב ,גייס אלל ,המצע לע תלבקמ איה יכ ןכו הלא שומיש
 ךניא םא .ןהב תושמתשמל תומרופטלפה ןיב ןינעו רבד לכל םכסה םיווהמ הלא שומיש יאנת .הלא
 .תומרופטלפב שומישמ יענמיה אנ שומישה יאנתמ והשלכ יאנתל המיכסמ

 ןהש תוריש לכל וא תומרופטלפל יהשלכ םושיר תלועפ ותועמשמ הלא שומיש יאנתב "הלועפ" חנומה .1.3
 תאירקל רבעמ תיביטקא הלועפ םישרודה םיניינע ב"צויכו אימלע תווצ םע תובתכתה ,תועיצמ
 .תומרופטלפב םסרופמה

 .הדימה התואב םישנו םירבגל םיסחייתמ םלוא ,הבקנ ןושלב םיחסונמ םירבדה האירקה תוחונ םשל .1.4
 .ךפיהלו ,דיחי ןושלל םג הנווכה ,םיבר ןושלב םירבדה םיבתכנ וב םוקמ

 ,שארמ העדוה ךכ לע רוסמתש אלל ,תעל תעמ הלא שומיש יאנת תונשל תוכזה המצעל תרמוש אימלע .1.5
 המיכסמ הניא תשמתשמש לככ .תומרופטלפב שומיש לכ ינפל הלא שומיש יאנת תא ןוחבל שי ןכלו
 שומישה תקספה היהי תשמתשמה תיאכז היהת ול דיחיה דעסה ,הלא שומיש יאנתב והשלכ יונישל
 יאנת תרגסמב תומרופטלפב ומוסרפ םע דימ ףקותל סנכי הלא שומיש יאנתב יוניש לכ .תומרופטלפב
 .שומישה

 יאנתב רומאה ןיב המאתה-יא וא הריתס שי וב םוקמ .אימלע תא בייחי הלא שומיש יאנתב רומאה קר .1.6
 רוקמה" הז ןטק ףיעסב( רחא םוקמב וא תומרופטלפב והשלכ םוקמב רומאה ןיבו הלא שומיש
 יאנת םירכזומ םא ףא ,רחאה רוקמל םדקומ אוה םא ףא ,הלא שומיש יאנתב רומאה רבגי ,)"רחאה
 תאז לכ - יטנוולרה אשונל סחיב רתוי יפיצפס ונה רחאה רוקמה םא ףאו רחאה רוקמב הלא שומיש
 םצמצל ידכ רחאה רוקמב ןיא וא/ו אימלע תויוכז תא ביחרהל ידכ רחאה רוקמב ןיאש לככו םא קר
 .אימלע תוירחא וא/ו תובוח תא

 וא/ו טנרטניאה תשרב םיגצומ תויהלו עיפוהל םייושע ,םקלח וא םלוכ ,ןהימושייו תומרופטלפה ינכת .1.7
 תרחא הידמ לכ וא/ו היזיוולט ,תיראלולס ,תיווק תרושקת תוברל ,תרחא תיתרושקת הידמ לכב
 הידמ וא/ו ץורע לכ לע םילחו םייטנוולר הלא שומיש יאנתב םיטרופמה שומישה יאנת ;איהש
 םייונישב ,םקלח וא םלוכ ,וימושיי וא/ו תומרופטלפה ינכת ועיפוי וא/ו םיעיפומ םהב תיתרושקת
 .םיביוחמה

 םוגרת ילכ תועצמאב תונוש תופשל םימגרותמ תויהל םייושע ,םקלח וא םלוכ ,תומרופטלפה ינכת .1.8
 תופשל השעיש לככ םמוגרת .אימלע תא םיבייחמ דבלב תירבעב םחסונב תומרופטלפה ינכת ;םינוש
 .דבלב תשמתשמה תוחונל וניה תונוש

  תומרופטלפה תרטמ .2

 םאתומו זכורמ עדימ תלבק רשפאמה תורה תורענ יווילל םזימ אימלע הליעפמ תומרופטלפה תרגסמב
 עויס ,םיכרצ יופימ תוריש ןכו ,םיחמומ ידי לעו םיימשר תורוקמ ךותמ ףסאנ רשא ,םינוש םיבלשל
 םיחמומ םע רשק תריציל תורשפא תונתונ תומרופטלפה ,עדימ תלבקל ףסונב .תירמוח הרזעו ץועייב
  .רשק תריצי תוינבתל םאתהב עויס ינוגרא וא

 תורחא תושמתשמ םע היצקארטניא תורשפאמ ןניא ,ינטרפ הנעמ תוקפסמ אל תומרופטלפה יכ רהבוי
 וא/ו ינטרפ עדימ לבקל ךרוצב השיגרמ תשמתשמו הדימב .תובוגת ןתמל תורשפא וא/ו איהש ךרד לכב
 .אימלע תכרעמל ל"אודב הרישי היינפ תועצמאב ןכ תושעל הלוכי איה ,תישיא םאתומ

 תושמתשמה .3

 םא ןיב ,תומרופטלפב שומישה תא םישנ תצובקל וא/ו יהשלכ השיאל רשפאל אלש תיאשר אימלע
 ןתמב וא/ו הקמנה ןתמב ךרוצ אלל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,ואל םא ןיבו רבעב הזכ שומיש רשוא
 תומרופטלפב שמתשהל תורשפאה ןתמ-יאש ,רבסוי ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ .שארמ העדוה
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 םינכת תאלעה ,תומרופטלפב השרומ יתלב שומיש עוציב ןוגכ תוביסמ ללכ-ךרדב השעי
 .תרחא תשמתשמב העיגפ וא/ו תומרופטלפה תועצמאב םייקוח יתלב וא/ו םיינעגופ

 תומרופטלפב שומיש .4

 תועצמאב תומרופטלפל םשריהל ךכב תרחובש תשמתשמ לכ לכות ,תומרופטלפב שומיש עצבל תנמ לע .4.1
 םימייוסמ םיתוריש יכ רהבוי .אמסיס רוחבלו ,ינורטקלא ראוד תבותכ ןוגכ םייסיסב םיטרפ תדלקה
 קר םישיגנ תויהל םייושע תומרופטלפה ןמ קלח וא לכ תועצמאב םיעצומה םייוסמ עדימ וא/ו
 ךא השעיי תומרופטלפל םושירה יטרפב שומישה יכ רהבוי .תומרופטלפל םושיר העציבש תשמתשמל
 אמסיסה תא רומשל הבוחה תלטומ תשמתשמה לע .אימלע לש תויטרפה תוינידמ יאנת יפ לע קרו

 .הנובשחל תישרומ יתלב הסינכ רשפאי אל רשא חטבואמ ןפואב הרחבש

 יתלב ןפואב ןהמ קלח לכב וא/ו תומרופטלפב שומיש תושעל אלש ,רתיה ןיב ,תבייחתמ תשמתשמ .4.2
  :רתיה ןיב ללוכ רשא ,םישרומ םניאש םיעצמא וא/ו תוטישב שומיש ךות וא/ו השרומ

 ןיבו וניב רשק לש תבזוכ הגצה וא ףלוסמ רואית תריסמ וא/ו והשלכ ףוג וא םדאל תוזחתה .4.2.1
 .ישילש דצ

 ףוג לע וא םדא לע םירעהל דעונ רשא רמוח וא העטמו ירקש רמוח לכ לש רודיש וא החילש .4.2.2
 .ןיפיקעב וא/ו ןירשימב ,והשלכ

 .איהש ךרד לכב רחא םדא דירטהל וא רחא םדא רחא תוקחתהל דעונש שומיש .4.2.3

 ןפואב רחא שומיש לכ וא תומרופטלפב עיפומה עדימב ילכלכ שומיש לכ וא הצפה ,הריכמ .4.2.4
 .ול יטנוולר עדימה רשא םדאב עוגפל לולעה

 רחא יטמוטוא יעצמא לכ וא/ו  (spiders)םישיבכע , (crawlers)םילחז ,םיטובור לש הלעפה .4.2.5
 .תומרופטלפה לע

 דוק תא תולגל ןויסינ לכ וא/ו )reverse engineer( רוחאל סודניה ,סודניה ,םוגרת ,יוניש .4.2.6
 תורזגנ תוריצי רוציל וא/ו ןהילא הרושקה הנכות לכ וא/ו תומרופטלפב קלח לכ לש רוקמה
 ןהמ קלח לכ וא/ו תומרופטלפה לש רוקמה דוק תא ץיפהל וא/ו תולגל לולעה ןפואב וא/ו ןהלש
 תומרופטלפה לש רוקמה דוק תא ץיפהל וא/ו תולגל הבוחל אימלע תא ףיפכהל לולעה וא/ו
 תוריצי רוציל וא תונשל תוכזה תא 'ג דצל קינעהל לולעש שומיש וא/ו ןהמ קלח לכ לש וא/ו
 .ןהלש רוקמה דוק וא/ו תומרופטלפהמ תורזגנ

 םימוסרפ וא תורחא תומרופטלפב תומרופטלפה תלוכת תגצה וא/ו לופכש ,הקתעה ,הצפה .4.2.7
 -ו Framing תוקינכטב שומיש לע רוסיא תוברל ,אימלעמ בתכבו שארמ רושיא אלל ,םירחא

Automated Data Mining Tools. 

 .רחא ל"אוד וא ראוד לכב םתצפה וא ,תומרופטלפה יתרשל" (spam) לבז ראוד" תצפה .4.2.8

 תרשה תולועפל הערפה ידי לע תוברל( תומרופטלפה לש העיטק וא ,תרחא ךרד לכב הערפה .4.2.9
 .)ןהילא תרבוחמה םיבשחמה תשר לש וא תומרופטלפל םירבוחמה םיבשחמה תשרו

 היוצמ רשא תרחא תיניינק תוכז לכ וא ,רחסמ ינמיס ,םירצוי תויוכזב איהש ךרד לכב העיגפ .4.2.10
 .תומרופטלפב

 דיתעב תויאשר תויהל תויושע תומרופטלפב תושמתשמה ,ליעל 2 ףיעסב רומאה ןמ עורגל ילבמ .4.3
 עויסל תוינפ עצבל וא/ו רומאה ןכותב םירחא ףתשלו ,)"ןכותה"( תומרופטלפל ןכות תולעהל
 אל ,ינעזג ,ץימשמ ,בילעמ ,םייאמ ,ינעגופ ןכות תולעהל אלש תבייחתמ תשמתשמ לכ .ןתועצמאב
 ןיינק תויוכז רפמ ,תויטרפב עגופ ,תומילא ליכמ ,הלפמ ,ערה ןושל ליכמ ,יפרגונרופ ,יואר יתלב ,יקוח
 .אימלע לש ןיטינומב וא/ו בוטה םשב עגופה וא/ו תירחסמ תמוסרפ ללוכה ,םיישילש םידדצ לש ינחור
 םיסוס ,תוינודז תונכות ,בשחמ יסוריו ליכמה ןכות לכ תולעהל אלש תשמתשמה תבייחתמ דוע
 תא טאהל וא/ו עוגפל ידכב אוהש ןפוא לכב וב שיש וא/ו קיזמ ץבוק וא דוק  ,םאפס ,םינאיורט
 .תומרופטלפה לש שומישה תייווחב וא/ו תומרופטלפב שומישה

 רומאה ןכותה גוס םא ןיב ,איהש הביס לכמ אוהש ןכות לכ ריסהל תוכזה תא המצעל תרמוש אימלע .4.4
 העדוה ןתמב ךרוצ אלל ,תשמתשמ ידי לע ףתוש וא/ו הלעוהש ,ואל םא ןיבו וללה שומישה יאנתב ללכנ

 תוארוהב ןיא .ןכותה תרסה תא קמנל הילע היהיש ילבמו ןכותה תא התלעהש תשמתשמל שארמ
 תא המצעל תרמוש אימלעו ,שמתשמ דגנ רחא יטפשמ דעס לכ ינפמ אימלע תא םוסחל ידכב הז ףיעס
  .םאתהב םייטפשמ םיכילהב טוקנל תויוכזה אולמ

 תויטרפו תוידוס .5

 לש תויטרפה תוינידמל םאתהב הדי לע עצבתי אימלעל ךדי לע רסמייש ידוס וא/ו יטרפ עדימב שומיש .5.1
  .____________ רושיקב הנימזה אימלע
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 ,תימינונא רשק תריצי רשפאת תומרופטלפה תועצמאב אימלע םע רשק תריצי לכ יכ רהבוי .5.2
 םינוש םיצורע וא/ו םילכב שומישש ריהבנ ,תאז םע .רוסמל וצרתש םיטרפה תא קר הארנ ונחנאו
 תפשוחה פאסטאוו תועצמאב הינפ – אמגודל ,תשמתשמה תוהז תא ףושחל םייושע רשק תריציל
 חיטבמ וניאש רחא יעצמא לכב וא ,תיתרבח תשרב ליפורפ תועצמאב הינפ ,רפסמו ליפורפ תנומת
 םרטב הל תומיאתמה הינפה יכרד תא ןוחבל הבוחה תלטומ תשמתשמ לכ לע .תטלחומ תוימינונא
 .אימלע םע רשק תריצי

 תומרופטלפב םיטרפ תרסומה לכ ,תטלחומ החטבאל תורשפא ןיא הבש תנווקמ הביבסב רבודמו תויה .5.3
 לע רומשל ידכ םילבוקמו םיריבס םיצמאמ השעת אימלע ,תאז םע .דבלב התוירחא לע תאז השוע הז

 .תושמתשמה יטרפ תוידוס

 םירקמב .חוויד תבוח קוח יפ לע לעפנ ונא ,ןוכיס םייק יכ ךירעי אימלע לש יעוצקמה תווצהו הדימב .5.4
 לש הרקמב ;תשמתשמ ייחל תישממ הנכס ההזנ םא :תוידוס חיטבהל לכונ אל ,קוח יפ לע ,םיאבה
 וא ה/ןיטקב תוללעתה וא העיגפ לש הרקמב ;עשפ עוציב וא רחא םדאב וא רומח ןפואב תימצע העיגפ
 .ה/וילע יארחאה םדא ידי לע עשי ת/רסח

 תוירחא רדעה .6

 רהבומ .םינוש עויס ימרוגל תוינפל עויס ןתמ ךות ,דבלב עדימ זוכירל ילככ שמשל ודעונ תומרופטלפה .6.1
 לכל ינטרפ ןפואב סחייתמ וניאש וא/ו יללכ עדימ תגצה רשקב תוירחא לכ היהת אל אימלעל יכ תאזב
 .תושמתשמהמ תחא

 הפוחד הינפ םע רשקב תוירחא לכב אימלע תא תרטופ איהו ,הל עודי יכ תאזב הריהצמ תשמתשמה .6.2
 תולח אימלע לע יכ תשמתשמל עודי .םייוסמ ןמז חווטב הנעמ וא/ו םיאתמ הנעמ הלביק אל רשא
 תמושת תא תונפהל אימלע שרדית םימייוסמ םיבצמב יכ ןכתייו ,לחה ןידה חוכמ תונוש חוויד תובוח
 .תומרופטלפה תועצמאב אימלע ידי לע ולבקתהש תושמתשמ לש תוינפל םיכמסומה םימרוגה בל

 םא ןיב ,תושמתשמל עדימה תקפסא םע רשקב םילשכ וא/ו םיבוכיעל תוירחא לכב אשית אל אימלע .6.3
 םניאש םימרוגמו םיעוריאמ האצותכ ,תרחא ךרד לכב ןיבו ראודב םא ןיבו תומרופטלפה ךרד
 ,תרושקתה תוכרעמב ,םינופלטה תוכרעמב ,בושחמה תכרעמב תולקת ,תותיבש ,תוברל ,התטילשב
 ךילהת תמלשהב עגפיש רחא עוריא לכ ,ןוילע חוכ ,הביא תולועפ ,תימלוע הימדנפ ,תורחא תולקת
  .תומרופטלפב שומישה וא/ו עדימה תלבק

 הניא אימלע יכ ,רהבומ .םיישילש םידדצ ידי לע ורצונ רשא םינכת לולכל תויושע תומרופטלפה .6.4
 תא תדדועמ וא/ו הצילממ הניא איהו תושמתשמה יכרצל םתמאתהל וא/ו הלא םינכתל תיארחא
 לע תיארחא הניאו תחקפמ הניא אימלע .הלא םינכת יפ לע תומייוסמ תולועפ עצבל תושמתשמה
 ינמז ,ישילש דצ לכ לש תורישה תמר ,ישילש דצ ידי לע רצונש ןכות לכ וא/ו עדימה קויד וא/ו תונימא
 .ב"צויכו ודי לע ןתינש תורישל ישילש דצ ידי לע ןתינש עדימה ןיב המאתהה ,ישילש דצ לש הבוגתה

 ךרוצל ,ןמז קרפ לכל ,תע לכב תומרופטלפה תוליעפ תא קיספהל תוכזה המצעל תרמוש אימלע .6.5
 תינמז( רומאכ תוליעפ תקספה .תרחא הביס לכמו הרטמ לכל ןכו תומרופטלפה תריגס לשב ,הקוזחת
 .םרוג ףאל םהשלכ הקמנה וא שארמ העדוה בייחת אל )העובק וא

 ,האצוה ,םיחוור ןדבא ,קזנ לכל - ףיקע וא רישי ןפואב - תוירחאב אשית אלו תיארחא הניא אימלע .6.6
 ,ומרגנש לככו םא ,ומרגנש ב"צויכו יהשלכ הלווע ,הזוח תרפה ,תוכמתסה ,בוט םשב העיגפ
 ,עדימה ,וב שומישה ,תומרופטלפה םע )ףיקע וא רישי( רשקב ,והשלכ 'ג דצ וא/ו תשמתשמל
 ךא ,תוברל ,איהש הביס לכמ ,)םיישילש םידדצ ידי לע ןתינש עדימ תוברל( םהב שומישה ,םיתורישה
 עדימה תלבק ךילהת תא םילשהל תורשפא יא בקע וא/ו עדימה תקפסאב לשכ וא/ו רוחיא בקע ,קר אל
  .רושק ןוגרא לכ וא/ו )עובק וא ינמז ןפואב( תומרופטלפה תוליעפ תקספה לשב ןכו והשלכ ץועיי וא/ו

 ,שמתשהל תלוכי יא ,ילאטנדיסניא וא/ו יתאצות ,ירקמ ,ףיקע קזנ לכ ןיגב תיארחא הניא אימלע .6.7
 וא/ו ,םינכת ,עדימ לכב וא/ו תומרופטלפב שומישהמ עבונה םיחוור ןדבוא וא/ו םינותנ ןדבוא
 הליעפה םא ףא ,תומרופטלפה תועצמאב םהילא תשגל ןתינש וא/ו תומרופטלפה תועצמאב םיתוריש
 םהב תופצל וא םהילא תשגל ןתינש וא תומרופטלפב םיגצומה םינכתה לע והשלכ חוקיפ אימלע
 ישילש דצל וא/ו תשלוגל םרגיש ,הזכש קזנל תורשפאה לע הל עדונ םא ףאו ,תומרופטלפה תועצמאב
 יאל ,םהב שומישל ,תומרופטלפב םיעצומה םיתורישל וא/ו תומרופטלפל עגונהו רושקה לכב ,והשלכ
 .םתקספהל וא םתלבגה ,םלוטיבל ,םהב שמתשהל תלוכי

 ,תשמתשמ לש היינפ וא/ו היעב ןורתפב עייסל ,ןידה תרושמ םינפלו בוטה הנוצרמ התסינ אימלעו היה .6.8
 .אימלע לע יהשלכ תוירחא ליטמכ ןפוא םושב שרפתי אל הז עויס

 ילבמ .חוור תונווכ אללל םזימכ תומרופטלפה תא הליעפמ אימלעש הל עודי יכ הריהצמ תשמתשמה .6.9
 םרגנ רשא קזנל רשקב אימלע לע תוירחא לטות ,איהש הביס לכמ םא ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל
 .דבלב םישדח םילקש 100 לש ללוכ םוכסל לבגות אימלע לש תללוכה התוירחא ,תשמתשמל
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 אלו אימלע ,תומרופטלפב ינוציח )Link( רושיק עיפומש לככ ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ .6.10
 תונומת ,וב םסרפתמש עדימה ,רושיק ותוא לש וינכתל - ףיקע וא רישי - והשלכ ןפואב תיארחא היהת
 האצותכ ומרגנש ,ףיקע וא/ו רישי ,םיחוור ןדבאו האצוה ,קזנ לכו ולא לכ לע תוכמתסה ,וב תועיפומה
 .ינוציח רושיק ותוא םע רשקב וא/ו

 וא םולשת ,חוור-ןדבא ,דספה ,קזנ לכ ןיגב המעטמ ימ וא הידבוע ,אימלע תא תופשל תבייחתמ ךנה .6.11
 .הלא שומיש יאנת תרפה בקע – טפשמ תואצוהו ד"וע ט"כש הז ללכבו – םהל ומרגייש האצוה

 רחסמ ינמיסו םירצוי תויוכז .7

 תושר םע שומישב וא אימלע לש ידעלבה השוכר אוה תומרופטלפה ןמ קלחכ גצומה ןכות וא/ו קלח לכ .7.1
 ,יהשלכ הקתעה .תומיאתמה ינחורה ןיינקה תויוכז לש םילעבה וא/ו םירצוי תויוכז לש תשרופמ
 תשרופמ תושר אלל ןהב אצמנה לכ וא תומרופטלפה לש רחא יוניש וא ,רושיק ,םוסרפ ,רודיש ,הצפה
 םינכתב וא/ו תומרופטלפב תושמתשמ ידי-לע השענש שומישב ןיא .טלחהב הרוסא אימלע לש בתכב
 תוכזה דבלמ ,ןהינכתב וא/ו תומרופטלפב והשלכ ינחור ןיינק תוכז תושמתשמל תונקהל ידכ ולש
 .ולא שומיש יאנתב רומאל םאתהב ןהינכתב וא/ו תומרופטלפב שומיש תושעל

 ינחור ןיינק תוכז וא רחסמ ןמיס ,םירצוי תוכז תרפהל םורגל הלולע הלא שומיש יאנת לש הרפה לכ .7.2
 .םיילילפ םיכילה וא/ו תויחרזא תועיבתל הרפמה תא ףושחת רשא תרחא

 ןינק תויוכזו רחסמ ינמיס ,םירצוי תויוכזב ןגומה רמוח לולכל תויושע וא/ו תוללוכ תומרופטלפה .7.3
 לכ תא ןכו ,דנואסו הקיפרג ,ואדיוו הקיזומ ,תונומת ,תונכות ,ללמ ,קר אל ךא ,תוברל ,תורחא ינחור
 .תומרופטלפה לש ןכותה

 ,תומרופטלפב ןכותה לש םודיקבו םואיתב ,הריחבה רדסב ,ןכותב םירצוי תוכז תלעב הניה אימלע .7.4
 וא ,תורזגנ תוריצי רוציל ,הריכמ וא הרבעהב ףתתשהל ,רדשל ,םסרפל ,תונשל יאשר וניא םרוג ףאו
 .וקלחב וא ואולמב ,ןכותה תא יהשלכ ךרדב לצנל

 עייסל יושעש רחא רבד לכ וא םינמיס תומרופטלפב תושמתשמל קפסל הבוח לכ הרבחל ןיא .7.5
 .ירחסמ ןמיס וא םירצוי תויוכזב ןגומ רבודמה רמוחה םאה עובקל תושמתשמל

 והשלכ ינחור ןיינקב וא/ו םירצוי תויוכזב ,אימלע לש וא/ו תומרופטלפה לש וגולב שומיש תושעל ןיא .7.6
 .בתכבו שארמ אימלע רושיא אלל אימלע וא/ו תומרופטלפה לש

 יללכ .8

 תשמתשמה לע .תומרופטלפה לש תויטרפה תוינידמלו הלא שומיש יאנתל ףופכ תומרופטלפב שומישה .8.1
 תמושת .תומרופטלפב שומישה ינפל ,הדיפקב םאולמב תויטרפה תוינידמו שומישה יאנת תא אורקל
 תשמתשמה ןיב בייחמ םכסה םיווהמ תויטרפה תוינידמו שומישה יאנתש ךכל תינפומ תשמתשמה בל
 תוינידממ וא שומישה יאנתמ יהשלכ הארוהל המיכסמ הניא תשמתשמהש הדימב יכו ,אימלע ןיבל
 תומרופטלפב שומישה םצעב .תומרופטלפב שומיש תושעל ידיימ ןפואב קיספהל הילע ,תויטרפה
  .תעל תעמ םחסונ יפכ ,תויטרפה תוינידמו שומישה יאנתל המכסה תעבומ

 לוקיש יפ לע ,תויטרפה תוינידמ וא/ו שומישה יאנת תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש אימלע .8.2
 ידי לע עבקייש רחא דעומב וא( תומרופטלפב ומוסרפ םע דימ ופקותל סנכיי הז יונישו ,ידעלבה התעד
 ןוחבל שי ןכלו ,רומאכ םייוניש לע שארמ העדוה תשמתשמל רוסמל תבייחתמ הניא אימלע ;)אימלע
 המיכסמ הניא תשמתשמהש לככ .תומרופטלפב שומיש לכ ינפל תויטרפה תוינידמו שומישה יאנת תא
 שומישה תא קיספהל אוה דיחיה דעסה ,תויטרפה תוינידמבו שומישה יאנתב והשלכ יונישל
 .תומרופטלפב

 אימלע ןיב ףקתה דיחיה םכסהה תא םיווהמ ,תעל תעמ םחסונכ ,תויטרפה תוינידמו שומישה יאנת .8.3
 ,הפ לעב ןיבו בתכב ןיב ,תובייחתה וא המכסה ,החטבה ,גצמ לכל ףקות היהי אלו ,תשמתשמה ןיבל
 .תויטרפה תוינידמב וא/ו ולא שומיש יאנתב םילולכ םניאש

 יתלב וא ףיכא יתלב ,ףקת אל אצמיי תויטרפה תוינידמב וא/ו שומישה יאנתב והשלכ ףיעסש הדימב .8.4
 וא/ו שומישה יאנת רתי לש םתפיכא וא םפקות ,ךמסומ טפשמ תיב ידי לע יהשלכ הביסמ יקוח
 וא ףיכא יתלב ,ףקת אל אצמנש ףיעסה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ ;ועגפיי אל תויטרפה תוינידמ
 אל אוה וזכש תונשרפ תובקעבש ןפואב ,ותרטמלו וחסונל רתויב בורקה ןפואב שרופי יקוח יתלב
  .יקוח יתלב וא ףיכא יתלב ,ףקת אל אצמיי

 יאנת יפ לע הל תונקומה תויוכזהמ תוכזב שמתשהלמ התהתשה וא השמתשה אל אימלעש הדימב .8.5
 תוכז לע רותיו ךכב וארי אל ,םירקמ תרדסב וא םיוסמ הרקמב ,תויטרפה תוינידמ וא/ו שומישה
 הייטס .הידי לע המותח העדוהב ,בתכב אלא רותיוול תנתינ הניא אימלע לש תוכז ףא .היתויוכזמ
 אל ,םירקמ תרדסב וא םיוסמ הרקמב אימלע ידי לע תויטרפה תוינידממ וא/ ולא שומיש יאנתמ
 .דיתעב רחא הרקמ לכל הווש הריזג הנממ ודמלי אלו םידקת הווהת
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 תוינידמ וא/ו ולא שומיש יאנת יפ לעו תומרופטלפב היתויוכז תא בסהל תיאשר אימלע .8.6
 יאשר וניא תשמתשמה .תשמתשמה תמכסה תלבקב ךרוצ אלל ישילש דצל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,תויטרפה
 .אימלע תאמ בתכבו שארמ תשרופמ המכסה תלבק אלל יהשלכ תוכז בסהל

 .דבלב ילארשיה ןידה אוה הז תומרופטלפב רושקה לכ לע לחה ןידה .8.7

 .העיבתב ןודל תידעלבה תוכמסה ופי-ביבא לת זוחמ לש טפשמה יתבל אהת תקולחמ לש הרקמ לכב .8.8

 םושבו ,לארשי חרזא וא/ו בשות וניאש שמתשמ לע םג לח ,ליעל 8.1-8.8 םיפיעסב רומאה יכ רהבומ .8.9
 איהש תורשקתה לכ לע ליחהל שי יכ וא/ו תואנ םורופ הניא לארשי היפל הנעט עמשת אל הרקמ
 .רז ןיד תומרופטלפל הרושקה

 


