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 וא/ו ו לא ואדיו ינוטרס רווידל המרופטלפ םידיחי וא/ו םינוגרא וא/ו םיקסעל תקפסמ הרבחה
 טסקט תועדוה ,םירחא םיתוריש וא/ו טנרטניאב םייקוויש םינייפמק להנלו ליעפהל וא/ו ,םירחא
 הל םיוולנה םירצומו םיתורישה לכו ןנעב קווישה תכרעמ .)"ינורטקלא רוויד תכרעמ"( התיחנ יפדו
  ."תכרעמה" ולא שומיש יאנתב ןלהל וארקיי

 
 

 םיחנומ .1
 י"ע םירצוימ וא םיקפומש םיתורישהמ דחאב רקבמש שלוג לכ– הצק שמתשמ •

 .תכרעמה
 תחילש :ומכ םינוש םיתוריש םילבקמ תוחוקלהו םישמתשמה וכרד ילכה–  תכרעמ •

 .דועו ,SMS תחילש ,התיחנ יפד תריצי ,םירוויד
 .קפסה ישמתשמל םילשמ תורישמ קלחכ עצומ רשא עוצקמ לעב–  תוריש ןתונ •
 תכרעמה ךרד תחלשנה תרחא העדוה גוס לכ וא ,ןורסמ ,ינורטקלא ראוד תעדוה–  רסמ •

 .הצק שמתשמל
 ,היגולונכטה תא הלש םישמתשמלו הרבחל תוקפסמה תורבח– ישילש דצ םיקפס •

 .םיתרש ,םיניימוד ,ןוסחא ,החטבא ,תיתשתה
 יללכ .2

 םיאנתה םע םיכסמ הצקה שמתשמ ,היתוריש תלבק םעו ,הרבחה תמרופטלפ שומישב .2.1
 םיתורישב תואנ שומיש אדוול תנמ לע דעונ םיתורישה תלבק םכסה .הז םכסהב םיטרופמה
 תוחוקל יפלכ טנרטניאה תשרב תואנ שומיש אדוול תנמ לעו ,היתוחוקלל הרבחה הצקמ םתוא
 תביבס תושירדל בל תמושת ןתמ ידכ ךות ,ללכבו הרבחה תוחוקל לש רשקה ישנא יפלכ ,הרבחה
 .הרבחה לש תוכרעמה

 ,תויחנה לכו ,תעל תעמ הרבחה ידי לע ונקותיש יפכ שומישה יאנתל ףופכב תקפוסמ תכרעמה .2.2
 :ןלהל( תעל תעמ םסרפלו תונשל ,עובקל תיאשר הרבחהש הלעפה תוינידמ וא םיללכ
 ,תרחא ןיוצ םא אלא .)"תוינידמ" :ןלהל( הרבחה לש חוקלה תויטרפ תוינידמ ללוכ ,)"םכסהה"
  .תוינידמה תא ףא לולכת םכסהל תוסחייתה לכ

 תא וילע חקיי ,הילענל סנכיי רשא םרוג לכל הרבחה ידי לע הבסהל ןתינ הז םכסה .2.3
 .הב תונוישיר תתלו תכרעמב שמתשהל תוכזה וא תולעבה תא שוכרי רשאו היתויובייחתה

 םירצוי תויוכזב תולעב .3
 תרסמנש הצופתה תמישרו ואדיווה ינוטרסל טרפ ,וב עדימה לכו הרבחה לש טנרטניאה רתא .3.1

 יתלב הצפהו הקתעהמ ןגומ אוהו הרבחה לש ידעלבהו ינחורה הניינק הווהמ ,חוקלה ידי לע
 ,רחסמ ינמיס יניד ,םירצוי תויוכז יניד ,ימוקמה ןידה ידי לע ,הרבחה ידי לע שארמ םישרומ
 םינגומ הרבחה לש םיירחסמה תומשה .ל"ניבו םיימוקמ ינחור ןיינק ינידו ל"ניב תונמא
 םיירחסמ םינמיסו תומש םיווהמ הירצומ תומשו הרבחה םש .קוחכ ,רחסמ ינמיס תועצמאב
 .הרבחה לש םינגומ

 אלל ל"נה ןמ קלח לכ ישילש דצל ריבעהל וא יבמופב ץיפהל וא קיתעהל ,רוסמל ,גיצהל ןיא .3.2
 יחותיפ םג ומכ ,תכרעמבו הרבחה רתאב רחסמה ינמיס .שארמו בתכב הרבחה תמכסה
 אצוי אלל דבלב הרבחה לש ידעלבה הניינק םניה ,היבלש לכ לע תכרעמה תנכת וא/ו תכרעמה
 וא תוינבתב שומיש עצבל ןיא .שארמו בתכב התמכסה אלל םהב שמתשהל ןיאו ללכה ןמ
 אלש םהב שמתשהל ,יהשלכ ךרדב םציפהל וא רוכמל ,תכרעמב חוקלל םיגצומה םידוקב
  .בתכבו שארמ המכסה אלל )רתא ,רוקיב יסיטרכ ןוגכ( תכרעמב

 וא תכרעמה לע תולעב ול הנקמ וניא תכרעמב שומיש רובע םולשת יכ הצקה שמתשמל עודי .3.3
 ,הלש םידוקה תוברל ,היבגל ינחור ןיינק לכב אלו היבגל ןהשלכ םירצוי תויוכזב וא ,הנממ קלח
 חוקלה ידי לע ףסונ אל רשא רחא קלח לכ וא ,הב הנבומ ןפואב םיעיגמה םינכתה ,הבש תונומתה
 .ומצע

 ,רודיה ,רוחאל הסדנה תולועפ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,עצבי אל יכ בייחתמ הצקה שמתשמ .3.4
 םימתירוגלאה וא הנבמה וא ,טקייבוא דוק ,רוקמה דוק תא תולגל רחא ןויסינ לכ וא ,קוריפ
 .תכרעמל םירושקה םינותנ וא ,הנכות ,דועית לכ וא ,היקלחב וא תכרעמב םיאצמנה וא ,לש



 םא ןיב וא/ו חוקלה לש ותשקב יפ לע םא ןיב ,תכרעמב השענש רחא וא/ו הז חותיפ לכ ,ןכ ומכ
 לש ידעלבה הניינקו התלחנכ רתווי ,רחא וא/ו הז םרוג לכ וא/ו הרבחה לש המעטמ השענ

 וא/ו הנעט רחא וא הז םרוג לכ וא/ו ומעטמ ימ לכ וא/ו הצקה שמתשמל אהת אלו דבלב הרבחה
   .תע םושב ,ךכל םיעגונה השירד

 םינכתל הרבחה תוירחא  .4
 ורובעבש חוקלה אלא ,קוח לכל םתמאתהל אלו ,םתוניקת ,םינכתה תותימאל תיארחא הרבחה ןיא
 רשאמ ןכ ותושעבו ,תכרעמל וינכת תא קפסי רשא אוה חוקלה .הרבחה תמרופטלפב תורישה ןתינ

 רשא םינושה רשקה ישנא/םישמתשמה לא ,תכרעמל ודי לע ורבעוהש םינכתה חולשמ תא אוה
 תויוכז לעב אוה יכ חוקלה תאזב רשאמ ,תכרעמל םינכתה תקפסא םצעב ,ףסונב .ויתומישרב
 .ןיד לכ יפל םירוסא וא ןידל םידגונמה םינכתב רבודמה ןיא יכו ,הלא םינכתב שומישהו םירצויה
 ,התיחנ ףד ,ינורטקלא ראוד תועצמאב ןיב ,רוויד לש חולשמ לכב יכ תאזב רשאמ הצקה שמתשמ
 ומוקמב רחא חסונב ,ההז הרטמב טפשמ לכ וא חוקלה ידי לע עבקנש טפשמ ןיוצי ,רחא וא ןורסמ
 התיחנ ףדל הנפמה רושיקכ שמשי הז טפשמ .חוקלה לש ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב הנתשיש יפכ
  .הרבחה תולעבבש
 שומישה תועצמאב תוחלשנה ל"אודה תועדוה לכ אלש ול עודי יכ תאזב ריהצמ הצקה שמתשמ
 .רשקה ישנא ידי לע ולבקתי תכרעמב
 "םאפס יטנאה קוח" – )םירודישו קזב( תרושקתה קוחל 40 ןוקית .5

 תכרעמ ,הילימיסקפב "תמוסרפ רבד" רוגיש ,2008 רבמצדב 1 םוימ לחה יכ עבוק םאפס-יטנאה קוח
 לש שארמ תשרופמ המכסה תלבק םיבייחמ ,SMS תועדוה וא ינורטקלא ראוד ,תיטמוטוא גויח
 ראוד" (SPAM) – לבז" ראוד תועדוה חולשמ עונמל הניה םאפס-יטנאה קוח תרטמ .רשקה שיא
 הנעמ היתוחוקלל תקפסמ אלא , SPAM תועדוה חולשמב תקסוע אל הרבחה .שארמ שקבתנ אלש
 תא קפסלו ךישמהל הרבחה תנווכתמ הז ןפואב .טנרטניאהו עדימה ןדיעב םהיכרצל םלוה יקוויש
 .תונקיידב ויתוארוהו םאפס-יטנאה קוח תושירד לע תרמוש איהש ךות ,היתוחוקלל היתוריש
 המיאתמ הרבחה ,היתוחוקל יפלכ התוירחאו התוביוחממ קלחכו זכרמב חוקלה תא האור הרבחה
 םישועה הרבחה תוחוקל ,ךכ .םאפס-יטנאה קוח ביצה םתוא תולובגל התוליעפ תאו המצע תא
-יטנאה קוח תושירד יפל גוהנל םה ףא םיביוחמ קוחה לע התומכ םירמושהו היתורישב שומיש
 :ןמקלדכ ריהצהלו ויתוארוהו םאפס

 ליימיא תועצמאב (SPAM) השרומ אל רוויד .5.1
 ,םאפס תעדוהכ תחלשנש ליימיא תעדוה לע חוודל הצקה ישמתשמל תרשפאמ הרבחה .5.1.1

 םאפס ירוויד לע םיחוודמ רשא םינוש תרושקת יקפס םע םימכסהב תאצמנ ליבקמבו
 יקפס/הצק ישמתשמ דצמ םיבר םאפס יחוויד ולבקתיו הדימב .היתרשמ םיעיגמש
 ןובשח רוגסל וא  שארמ הארתה ןתמ םע חוקל לש ןובשח תוהשהל הרבחה תיאשר ,תרושקת
 תריצי ךשמהמ ענמיהלו םיקזנ ןיטקהל תנמ לע שארמ הארתה אלל ןתמ םע  חוקל לש
 םיקזנה רובע הרבחה תא תופשל תאזב בייחתמ חוקלה ,ןכ ומכ ,.הרבחה יתרשל ער ןיטינומ
 .ךכ בקע ןיפיקעב וא ןירשימב הל ומרגנש

 וניאו הדימב הצופתה תמישרמ רשקה שיא תרסה ךרוצל עובק רושיק תקפסמ תכרעמה .5.1.2
 .ךכב ןיינועמ

 ןוקיתב רומאל הריתסב דמועה תכרעמב ינקת אל וא ןוכנ אל שומיש לע תיארחא אהת אל הרבחה
  .)״םאפס״ה קוח( תרושקתה קוחל 40
 אל ינורטקלא ראוד תצפה הווהמה (SPAM) לבז ראוד תצפה עצבל אלש בייחתמ הצקה שמתשמ
 תועצמאב ופסאנש ינורטקלא ראוד תובותכב שמתשהל אלש בייחתמ הצקה שמתשמ .השרומ
  .םיבתכמה רוודמ רותב הרורב הרוצב תוהדזהלו ,תונוש ראוד תובותכ ףוסיאל הנכות
 םרוג תועצמאב וא תורישי תונולת הנלבקתת םא םרגיהל םייושעש םיקזנל עדומ הצקה שמתשמ
 ךכל םיכסמו עדומ חוקלה .השרומ אל ינורטקלא ראוד תצפה יבגל (ISP טנרטניא יקפס ןוגכ( ישילש
 אל יכ ןכו ,הרבחה לומ תיקסעה ותוליעפ לש תידדצ דח הקספהל םורגי ולא תולועפמ תחא עוציבש
 יפיעסמ דחא תרפה תאפמ העצוב אלש תוליעפ ןיגב ומלושש םימולשת רובע והשלכ רזחהב הכוזי

  .הז םכסה
 רשא ,תוחפה לכל ,הרבחה לש תויטרפה תוינידמ רחא אלמלו ץמאל תאזב בייחתמ הצקה שמתשמ
 .תעל תעמ הרבחה ידי לע הנושתו ןכתי

 םרגייש יפסכ קזנ לכב אשייו (SPAM) השרומ אל רווידל תידעלבה תוירחאב אשונ הצקה שמתשמ
 .קר אל ךא ,תורחאו תויטפשמה ,הרבחה לש תויתלהנמה היתואצוה תא ללוכה ,ךכ לשב הרבחל



  (SMS) םינורסמ תועצמאב (SPAM) השרומ אל רוויד .5.2
 רשקה יטרפש רשק ישנאל קרו ךא הרבחה ידי לע עצובי תכרעמה תועצמאב םינורסמ חולשמ .5.2.1

 .ב״ויכו הצק ישמתשמ ידי לע ורוודש הצק ישנאל וא/ו הצקה שמתשמ ידי לע ורסמנ םהלש
 (SMS) םינורסמ חולשמ תועצמאב "לבז ראוד" תצפה עצבל אלש בייחתמ הצקה שמתשמ .5.2.2

 תכיושמה הרבחה תצופת תמישרמ היהת הרסהה .רשקה ישנא ידי לע שארמ השרומ יתלב
  .חוקלל תכרעמב

 תועצמאב וא תורישי תונולת הנלבקתת םא םרגיהל םייושעש םיקזנל עדומ הצקה שמתשמ .5.2.3
  .תישרומ יתלב םינורסמ תצפה יבגל )הינופלט יקפס ןוגכ( ישילש םרוג

 -ו 1 םיפיעסב רומאכ (SPAM) השרומ אל רווידל תידעלבה תוירחאב אשונ הצקה שמתשמ .5.2.4
 תא ללוכה ,ךכ לשב הרבחל םרגייש יפסכ קזנ לכב אשייו ,םהיפיעס יתת לע ,ליעל 2
 .קר אל ךא ,תורחאו תויטפשמה ,הרבחה לש תויתלהנמה היתואצוה

 םיתורישב הערל שומישו תכרעמה תועצמאב רווידל םינכת .6
 תכרעמב שמתשהל ןיא .תויקוח תורטמל קרו ךא ושמשי הרבחה תוכרעמו תונכות ,יתרש .6.1

 םירגובמל" םירדגומ וא םידעוימה םירמוח )דבלב אל ךא( טרפבו םירוסא םינכת תצפהל
 יתלב תוליעפל עגונב םהש םירמוח לכו םימס ,םירומיה ,ןימ יתוריש ,היפרגונרופ ,"דבלב
 רפהל אלש בייחתמ חוקלה .טלחהב רוסא ,הרבחה יבאשמב הערל שומישל ןויסינ לכ .תיקוח
 יושע רשא ןכות לכ אלו ,םיסוריו םיליכמ רשא םינכת חולשל אלש ,ינחור ןיינקו םירצוי תויוכז
 וא תוינעגופ תועדוה ץיפהל אלש בייחתמ חוקלה .םישמתשמל וא הרבחה יתרשל קזנ םורגל
 .תובילעמ

 תואצות ,םנכות לע ,תכרעמה ךרד םיצפומה םירסמל עגונב תוירחאב אשית אל הרבחה .6.2
 .ישילש דצ לכל וא םישמתשמ ,תוחוקלל םה ומרגיש קזנ לכל וא שפנ תמגוע ,םתונימא ,םמוסרפ

 לכ תוארוהלו הז םכסה תוארוהל םאתהב קר תכרעמב שומיש תושעל תאזב בייחתמ חוקלה .6.3
 ,ל"אוד חולשמל םיעגונה םיקוחו תונקת ,תוינידמ קר אל ךא ללוכ( ימואלניב וא ימוקמ ,ןיד
 לש ןגמ םושיר יקוחו םיירחסמ םינמיס ,םירצוי תויוכז תרפה ,ערה ןושל ,המיז ,תויטרפ ,םאפס
 קפוסמה ןכות רטנל וא חקפל רומאכ תביוחמ הניא הרבחהש תורמל .)םידלי לש ל"אוד תובותכ
 םוסחל ןכו תאז תושעל תיאשר הרבחה אהת ,תכרעמב חוקלה לש שומישה לע וא חוקלה ידי לע
 הרבחה תעדלש תכרעמב שומיש לכ לע רוסאל וא רומאכ ןכות לכ ריסהל ,ל"אוד תועדוה לכ
 .ליעל רומאה תא רפמ )תויהל ןעטנ וא( תויהל לולע

 רוויד יתורישב חוקלה שומיש .7
 םושיר .7.1

 30 רחאל ונובשח תא רשיא אל חוקלהו הדימב וא/ו ,תורישה תפוקת םויס לע חוקלה תעדוה םע
 הרבחה תיאשר ,םישדוח 12 לע הלועה הפוקתל ןובשחב שומיש/השיג השענ אלו הדימב וא/ו ,םימי
 ןיא ,תאז םע .תורישה תפוקתב תכרעמל וא/ו הרבחל ריבעה חוקלהש ןותנ וא עדימ ,טרפ לכ קוחמל
 שומיש לכ וב תושעל אלש תבייחתמ איה ךא ,הפוקתה םותב הז עדימ קוחמל תבייחתמ הרבחה
 .הלא תוריש יאנתב רדגומל רבעמ

 הרבחה יתורישב שומיש .7.2
 .םידדצה ןיב םתחנש םכסהל ףופכ רווידה יתורישב שומישה

 תוריש תולבגה .7.3
 חוקלה .ודי לע השכרנש הליבחב תועדוהה תאצקה המייתסנ יכ ךכ לע העדוה הרבחהמ לבקי חוקלה
 תוליבח שוכרל וא/ו תועדוהה תצופת תלדגהב ןיינועמ אוה םאה )2( םיימוי ךותב הרבחה תא ןכדעי
 תוליבח תשיכרב וא/ו הליבחה תלדגהב חוקלה ןיינועמ היהיו הדימב .תורחא וא/ו ולא תופסונ רוויד
  .תמדוקה הליבחל ךשמהכ תפסונה הליבחה ול בשחית ,תופסונ רוויד
 עדימ ירגאמ
 ןיא .ול ותו תכרעמב םילבקתמש יפכ ,תורישב הצקה ישמתשמ ינותנ תא חוקלל ריבעת הרבחה
 עצבל חוקלה תוירחאב יכו חוקלה רובעב םינותנ םתוא יפלכ תרחא וא/ו וז תוירחאב תאשונ הרבחה
  .עדימה ירגאמ לש )ךרוצ ונשיו הדימב( תושרדנה תוקידב

 :הרבחה תכרעמב הקוזחת תודובע עוציבו תואסרג ינוכדע .8
 :הרבחה תכרעמב הסרג ינוכדע .8.1

 םע Is").-("As עגר ותואל ןוכנ םהש יפכ היתוחוקללו םישמתשמל םילכ לש ןווגמ העיצמ תכרעמה
 האור איהש יפכ תכרעמל םילכ ףיסוהלו ןכדעל ,תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה ,תאז



 םישקבמ וא םיעיצמ היתוחוקלש םילכה תא ףיסוהלו ןכדעל םיצמאמ השעת הרבחהש ןבומכ .ןוכנל
 .הצקה ישמתשמו תוחוקלה ראש ןוצרו םנוצר עיבשהל תנמ לע
 יפ-לע תע לכב הרבחה רתא /שמתשמה קשממ לש הרוצה וא/ו הנבמה תא תונשל תיאשר הרבחה
 אל הז גוסמ םייוניש ועצוביו הדימב .שארמ חוקלל ךכ לע העדוה ןתמ ךות ,ידעלבה התעד לוקיש
 רושקה וא הז ןיינעב המעטמ ימ וא/ו הרבחה יפלכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ חוקלל היהת
 .וילא

 :הרבחה תכרעמב הקוזחת תודובע עוציב .8.2
 24 דע לש ןמז יקרפל ,הסרג ינוכדעו תפטוש הקוזחת יכרצל תכרעמה תא תעל תעמ תיבשת הרבחה
 הרבחה םיתורישב שומיש תושעל היהי ןתינ אל תכרעמה תתבשה תעב ,קפס רסה ןעמל .תועש
 .תכרעמב תננכותמ הקוזחת תלועפ לע הצקה שמתשמל עידוהל תבייחתמ אל הרבחה .םירחבנה
 לעפת ,הרבחב םייולת םניאש םירקמה לכב וא ,ןוילע חוכמ האצותכ תכרעמה תתבשה לש םירקמב
 .תירשפאה תוריהמב הניקתה תכרעמה תוליעפ תבשהל התלוכי בטימכ הרבחה
 תוירחא תרסה

 עדימל הרבחה תוירחא .8.3
 ןיא תאז םעו ,היתרשב םירמשנה םירגאמה יטרפ לע הרימשו הנגהל םיבר םיצמאמ השוע הרבחה
 תכרעמ תסירק וא תינודז הצירפ ,םירגאמל הרידח בקע שבוש וא קחמנ ,בנגנש עדימל תיארחא איה
  .חוקלה ינותנ לע ללכ תיארחא איה ןיא ,הרקמ לכבו היופצ אל

 הצקה שמתשמ יקזנל הרבחה תוירחא .8.4
 יקפס ,הרבחה ,רחא ןיד לכ לכ יפ לעו ןהש תוביסנ םושב ,לחה ןידה יפ לע תרתומה תיברימה הדימב
 ,הרשמה יאשונ ,ןוישיר ילעב ,תונובשחה יקפס ,הלש עדימה יקפס ,םייקסעה היפתוש ,הלש תורישה
 תוירחא לכב ואשיי אל ,)"הרבחה" הז ףיעסב ןלהל ונוכי( םינכוס וא םיציפמ ,םידבוע ,םירוטקרידה
 .הצקה שמתשמ יפלכ םה רשאב בצמ וא/ו ןמז לכבו אוהש םוחת לכב תרחא וא/ו וז
 

 םיקזנ ןיגבו םכסה תרפה ןיגב יופיש .9
 ללוכ( האצוה וא ,תובייחתה ,דספה ,קזנ לכ לשב הרבחה תא תופשל תאזב בייחתמ הצקה שמתשמ
 םכסה לש הרואכל הרפהמ תעבונה השירד וא העיבת לכ םע רשקב )תויטפשמ תואצוה קר אל ךא
 ,תכרעמה תועצמאב ודי לע וצפוהש םינורסמ וא/ו ל"אוד תועדוה לש תואצות וא ןכותמ תעבונה ,הז

 םיכסמו רשאמ הצקה שמתשמ ,ףסונב .תכרעמב ולש שומישל הרושקה תרחא ךרד לכב תעבונה וא
 ימ וא הצקה שמתשמ לש שומיש ןיגב הל םרגייש קזנ לכ ןיגב יוציפ שורדל תוכזה שי הרבחל יכ
 םכסה םע בשייתמ וניאש ןפואב וא/ו ,יקוח יתלב ןפואב ,תויקוח יתלב תורטמל תכרעמב ומעטמ
 לשב עבונה וא יתאצות ,הוולנ ,דחוימ ,ףיקע ,רישי תוברל ,גוס לכמ קזנל סחייתי הז יוציפ יכו ,הז
 .ויאנת וא ומויק ,הז םכסה לע תוכמתסה
 ,היביכרמו התוניקת ,המויק לע ,תכרעמה לע הצקה שמתשמ לש תוכמתסה לכו תכרעמב שומישה
 וניה ,רומאכ תוכמתסה וא תכרעמב שומישה לשב הצקה שמתשמ ידי לע הטקננש הלועפ לכ ללוכ
 וא תולקת אלל היהת תכרעמה יכ תבייחתמ הניא הרבחה .דבלב הצקה שמתשמ תוירחא לע
 .תכרעמב שומישהמ גישהל ןתינש תואצותל רשאב תויובייחתה לכ תנתונ איה ןיא ,ןכו ,תואיגש
 תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,תוירחא לכמ תרענתמ הרבחהו IS" "AS תקפוסמ תכרעמה
 ידעלבהו דיחיה דעסה .תכרעמה לש םימיוסמ םיעוציבל וא תמיוסמ הרטמל המאתה ,תוריחס יבגל
 ידכ םיריבס םיצמאמ תלעפהל הרבחה תובייחתה אהי רומאכ תכרעמה לש לשכ ןיגב חוקלל
 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תאזו ,תכרעמה תא ןקתל וא תכרעמה תא םיאתהל

 םיכוסכס בושיי .10
 יכרוע תכשל םעטמ ת/ררוב ידי לע ,תוררוב תרגסמב ררבתי הצקה שמתשמו הרבחה ןיב ךוסכס לכ
 .ביבא לתב טפשמה תיבל הנותנ אהת תוררוב רדעיהב תימוקמה ןוידה תוכמס .ןידה
 
 
 

 


