
 ןמאמל וידוטסב שומיש תוכז םכסה

 2021  תנשב ______ שדוחב_____ םויב םתחנש

 
 - ןיב

Glow  
 208298125 .מ .ע – לאיתוקי לבוי

 ןורשה דוה ,24 רגנה 'חרמ
 support@communityglow.com :ל"אוד
 054-5858726 :'לט

 
 )Glow - ןלהל(

 - ןיבל
 ___________________________________________ 
 _______________________________________פ.ח / .מ.ע /.ז.ת 
 ______________________________:תבותכ 
 ________________________________ :'לט 

 
 )ןמאמה - ןלהל(

 
 ללח ללוכה ,)סכנה - ןלהל( ןורשה דוהב 24 רגנה בוחרב םקוממה סכנב תוריכש תוכז תלעב איה Glowו :ליאוהו

 הז םכסהל 'א חפסנב טרופמכ ,רשוכ דויצ תוברל ןילטלטימו םירבוחמ ללוכה ,ר״מ 42 -כ  לש חטשב
 ;)וידוטסה - ןלהל(

 
 הז םכסהב טרופמכ לכה ,דבלב םינומיא ךרוצל ,וידוטסב שומישה תוכז תא לבקל שקבמ ןמאמהו :ליאוהו

 ;וב םיטרופמה םיאנתל םאתהבו
 
 ;)תוחוקלה - ןלהל( ויתוחוקלל ןומיא יתוריש וידוטסב קפסל שקיב ןמאמהו :ליאוהו
 
 ,בוט בצמב ותוא אצמו וידוטסה תא קדבו האר וידוטסה תאו סכנה תא קדב אוה יכ ריהצמ ןמאמהו :ליאוהו

 סחיב אוהש ןימו גוס לכמ הנעט לכ לע תאזב רתוומ אוה יכו ,ויתורטמל םיאתמו שומישל יוארו ןיקת
  ;ויכרצל םיאתמ אוה יכ אצמו המאתה יא ,םגפ ,םומ ןיגב תונעט תוברל ,וידוטסל

 
 ;תוחוקלל םיתורישה ןתמ ךרוצל םישורדה הכמסההו ןויסינה ,תלוכיה ,עדיה ול שי יכ ריהצה ןמאמהו   :ליאוהו
 
 ונממ תענומה תרחא וא/ו תיאופר וא/ו תיזוח וא/ו תיקוח הלבגמ לכ וילע ןיא יכ ריהצה ןמאמהו :ליאוהו

 ;הז םכסהב Glow םע רשקתהל
 
 .םהיניב תורשקתהה יאנת תא הצממ ןפואב הז םכסהב רידסהלו רידגהל םידדצה ןוצרבו :ליאוהו

 
 

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב רהצוהו םכסוה ךכל יא
 
 יללכ .א       
 

 .הז םכסהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז םכסהל אובמה .1
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 תורשקתהה תוהמ .ב      
 

2. Glow אל םינמאתמה ךס יכ ,רהבומ .תוחוקלה ןומיא ךרוצל ,וידוטסלו סכנל סנכיהל ןמאמל רשפאת 
  .םינמאתמ 8 לע הלעי
 

 וא/ו הניינעמ הניאו ,ןמאמה ידי לע ,ןירשימב ,הבגית תוחוקלה תאמ םיתורישה עוציב ןיגב הרומתה .3
 .Glow לש הקסעמ
 

 ןמאמה .ןאולמב הז םכסה תוארוה םויק לע חוקיפל ,וידוטסב תומלצמ ביצהל תיאשר Glow יכ ,רהבומ .4
  .םימלוצמ םינומיאה יכ תוחוקלה תא עדייל בייחתמ

 
 

 ןמאמה תויובייחתהו תורהצה   .ג
 

 
 טרופסה קוח תושירד תא תמאותה ,הכמסה תדועת הז םכסה לע ותמיתח דמעמב רסמ ןמאמה .5

 תעינמל קוחה יפ לע הקסעה רושיא ןכו ,וידוטסב עצבל ותנווכב םתוא םינומיאה לכ עוציבל ויתונקתו
  ;2001-א"סשת ,םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה

 
 לוהינל ןיד יפ לע םישורדה םירושיאה לכ ול שי ,ןידכ יאמצע קסע לעבכ םושר אוה יכ ריהצמ ןמאמה .6

 .קפסמ אוה םתוא םיתורישה ןתמ ךרוצל ,וקסע
 

 .תעל תעמ ול ןתניתש יפכ ,היתויחנה יפ לע ,Glow תוינידמל םאתהב םיתוריש קפסל בייחתמ ןמאמה .7
 
 םצעמ תבייחתמה תוריהזב ,היוארו תיעוצקמ הרוצב ,תוחוקלל ויתוריש תא קפסל בייחתמ ןמאמה .8

 יגוסו ןומיאה תרגסמב םיבייחתמה תוחיטבה יללכ לע הרימש ךות ,תוריסמב ,ןמאמכ ותוליעפ עוציב
  לש תעמשמהו תוגהנתהה יללכל םאתהב לועפלו תוניגהבו רשויב ,ויתוחוקלל עצבמ אוהש ןומיאה

Glow, תוינידמ חפסנ תחת םיטרופמה Glow - ב חפסנ'.  
 

 Glow רושיא אלל ,וידוטסה חטשמ םייק דויצ איצוהל וא/ו ומעטמ דויצ סינכהל אלש בייחתמ ןמאמה .9
 תחכוה אלל ,םכסומ יוציפ רורגת ותרפה רשא ,םכסהל ידוסי יאנת אוה הז יאנת .בתכבו שארמ ךכל
 .₪ 30,000 לש ךסב ,קזנ

 
 רחא" תועצמאב ןומיא לכ .ומעטמ רחא תועצמאב אלו ותועצמאב םינומיאה תא עצבל בייחתמ ןמאמה .10

  .הז םכסה לע ומעטמ רחאה תמיתחל ףופכ היהי "ומעטמ
 

 ,תוחוקלה ללכ תאמ ,ןירשימב ,ודי לע עצובת ויתוריש ןיגב הרומתה תייבג יכ ול עודי יכ ריהצמ ןמאמה .11
 תובוח יבגל טרפב ,הרומתה תייבגל רשקב Glow יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ ול אהת אל יכ בייחתמו

 .ויפלכ תובוח תייבגב עויסל השירדב Glowל תונפל אלש בייחתמ ןכו ,ויפלכ תוחוקלה
 

 .המעטמ ימ וא Glowב אוהש גוס לכמ העיגפל םורגל לולע רשא לדחמ וא השעמ לכמ ענמיי ןמאמה .12
 

 :יכ בייחתמו תאזב ריהצמ ןמאמה ,ליעל רומאל ףסונב .13
 ופסכמ םלשיו אשיי אוה יכו ,להנמ אוהש יאמצעה קסעה תרגסמב וקפוסי תוחוקלל ויתוריש .א

 ;םרובע תורישה ןתמ ןיגב ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,תואצוהה לכ תא
 תולבק תוחוקלל קפסיו ףסומ ךרע סמ ןיינעל רוטפ וא השרומ קסועכ וא הרבחכ םושר ןמאמה .ב

 ;םהמ הבגיש םולשת לכ ןיגב )קסועה גוס יפל( סמ תוינובשח וא
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 לכ ימולשתל ידעלב יארחא היהיו ,ימואלה חוטיבבו הסנכה סמב יאמצע קית להנמ ןמאמה .ג
  ;ורובע ימואלה חוטיבה ימדו םיסימה

 תויוכזה לכל ,ותחרט רכש ךותמ ,ונובשח לע ,ותעד לוקיש יפל ,ומצעב גאדי ןמאמה .ד
 תונואת חוטיב תוברל ,םיתורישה ןתמב םיכורכ ויהיש םיחוטיבה לכלו ,ולש תוילאיצוסה
 ;'בויכו ישילש דצ יקזנ חוטיבו תיעוצקמ תוירחא חוטיב ,תוישיא

 םרגיי רשא קזנ לכב ומצעב אשיי אוהו ,ודי לע םינתינה םיתורישל ודבל יארחא אהי ןמאמה .ה
 ;ולש לדחמ וא/ו השעממ האצותכ ,םרגיי םא ,והשלכ ישילש דצל וא/וGlow ל וא/ו תוחוקלל

 םע רשקב הל ומרגייש קזנ וא/ו תובח לכ ןיגב המעטמ ימ וא Glow תא תופשל בייחתמ ןמאמה .ו
 ;םניגב ועבתי המעטמ ימ וא Glow רשאו ודי לע םינתינה םיתורישה

 הקסעב ןפואו הרוצ םושב בלתשמ וניא ,ולשמ יאמצע קסע להנמה ,ןמאמה יכ םכסומו רהבומ .ז
 ,דיבעמ-דבוע יסחיכ םהיניבש םיסחיה תא וארי אלו םיאור םניא םידדצה .Glow לש דרפנה
 ;ןיד לכ ךרוצלו ןיינעו רבד לכל

 Glow יכו ,הז םכסהב םיידוסי םיאנת תווהמ ליעלד תומכסההו תורהצהה יכ ןמאמל עודי .ח
 הרפהכ בשחת ולא םיאנת לש םתרפה .הז םכסהב ןרואל רשקתהל המיכסמו םהילע תכמתסמ
 .ןיד לכ יפל Glowל תורומשה תויוכזה ראשמ עורגל ילבמ ,הז םכסה לש הרומחו תידוסי

 
 

 וא קוח לכו ,דיתעב ויהישו ויהש וינוקית לכ לע 1972-ב"לשתה ,)בלושמ חסונ( ריידה תנגה קוח תוארוה .14

 אל ,וחוכמ וא ריידה תנגה קוח יפ לע ונקתוהש הנקת וא קוח תוברל ,םירייד לע הנגהל םירחא הנקת

 םכסה יפ-לע ןמאמה ידי-לע רכשומב ןמאמה לש שומישה תוכז לע וא/ו םחתמה לע וא/ו סכנה לע ולוחי

 .םירומאה םיקוחהמ תעבונה תוכז איהש וזיאל יאכז אהי אל ןכו ןגומ רייד ,היהי אלו ,וניא ןמאמהו ,הז

                                                                                                    
 

 םכסהה תפוקתו שומישה תוכז שומימ .ד
 

  .ךליאו ותמיתח םוימ איה הז םכסה יפ לע תורשקתהה תפוקת .15
 

 וידוטסה לש תילטיגיד הנמזה / שארמ םואיתל ףופכב ,תיתדוקנ שומיש תוכז לבקי ןמאמה יכ ,רהבומ .16
 .ותונימזל  ףופכבו
 

17. Glow הביס לכמ ,שארמ םימי 7 לש בתכבו שארמ העדוהב ומויסל הז םכסה איבהל תיאשר אהת 
 .איהש
 
 
 וידוטסב שומיש ימד  .ה
 

 םכסהל 'ב חפסנב עיפומה טוריפה יפ לע שומיש ימד ,Glowל ןמאמה םלשי וידוטסב שומישה תרומת .18
  .הז
 

 
 יופישו תוירחא ,חוטיב            .ו       

 וא דספה ,ןדבא לכל ,ישילש דצ לכ יפלכ וא/ו המעטמ ימ לכ יפלכ וא/וGlow יפלכ יארחא אהי ןמאמה .19
 ,םיאורק תוברל ,סכנב םיפסונ האשרה ילעב לכו הינמזומ ,תוחוקלל ,הידבועל ,Glowל םרגייש קזנ

 תוברל ,ףוג יקזנ ןיב ,סכנה ינקתמו יחטשב יוצמה רחא םדא לכ ןכו םמעטמ ימ לכו ,םיקפס ,םירקבמ
 ,וידוטסב שומישה בקע וא ידכ ךות ,ןוממ וא שוכר יקזנ תוברל ,םינומיאהמ האצותכ ומרגנש הלאכ
 וא ותלועפ ןיגב המעטמ ימל וא Glowל םרגיש אוהש גוסו ןמ לכמ קזנ לכ וא/ו ותביבסב וא/ו סכנב
 .)קזנה :ןלהל( .סכנל רשקב ןמאמה לש ולדחמ



 
3 

 
 לומ ,ול הצוחמ וא/ו וידוטסב םייקתתש שומיש וא תוליעפ לכ יכ ,רהבומ רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .20

 וא תוליעפל תוירחא וא רשק לכ היהי אל Glowלו ,ןמאמה לש תידעלבה תוירחאב השעית ,תוחוקלה
 הרפהב ורוקמש קזנ לכל תידעלב יארחא אהי ןמאמה ,רומאה תויללכמ עורגל ילב .םירומאה םישומישל
  .ןמאמה קפסמש םיתורישה םע רשקב רתיה וא האשרה ,ןוישיר וא ןיד לכ תוארוה לש םויק יא וא
 

 תא תופשל וא/ו תוצפל בייחתמ ןמאמה ,ןיד לכ יפ לע וא םכסהה יפ לע Glow תויוכזמ עורגל ילבמ .21
Glow שרדיתש םוכסה אולמב ,ןכ תושעל הנושארה התשירד םע דימו Glow המלישש וא/ו םלשל 
Glow ש תואצוהה לכב ןכו ,ליעל ותרדגהכ קזנל רשקבGlow םע רשקב וא העיבתל רשקב ןהב האשנ 

 עדונש םוימ ריבס ןמז ךות רומאכ העיבת לע ןמאמל עידותGlow .קזנה בקע רומאכ העיבתב תוננוגתה
 .הרומאה העיבתה ינפב ןנוגתהל תונמדזה ןמאמל רשפאתו ,המויק לע ול
 

 אוה יכ ןמאמה ריהצמ ,וידוטסב שומישה תוכז שומימ תליחתל יאנתכו ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .22
 תפוקת לכ ךרואל תיעוצקמ תוירחא חוטיבב קיזחי אוה יכו ,ףקותב תיעוצקמ תוירחא חוטיבב קיזחמ
  .הז םכסה

 
 
 תונוש .ז

 
 יפל םושר ראודב והנשמל דחא דצמ חלשתש העדוה לכ .הז םכסהל אובמב טרופמכ ןה םידדצה תובותכ .23

 החלשנ םא ,םושר ראודב החלשנשמ תועש 72 ךות ןעמנה ידי לע הלבקתנ וליאכ בשחית ,ל"נה תבותכה
 .התריסמ דעומב דיב הרסמנ םאו ,תועש 24 ךות ינורטקלא ראודב וא הילימיסקפב
 

 תונבה וא םיבתכמ ,םיגצמ ,םירדסה לכו ,םידדצה ןיבש אלמה םכסהה תא אטבמ ,ויחפסנ לע ,הז םכסה .24
 .ףקות ירסח ויהי ,הז םכסהב שרופמ יוטיב ולביק אלש לככ ,הז םכסה תמיתחל םדוק ויהש
 

 הווהת אל ,םירקמ תרדסב וא םיוסמ הרקמב ,הז םכסה לש והשלכ יאנתמ תוטסל םידדצהמ ימ תמכסה .25
 .דיתעב רחא הרקמ לכל הווש הריזג הנממ ודמלי אלו םידקת
 

 חוכמ וא הז םכסה יפ לע ול תונקומה תויוכזהמ יהשלכ תוכז ,רוחיאב ףכא וא ,םידדצהמ ימ ףכא אל .26
 תורחא תויוכז לע וא הרומאה תוכזה לע רותיו ךכב וארי אל ,םירקמ תרדסב וא םיוסמ הרקמב ,ןידה
 .ןהשלכ
 

 ראש לש ןתופקתב עגפת אל ,התפיכאל תלוכי רדעיה וא הז םכסה תוארוהמ הארוה לש התופקת יא .27
 .וחור יפלו תוירוקמה ויתוארוהל ןתינש לככ בורק םיוקי םכסההו ,הז םכסה תוארוה
 

 .הז םכסהל םידדצה ידי לע םותחה בתכב ךמסמ דוסי לע אלא הז םכסה יאנתמ יאנת תונשל ןיא .28
 

 ןתנית רשא ,Glow תמכסהב אלא הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה בסהל וא תוחמהל יאשר וניא ןמאמה .29
 ,הז םכסה יפ לע היתובוח וא היתויוכז תא ריבעהל תיאשר אהת Glow .בתכבו שארמ )ןתניתש לככ(

 .ןמאמהמ תושר תלבק אלל ,ישילש דצ לכל ,ןקלח וא ןלוכ
 

 יתב ויהי הז םכסהל רשקב םיכוסכסב ןודל ךמסומה טפשמה תיבו ,ילארשיה ןידה לח הז םכסה לע .30
  .אבס רפכב טפשמה

 
 

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו
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Glow  ןמאמה 
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 וידוטסה דויצ -'א חפסנ
 

 :ןלהל טרופמכ אוה וידוטסב םייקה דויצה
 

  8 – םינרזמ •
 8 - רבוא ירודכ •
 10 - תוימוג •
 8 - סיטאליפ תועבט •
 8 - סיטאליפ ילילג •
 8 - הגוי תויבוק •
 6 - וסוב •
 6 - תוגרדמ •
  - )ג״ק 10 דע ג״ק 1( די תולוקשמ •

 1 גוז – ג״ק 1
 תוגוז 2 – ג״ק 2
 תוגוז 3 – ג״ק 3
 תוגוז 2 – ג״ק 4
 1 גוז – ג״ק 5
 1 גוז – ג״ק 8

 1 גוז – ג״ק 10
 )ג״ק 10 דע ג״ק 4( סלבלטק תולוקשמ •

 תולוקשמ 4 – ג״ק 4
 תולוקשמ 4 – ג״ק 6

 תולוקשמ 1 – ג״ק 10
 )ג״ק 8ו 6( חוכ ירודכ •

 ג״ק 8 לש 1 רודכו ,ג״ק 6 לש 1 רודכ
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 Glow תוינידמ - 'ב חפסנ
 

  .היצקילפא ךרד יארשאב תעצבתמ וידוטס תעש תנמזה - שומישה תוכז תנמזה •
 םיקיודמ םינמזב וידוטסה תא תונפל גואדל ןמאמה לע .תולוגע תועשב תוקד 50 דע אוה ןומיאה ןמז •

  .תונמזהה חולב ועבקנש יפכ
 דויצל רבעמ ףסונ דויצ איבהל טלחומ רוסיא לח .תידעלבה ותוירחאבו ןמאמה שומישל דויצ וידוטסב •

  .דבלב וידוטסה ךותב םייקתי ןומיאה .דויצה תוניקת לע רומשל ןמאמה לע .וידוטסב םייקה
  .ןומיאה םויסב ,לבקתהש יפכ לוענו רדוסמ היהי וידוטסה יכ גואדל ןמאמה תוירחאב •
 .רתאב וא היצקילפאב ןומיא לטבל ןמאמה לכוי ןומיאה תליחת דעומ ינפל תועש 12 דע :םילוטיב •
 לבוקמ חסונב ןמאמה לומ תואירב תרהצה ספוט לע םותחי וידוטסב ןמאתמ לכ יכ גואדל ןמאמה לע •

 לכ תליחתל יאנת הניהו ןמאמה לש תידעלב תוירחא הניה וז תוירחא .יתואירב בצמ יוניש ןוכדע תוברל
  .ןיד לכ פ״ע השינע רורגתו תידוסי הרפה וניה ל״נה יאנתה םויק יא .ןומיא

 יפכ רחא חוטיב לכ וא/ו תיעוצקמ תוירחא חוטיב תוברל ,םיחוטיבה ללכל גואדל ןמאמה תוירחאב •
 .ישילש דצ לכ וא/ו םינמאתמה יפלכ תורשקתהה םכסהב עיפומש

 .ןומיא לכב םינמאתמ 8 דע :םינמאתמ רפסמ •
  .דבלב ןמאמה תוירחאב ןומיאה •
  .הממיב תועש 24 םלוצמ םוקמה •
  .לוטיבל םינתינ אל ושכרנש היסיטרכ וא/ו יונמ •
 .יארשא סיטרכ תועצמאב השיכרה דעומב – היסיטרכ :םולשת עוציב •

 Glow ילהנ פ״ע וא תיאקנב הרבעה/יארשא סיטרכ תועצמאב יעובש םולשת – םייונמ                        
  .תעל תעמ

  .תעל תעמ ועבקיש Glow ילהנ יפל יתנש יונמ איפקהל ןתינ :םייונמ תאפקה •
 
 

 
 יללכ

  .היצקילפא ךרד יארשאב תעצבתמ וידוטס תעש תנמזה •
  .ןמאמה תדמעב אצמנ ןגזמל טלשה •
  .וידוטסל הסינכב יעצמאה ןוראב תאצמנ הנושאר הרזע תכרע •
 .דבלב םוקמב אצמנש דויצב שמתשהל ןמאמה לע .וידוטסל ףסונ דויצ סינכהל רוסיא לח •
 .ןומיאה תעשב רבחתהל ןמאמה לוכי הילא סוטולב רוביח םע תכרעמ תאצמנ ןמאמה תדמעב •
 .1/2 המוקב םיאצמנה םיתורישה םה שמתשהל ויתוחוקלו ןמאמה םילוכי םהב םיבורקה םיתורישה •

 
 
 

  יללכ - תועובש 4 ייונמ
 יונמה שודיח תקספה .יטמוטוא ןפואב שדחתמ יונמה .לוטיבל ןתינ אל שכרנש תועובש 4 יונמ •

 .תועובשה 4 תפוקת םותב רשפאתת
  .עובשב תועובק הרכשה תועש ןיירשל היצפואה תמייק יונמה תחיתפ דמעמב •

 םע רשק רוציל וילע ,תכרעמב תועובק תועש ןוירשב ןיינועמ ןמאמהו הדימב ,יונמה תשיכר רחאל • 
Glow. לע אוה הרכשהה תועש ןוירש .היצקילפאה וא רתאה ךרד תיאמצע תאז תושעל תורשפא ןיא 

 .תועובש 4ה תולבגמ תחתו יונפ םוקמ סיסב
             יונפ םוקמ סיסב לע השעת המשרהה .המידק םייעובש דע רשפאתת תונמדזמ הרכשה תועשל המשרה •

  .הריבצ אלל - תועובש 4ה תולבגמ תחתו
 דעומ ינפל תועש 12 דע הרכשהה תעש תא לטבל וא/ו תרחא העשל הרכשהה תעש תא זיזהל ןתינ •

 - עובשה תולבגמ תחתו יונפ םוקמ סיסב לע םה וזזוה וא/ו ולטובש םינומיאה לוצינ .ןומיאה תליחת
 .הרכשה תועש לוטיב לש הרקמב יפסכ רזחה ןתינ אל .הריבצ אלל
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 .תועובש 4 יונמ תאפקה רשפאתת אל •
 
 

 םייתנש םייונמ
 .5% לש החנהב יתנש לולסמל ותוא רימהלו תועובש 4 ייונממ יונמ לכ רוחבל ןתינ •
 רשפאתת יונמה שודיח תקספה .יטמוטוא ןפואב שדחתמ יונמה .לוטיבל ןתינ אל שכרנש יתנש יונמ •

 .דבלב שארמ םייעובש לש הארתהבו ,הנשה תפוקת םותב
 םירתונה םישדוחהמ שילש לש יפסכ רזחה לבקי ,ומויס ינפל יונמה תא לטבל ןמאמה לש ונוצרב םא
  .יונמב

 תועובקה הרכשהה תועש .עובשב תועובק הרכשה תועש ןיירשל היצפואה תמייק יונמה תחיתפ דמעמב •
 ןמאמה לע ,יונמה שודיח תארקל תועובש 4 .הנש לש ןמז תפוקתל ןמאמל םיכייש הז יונמ גוסב
  .תוספאתמ ןה ,שדחמ םתוא ןיירש אלו הדימב .אל וא שדחמ ןתוא ןיירשמ אוה םאה טילחהל

 םע רשק רוציל וילע ,תכרעמב תועובק תועש ןוירשב ןיינועמ ןמאמהו הדימב ,יונמה תשיכר רחאל • 
Glow. לע אוה הרכשהה תועש ןוירש .היצקילפאה וא רתאה ךרד תיאמצע תאז תושעל תורשפא ןיא 

 .עובשה תולבגמ תחתו יונפ םוקמ סיסב
 תונמדזמ הרכשה תועשל המשרהה .המידק םייעובש דע רשפאתת תונמדזמ הרכשה תועשל המשרה •

  .הריבצ אלל - עובשה תולבגמ תחתו יונפ םוקמ סיסב לע איה
 דעומ ינפל תועש 12 דע הרכשהה תעש תא לטבל וא/ו תרחא העשל הרכשהה תעש תא זיזהל ןתינ •

 - עובשה תולבגמ תחתו יונפ םוקמ סיסב לע םה וזזוה וא/ו ולטובש םינומיאה לוצינ .ןומיאה תליחת
 .הרכשה תועש לוטיב לש הרקמב יפסכ רזחה ןתינ אל .הריבצ אלל

 .דבלב עובש לש םיחתנב הנשב םייעובש דע יתנש יונמ איפקה ןתינ •
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


