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 יללכ

 טנרטניאה רתא תא הליעפמ )"הרבחה/דראפג" :ןלהל( מ"עב תויטנגילטניא תוכרעמ דראפג תרבח
lwww.katana.co.i עדימ )ןלהל םתרדגהכ( וב םישמתשמל עיצמ רשא )"רתאה" :ןלהל( ויתוחולש לכ לע 
 םישומיש תושעל םישמתשמל רשפאמ רתאה     .םיקסע לוהינ יכרוצל םיתורשו םירצומ תשיכר תורשפאו
 .שמתשמה תודוא םינותנ וא עדימ ןיזהל וא תולעהל ,ןייעל הז ללכבו ,םיפסונ

 הטמ םיטרופמה שומישה יאנתל םיפופכ ,רתאה תועצמאב םיתורישו עדימ תלבק תוברל ,רתאב שומישה
 וא וב שומיש לכ תיישעו רתאב השילגה .הדיפקב שומישה יאנת תא וארק אנא .)"שומישה יאנת" :ןלהל(

 .הלא םיאנתל םכתמכסהכ ובשחיי עיצמ אוהש םיתורישב

 .דחאכ םינימה לכל םיסחייתמ ךא דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב םיחסונמ רתאב שומישה יאנת .1

 :ודיצל העיפומה תועמשמה םיאבה םיחנומהמ דחא לכל היהת ,שומישה יאנתב .2
 ,תוינכות ,דועית ,םירמאמ ,םינוכדע ,םינכת ,ילאוטסקט עדימ תוברל ,רתאב גצומה עדימ לכ - עדימ
 ,םילמס ,םינמיס ,בותיכ ,תונכות ,תוציקס ,םילהנ ,םיכמסמ ,םירמוח ,תודבוע ,םיטרפ ,םיטוטרש
 .םיצבקו בשחמ דוק ,תובותכ ,םינוטרס ,תונומת ,םיטסקט ,םיצבק ,םיוות
 אוה שומישה םא ןיב תאזו ,וב שלוג וא רתאל סנכנ רשא תרחא תיטפשמ תושי וא םדא לכ -שמתשמ
 .ןמדזמ וא עובק

 ונכותבו רתאב שומישה

 םיוולנ םירצומ תריכמו קוויש ןכו םיקסע לוהינל תכרעמ וניה רתאה תרגסמב קוושמה יזכרמה תורישה .3
  .ךכל םישורדה

 תא ארק שמתשמה יכ רושיא הווהמ  שמתשמה ידי לע םיטרפ תריסמ וא/ו השילג תוברל ,רתאב שומיש .4
 יפכ ,הטמ םיטרופמה תויטרפה תוינידמ יאנתל תוברל ,תוארוהל םיכסמ אוה יכ ןכו ולא תוארוה
 .תוגייתסה וא הלבגה לכ אלל ןלבקלו ןהיפל לועפל םיכסמ ןכו ,תעל תעמ ונכדועיש

 .שומישה יאנת תוארוהל םאתהבו ןיד לכ תוארוה פ"ע ,בל םותב רתאב שומיש תושעל בייחתמ שמתשמה .5
 םידדצב וא דראפגב איהש העיגפ לכמ ענמיהל בייחתמ אוה יכ  שמתשמה ריהצמ ,רתאל ותסינכ םצעב
 .רתאב שומישה תועצמאב םהשלכ םיישילש

 תוברל רומאכ ישילש דצ וא דראפג לש תוכז לכ רפי אל אוה רתאב שומיש ותושעב יכ בייחתמ שמתשמה .6
 תודוס ,ןומא תובוח ,תויניינק ןיעמ תויוכז ,תוירסומ תויוכז ,םירצוי תויוכז ,תויניינק ,תויזוח תויוכז

  .םיטנטפו רחסמ ינמיס ,םיירחסמ

 לכ תושעל ןיא .שמתשמה לש דבלב יטרפהו ישיאה ושומישל הנותנ רתאב עדימב שומיש תושעל תוכזה .7
 תבוטל עדימב שומיש תושעל יאשר וניא שמתשמהו ןהשלכ חוור תורטמל וא עדימב ירחסמ שומיש
 טוקנלו עדימה לע תונדפקב רומשל בייחתמ שמתשמה .הרומתב אלש ןיבו הרומתב ןיב ,םיישילש םידדצ
 .רחא ידיל ותעגה וא ונדבוא תעינמ םשל םישרדנה תוריהזה יעצמא לכב

 םיישילש םידדצב וא םישמתשמב העיגפל ששח לכ לע ,ידימ ןפואב דראפג תא עדייל ,בייחתמ שמתשמה .8
 .הלא שומיש יאנת וא ןידה תוארוה לש היופצ וא תמייק הרפה לכ לעו

 יאנת תא רפהש שמתשמ דגנכ ןיד יפ לע התושרל םידמועה םיעצמאה לכב טוקנל תיאשר אהת דראפג .9
 .ןיד לכל ףופכב ,םיישילש םידדצל ויטרפ תרבעה תוברל ,רומאכ שומישה

 .םינש 18 ליג לעמ אוהש ימ קרו ךא ויתורישבו רתאב שמתשהל יאשר .10

 תואחמה תקפנה .11

 1981-א"משת ,יוסיכ אלל םיקיש קוח תוארוהב הדימע םניה רתאה ךרד םיקיש תקפנהל םיאנתה .11.1
 םיאנתב דמוע דוע לכ םיקיש יספט קיפנהל יאשר םדא יכ עבוקה )א(.ב11 ףיעסב רומאה תוברל
  :םיאבה

 םיספטב םיקיש ךשמיהל םידעוימ וילעש ןובשחה להנתמ ובש קנבה רושיא תא לביק אוה   )1(
 ;םירומאה

 .קיפנמל רומאה קנבה רשיאש םיישיאה םיטרפה םיעבטומ םיקישה יספט יבג לע   )2(



 תואחמה תקפה רבדב יטנוולרה ןידה תוארוהל עדומ אוה יכ תאזב ריהצמ רתאב שמתשמה  .11.2
 םיקוחב טרופמה תאו הז םכסה תוארוה תא ארק יכ רזוח יתלב ןפואב רשאמו ,תיאמצע
  .הלעמ םיטרופמה םיקוחה תוברל םייטנוולרה

 קנבב ןובשח לשו ולש ויטרפ םניה רוסמי רשא םיטרפה יכ רזוח יתלב ןפואב ריהצמ שמתשמה  .11.3
 לודחל תוכזה הרבחל יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .האלמ האשרהב ושומישל ןותנה וא/ו ותולעבב
 תוברל הז ןונקתב רומאה תא םירתוס ורסמנש םיטרפה יכ הלגתי םאב ידימ ןפואב תוריש תתלמ
 יכ דשח הלעיו לככ תושר לכל שמתשמה יטרפ תא ריבעהל התוכז לע תרמוש הרבחה .ליעל רומאה
  .יקוח יתלב ןפואב םיתורישב שומיש השע וא/ו םייוגש םיטרפ רסמ שמתשמה

 תויטרפ תוינידמ .12

 יללכ

 םינושה םיתורישב םישמתשמה וא/ו רתאל םיסנכנה םישמתשמה לש םתויטרפ תא תדבכמ דראפג .12.1
 דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,וז תויטרפ תוינידמב םיטרופמה םיאנתה תרטמ .ותרגסמב םיעצומה
 לע הל רסמנש עדימב הרבחה תשמתשמ ובש ןפואה תא ,רתיה ןיב ,רוקסל הנה ,שומישה יאנתמ
 שמתשמה עצבמ ובש ןפואה תא ןכו רתאב שומישה תעב הדי לע ףסאנ וא/ו רתאב םישמתשמה ידי

 .ותועצמאב שמתשמה ףשחנ וילא וא/ו רתאב יוצמה ןכותב שומיש

 .שומישה יאנתמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ,ןלהל םיטרופמה תויטרפה תוינידמ יאנת  .12.2

 םייוניש ופקשיש ידכ ,הלש תויטרפה תוינידמ תוארוה תא תעל תעמ תונשל תיאשר הרבחה  .12.3
 םסרופיו הז ךמסמב ןכדועי יונישה ,הזכש הרקמב .םירוטלוגר וא םייטפשמ ,םייקסע ,םייגולונכט
  .רתאב

 תוינידמב ןייעל ץלמומ ןכ לעו ולא םייונישל המכסה לע דיעי ,םייונישה עוציב רחאל רתאב שומיש  .12.4
 .תעל תעמ וז

 לש םרשקה םא אלא ,שומישה יאנתב םעמשמכ היהי תויטרפה תוינידמב םיחנומהו תורדגה לכ  .12.5
 .תרחא בייחמ םירבדה

 הרבחל עדימ תרבעהו םושיר

 עדימ רוסמל שרדית רתאב תוליעפה תרגסמב .ישיא עדימ תריסמ םינועט רתאב םיתורישהמ קלח .12.6
 .ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ וא/ו ךמע תורשקתהה יכרד ,ךתבותכ ,ךמש תמגודכ ,ישיא
 אל הבוחה תודשב םישקבתמה םינותנה תא רוסמל ילב .שרופמב ונמוסי ,אלמל הבוחש ,תודשה
 וא םירצומ תנמזה םהיניבו רתאב םיעצומה םיתורישהמ קלחב שמתשהל וא/ו תוהדזהל לכות
 .("יוהיזה ךילה" :ןלהל) םיתוריש

 תריסמש ןכו רומאכ עדימה תא רוסמל ןידבש הבוח לכ שמתשמה לע הלח אל יכ ,תאזב רהבומ  .12.7
 תוהדזהה יכילהב תודשהמ קלח יולימ ,תאז םע .שמתשמה לש ותמכסהבו ונוצרב היולת עדימה
  .וב םיעצומה םירצומ תנמזה עוציבל וא/ו רתאב שומישל יחרכה יאנת הווהמ רתאב םישקבתמה

 קיודמו ןימא ,ןוכנ וניה ,רתאב ןכדעי וא/ו רוסמיש עדימה לכ יכ ,תאזב בייחתמו ריהצמ שמתשמה  .12.8
 .םיישילש םידדצ רובע וא/ו םשב אלו דבלב ומצע רובעו ומשב עדימה תא רוסמיש ,ןכו

 ורמשי רתאה תועצמאב ויתולועפו ויתודוא רבטציש ףסונ עדימ ןכו שמתשמה רסמש עדימה  .12.9
 םאתהבו רגאמה תורטמל םאתהב שומיש וב השעיו ,ליעל טרופמה ,הרבחה לש עדימה רגאמב
 .ןיד לכ תוארוהל םאתהב וא/ו וז תויטרפ תוינידמל

 ללכבו ,ןיקתהו ףטושה ולועפת ךרוצל )"תויגוע" וא/ו" Cookies" ןלהל( תויגועב שמתשמ רתאה  .12.10
 תא םיאתהל ידכ ,םיטרפ תומיאל ,רתאב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסאל ידכ הז
 שלוגל םיאתהל ,ול םימיאתמה םירצומה תא ןייפאל ,שמתשמה לש תוישיאה תופדעהל רתאה
 ,טסקט יצבק ןה תויגוע .עדימ תחטבא יכרצלו םירחא םירתאב ותשילגב ףא תומאתומ תומוסרפ
 .הרבחה יבשחממ הדוקפ יפל רצוי שמתשמה לש ןפדפדהש

 בשחמב חישקה ןנוכה יבג לע תורמשנ תורחאו ןפדפדה תא רוגסת רשאכ ועקפי תויגועהמ קלח  .12.11
 ןכיהמ ,רתאב תיהשש ןמזה ךשמ ,תרקיב םהבש םיפדה תמגודכ ןווגמ עדימ םיליכמ תויגועה .ךלש
  .דועו רתאל הסינכה תעב תוארל שקבמ שמתשמהש עדימו םירודמ ,רתאה לא תעגה

 תוברל ,םירחא םירתאב שלוגה לש השילגה ילגרה רבדב עדימ ףא ורמשי תויגועהו לוכי ןכ ומכ  .12.12
 הרבחהו ,ןפצומ תויגועב עדימה .םהב תרחא הלועפ לכו םירתאב םידומעה ,שלג םהב םירתאה



 תא ןיבהלו אורקל ולכוי המעטמ ימ וא הרבחה יבשחמ קרש חיטבהל ידכ תוריהז ידעצ תטקונ
 .םהב רוגאה עדימה

 אנ ךכ םשל .ךלש ןפדפדב תורדגהה יוניש ידי לע ךכמ ענמיהל לכות ,תויגוע לבקל הצור ךניא םא  .12.13
 .םיאתמ עוצקמ לעבב וא/ו ןפדפדה לש הרזעה ץבוקב ץעוויה

 ידכ םימדקתמ םיינוגראו םייגולונכט החטבא יעצמאב תרזענו התלוכיבש לכ השוע הרבחה  .12.14
 ,ןווכמ וא ירקמ לוצינ דגנכ ,התטילשב יוצמה עדימה תאו וכרד תרושקתה תא ,רתאה תא חטבאל
 .םישרומ וא םיכמסומ יתלב םישנא ידי לע השיג דגנכ וא סרה ,ןדבוא

 תחטבואמ הרבחה יבשחמ ןיבל רתאב רקבמה וא שמתשמה לש בשחמה ןיב תורשקתהה  .12.15
 םיעצמאב תטקונ הרבחה ,ןכ ומכ .םיגוהנה םינקתל םאתהב ,תולבוקמ הנפצה תוטיש תועצמאב
 ןפואב םנכדעל תגאודו ולועפתב םירושקה הנכותו הרמוח יביכר לעו רתאה לע הנגהל םיריבס
 .תושרומ יתלב תונזאה וא תוצרפ ,תורידח ינפמ ונכות לעו רתאה לע ןגהל ידכ ,רתיה ןיב ,ףטוש

 וא/ו קפסה ידי לע חטבואמו ןפצומ ןפואב עצבתמ רתאהמ יארשאה יסיטרכ תקילסו שומישה לכ  .12.16
 .תידעלבה ותוירחאבו ומעטמ תינוציח יארשא תקילס תרבח תועצמאב

 תויטרפ אשונב רשק תריצי

 רשא ךיתודוא עדימב ןייעל יאשר ,ךמעטמ ימ וא ,ךניה, 1841-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח יפ-לע  .12.17
 .קיודמ וא םלש ,ןוכנ וניא םא הז עדימ קוחמל וא ןקתל ונתיאמ שקבל ףאו הרבחה רגאמב יוצמ
תבותכל ליימיא תחילש תועצמאב הרבחה לא בתכב השקב חולשל שי ,וז תוכז שממל ידכ

. 

 רתאב תויניינקה תויוכזה .13
 

 ,םירצוי תויוכז תוברל ,המעטמ ימ וא דראפגב םרוקמ רשא רתאב םיעיפומה םינכתב תויוכזה לכ .13.1
 .דראפגל ןאולמב תוכייש ,רחא ינחור ןיינק לכו הצפה תויוכז

 תרבעהל תשמשמה תיתשתה ןכו םירחא םירמוח וא דוק ,הנכות תוברל ,רתאב עדימהו ןכותה .13.2
 .דראפג לש תידעלבה התולעבב םה עדימהו ןכותה

 וא רתאב ירחסמ שומיש לכ תושעל יאשר וניאו ,דבלב רתאב ישיא שומיש תושעל יאשר שמתשמה .13.3
 .עדימב

 בייחתמ ןכ .תרחא הידמב וא טנרטניאב ונממ קלח וא עדימה תא םסרפל אלש בייחתמ שמתשמה .13.4
 סחיב ,הרומתב אלש וא הרומתב ,םיישילש םידדצ םע תויורשקתה עצבי אל אוה יכ שמתשמה
 .ונממ קלחב וא עדימל

 הרבח תומשו םירצומ תומש ,םימושרה רחסמה ינמיס תוברל ,רתאב םירכזומה רחסמה ינמיס לכ .13.5
 .דראפג לש ידעלבה םשוכר םה רתאב םירכזומה וגול וא

 תתל ,םסרפל ,קתעשל ,עצבל ,גיצהל ,רוסמל ,לפכשל ,קיתעהל ,תונשל אלש בייחתמ שמתשמה .13.6
 ,עדימ לכ תינשב רוכמל וא רוכמל ,ריבעהל ,תורזגנ תוריצי רוציל ,רוביצה תושרל דימעהל ,ןוישיר
 רתאהמ עדימ וא ןכות לכ קיתעהל וא רטנל אל בייחתמ ןכ .רתאהמ םיתוריש וא ,םירצומ ,הנכות
 דראפג לש הרושיא תלבק אלל ,הרטמ לכ רובע ינדי דוביע לכ וא יטמוטוא יעצמא לכב שומיש ךות
  .בתכבו שארמ
 

 םירצומ תקפסא תוינידמ .14
 

 .הנמזהה עוציב םוימ םיקסע ימי 7 רתויה לכל ךות עצבתת םיק׳צ יפד תספדה יכ תבייחתמ הרבחה .14.1
 עוציב תעב תועצומה תויורשפאה ןיבמ שמתשמה תריחבל םאתהב עצבתת רצומה תקפסא .14.2

 .הנמזהה דומעב םיטרופמה םיאנתה יפלו ,הנמזהה
 .ןהיריחמ תא ןכו חולשמה תויורשפא תא תעל תעמ תונשל תיאשר הרבחה .14.3
 יפלו ,שמתשמה תריחבל םאתהב ,תינוציח תויוחילש תרבח תועצמאב עצבתת םירצומה תקפסא .14.4

 .תויוחילשה תרבח לש הקפסאה יאנת
 התטילשב ןניאש תוביסנמ ןמזוהש רצומ תקפסא וא תספדהב בוכיעל תוירחאב אשית אל הרבחה .14.5

 .ןוילע חכ וא תותיבש ,תויוחילשה תרבחב םיבוכיעו תולקת ןוגכ
  

  הקסע לוטיב תוינידמ .15
 

 לככ הרבחה ידיל רצומה תרזחה ידי לע הקסעה תא לטבל יאשר הז רתאב רצומ שכורה שמתשמ .15.1
 תנגה קוחב רומאכ קוחרמ רכמ תקסע לוטיב רבדב תוארוהל םאתהב לכהו שומיש וב השענ אלו

 .)״קוחה" :ןלהל( 1981-א"משתה ,ןכרצה



 ןכרצה יאשר ,ןכרצה תנגה קוח יפל לוטיבל תנתינו רתאב העצוב רשא תוריש תשיכרל הקסע .15.2
 םיקסע ימי 14 דעו הקסעה תיישע םוימ לחה ,הרבחל הקסעה לוטיב רבדב העדוה תועצמאב הלטבל
 וא קיתו חרזא ,תולבגומ םע םדא ןכרצה היה .קוחה תוארוהל םאתהב לכהו תורשקתהה םוימ
 םישדוח העברא ךותב איה רתאב העצוב רשא הקסע לוטיבל רומאכ ןכרצה לש ותוכז ,שדח הלוע
 קסועה ןיב החיש הללכ הקסעב תורשקתההש דבלבו תורשקתהה םוימ ,הקסעה תיישע םוימ
 .תינורטקלא תרושקת תועצמאב החיש הז ללכבו ,ןכרצל

 רובע דחוימב ונמזוהש םירצומ לש קוחרמ רכמ תואקסע לטבל ןתינ אל ,ןכרצה תנגה קוח יפל .15.3
 יטרפ םע יטנגמ ספ ספדוה םהילע םיק׳צ יפד תשיכרל הקסע לטבל ןתינ אל ,תאזל םאתהב .חוקלה
 .חוקלה לש קנבה ןובשח

תבותכל ליימיא תחילש תועצמאב הרבחה לא בתכב השקב חולשל שי ,הקסע לטבל תנמ לע .15.4
. 

 תוירחא .16

 וא העיבת ,הנעט לכ שמתשמל היהת אלו ,)"As-Is"( םהש יפכ םינימז רתאב םינכתהו םיתורישה .16.1
 וא םהיתולבגמ ,םהיתולוכי ,רתאב םינכתה וא םיתורישה לש תונוכת ןיגב דראפג יפלכ השירד
 וב םיגצומה םינכתב הייפצה ןכו ,ויתורישבו רתאב שומישהו השילגה .שמתשמה יכרצל םתמאתה
 .שמתשמה לש האלמהו תידעלבה ותוירחא לע ושעיי םהילע תוכמתסהו

 רישי ,קזנ לכל םיארחא ויהי אל המעטמ םילעופהו היתוינמ ילעב ,הילהנמ ,הידבוע ,היגיצנ ,דראפג .16.2
 שמתשמה לש ףיקע וא רישי ,שומיש םע רשקב והשלכ ישילש דצ וא שמתשמל םרגנש ,ףיקע וא
 .וילע שמתשמה תוכמתסהל וא עדימב ,רתאב

 ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל המעטמ ימ וא דראפג יפלכ העיבת וא השירד ,הנעט לכ היהת אל שמתשמל .16.3
 ,םתומלש ,םתונמיהמ ,םקויד ,ותועצמאב וא רתאב םיעצומה םיתורישהו עדימה םע רשקב
 ותוירחא לע השעיי רתאב עדימה לע תוכמתסההו שומישה .םמוסרפ תורידת וא םתוינכדע
  .שמתשמה לש תידעלבה

 האלמה ותוירחאב יכו ,רתאב גצומה עדימ לש קוידל וא תונוכנל תיארחא הניא דראפג יכ רהבוי .16.4
 .ויכרצל םאתהב עדימה תוניקת תא אדוול שמתשמה לש

 ןידכ אלש הרידח לש הרקמב שמתשמ ידי לע ורסמנש םיטרפ תפישחל תוירחאב אשית אל דראפג .16.5
 .רתאה לש בושחמה תוכרעמל

 עדימ תוברל ונממ וא רתאה לא םירשוקמה םירחא םירתא לש םנכותל תיארחא הניא דראפג .16.6
  .ומע רושקה רחא טרפ לכ וא ותונוכנו ותוינכדע ,וקויד ,הלא םירתאב םסרפתמה
 

 היתויוכזו דראפג תויוכמס .17
 

 ילבמו תמדקומ העדוה אלל ,עובק וא ינמז ןפואב רתאה תלעפהמ תע לכב לודחל תיאשר דראפג  .17.1
 .ךכל שמתשמה תמכסה תא לבקל

 םינכתהו םיתורישה תונימזו ופקיה ,ונכות ,והארמ תוברל תעל תעמ רתאה תונשל תיאשר דראפג .17.2
 .שארמ העדוה אלב תאז ,וב םינתינה

 ולוכ( רתאל השיג עונמל ,רתאב שומישה תא שמתשממ עונמל ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר דראפג .17.3
 .רתאל שמתשמ לש םושיר לטבל וא ,)וקלח וא

 .םינכת וא עדימ לש ןדבוא לכל תיארחא הניא דראפג .17.4
 ,תומוסרפ תוברל ,ידעלבה התעד לוקיש יפלו גוס לכמ םיירחסמ םינכת רתאב לולכל תיאשר דראפג .17.5

 לכמ דראפג תא רטופ שמתשמה .םיישילש םידדצ םעטמ ןיבו המעטמ ןיב תועדומו ,םירנאב
 םניאשו רתאב םיגצומה םהשלכ םיירחסמ םינכתל תסחייתמה וא הרושקה תובח וא תוירחא
  .דראפג לש המעטמ םישענ
 

 ןיד תרירבו טופיש תוכמס .18
 

 ןיינעו רבד לכמ וא/ו הז שומישמ םיעבונה השקב וא השירד ,העיבת לכ לע וא/ו רתאב שומיש לכ לע .18.1
 היהי טופישה םוקמ .דבלב לארשי תנידמ יניד ולוחי הז רתאל ףיקע וא רישי ןפואב םירושקה רחא
 היהי לוחיש ילארודצורפהו יתוהמה ןידהו ,דבלב לארשי ,ביבא לתב תוכמסה ול טפשמה תיבב
 .רז ןיד תלוחתל םינפמה ןיד תרירב יללכ לכ לע רבגי רשא ,ילארשיה ןידה

 תונוש

 דבוע יסחי ,ףתושמ םזימ ,תופתוש לכ םירצויכ ושרופי אלו םירצוי םניא ליעל םיטרופמה שומיש יאנת .19
 .הרבחה ןיבל שמתשמה ןיב חולש וא ןכוס ,דיבעמ

 יאנתמ קחמי הז יאנת ,הביס לכמ ףיכא יתלב וא לטב ,יקוח יתלב אצמי שומישה יאנתמ יאנתו לככ .20
 ומויקב וארי ,הזכש הרקמב .םירתונה שומישה יאנת תופקתו תויקוח לע עיפשת אל ותקיחמו שומישה
 .רסוה וא קחמנש יאנתה םוקמב ףיכא רחא המוד יאנת לש



 שומישה ןפואל עגונה לכב הרבחה ןיבל שמתשמה ןניב אלמה םכסהה תא םיווהמ ולא שומיש יאנת .21
 .ונכותבו רתאב שומישל תעגונה ,בתכב וא הפ-לעב ,תרחא המכסה וא/ו הנבה לכ םיפילחמו רתאב

 


