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פרק ג' | ניירות ערך 
הסכים הבנק לבקשת בעלי החשבון לאפשר להם פעילות בניירות ערך, יחול האמור בפרק זה להלן.

כללי  .20

בלי לגרוע מהוראות הפרק הכללי לעניין השירותים הבנקאיים ואופן ביצוע הוראות, מוסכם בזה כי פעולות   20.1
בניירות ערך, רישומם ואחזקתם, לרבות בני"ע חוץ, תבוצענה על ידי הבנק גם בהתחשב בנהלים, התקנות, 
ההסדרים וההוראות שיהיו נהוגים בבנק ו/או אצל הברוקר ו/או הקסטודיאן, מפעם לפעם, וכן בכפוף לכל דין, 
נהלי מסחר, תקנות, הוראות והנחיות של הרשויות בארץ ובחו"ל, לרבות של בורסה בישראל או בחו"ל, שוק 
מוסדר מחוץ לישראל והמסלקה שלהם )להלן: "השוק הרלבנטי"(, החלים ואשר יחולו מפעם לפעם על ניירות 
ערך )להלן: "הדינים הרלבנטיים"(. נסחרו ני"ע ביותר משוק רלבנטי אחד, הרי בהעדר הוראה מפורשת מבעלי 
החשבון, עשויה הוראת בעלי החשבון בקשר עם פעולה בני"ע להתבצע בשוק רלבנטי אחד או יותר, לפי שיקול 

דעתו של הבנק או הברוקר, ולא תהא לבעלי החשבון כל טענה בעניין זה.

בעלי החשבון יהיו כפופים לתנאי כל הסכם שנחתם ו/או ייחתם בין הבנק לבין הברוקר, הקסטודיאן, רשות   20.2
מס, בורסה או מסלקה כלשהי, או כל גורם רלבנטי אחר, בכל הנוגע לפעילות נשוא פרק זה.

בלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לאמור בסעיף אחזקת ני"ע להלן, יהיה הבנק רשאי למסור לברוקר, לקסטודיאן,   20.3
למנפיק ניירות ערך, למנהל קרן, ולכל שוק רלבנטי או לכל גורם רלבנטי אחר, כל דיווח, מידע או מסמך 
המבוקש על ידם, שעשויה להיות לו נגיעה לבעלי החשבון ו/או למי שהינם קשורים לחשבון, לרבות פרטי 

זיהוים, אחזקותיהם והפעילות המבוצעת בחשבון.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות פרק זה לבין מסמכים המסדירים אופנים שונים למתן הוראות   20.4
לביצוע עסקאות בני"ע )באמצעות קווי תקשורת, קשר ישיר לחדר עסקאות, לברוקר, למערכת באמצעותה 

מתנהל מסחר בני"ע וכיו"ב(, יגברו הוראות הטפסים הנ"ל.

הגדרות  .21
"ברוקר" - סוכנים ו/או סוחרים, שייבחרו על ידי הבנק או על ידי בעלי החשבון בהסכמת הבנק, מפעם לפעם, לצורך 

ביצוע הוראות בני"ע. 

"חשבון ני"ע" - חשבון ני"ע של בעלי החשבון, המתנהל במסגרת החשבון. 

"יום מסחר" - יום שבו מתקיים מסחר בשוק הרלבנטי.

"המטבע הרלבנטי", בפרק זה - המטבע בו נערכת הסליקה לגבי ני"ע מסוים.

"קסטודיאן" - ברוקר או גוף אחר, המחזיק או סולק ני"ע חוץ.

אופן ביצוע הוראות בני"ע  .22
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודיע הבנק לבעלי החשבון ובעלי החשבון מסכימים לתנאים המפורטים להלן:

בפעילות בניירות ערך, הבנק פועל כסוכן, אלא אם הודע אחרת לבעלי החשבון. בנוסף, הבנק משמש ו/או   22.1
 עשוי לשמש כעושה שוק בניירות ערך שייקבעו על ידו מעת לעת בכפוף לכל דין. 

כעושה שוק, הבנק עשוי למכור לבעלי החשבון או לרכוש מבעלי החשבון את ניירות הערך, במחיר המצוטט 
על ידי הבנק בעת מתן ההוראה, בכפוף לכל דין, הסדר ו/או כללים שהבנק יהיה כפוף להם מעת לעת בענין 
ציטוט מחירים כעושה שוק. בהתאם לכך, לבנק עשוי להיות רווח בעיסקה, ככל צד לעיסקת מכירה/רכישה 

של ניירות ערך. 

בעיסקה בניירות ערך, בה הבנק מאפשר מתן הוראה בהגבלת שער )Limit(- כל הוראה תבוצע בהתחשב   22.2
בהגבלת שער שתצוין על ידי בעלי החשבון בעת מתן ההוראה. הוראה שאינה בהגבלת שער תבוצע  בהתאם 
לשער השוק כפי שיהא במועד הביצוע בפועל )Market Order( או בהתאם למחיר המצוטט על ידי הבנק 

 בעיסקה בה הבנק הוא הצד הנגדי לעיסקה. 
ההוראה עשויה שלא להתבצע או שלא להתבצע מיידית, להתבצע בחלקים או להתבצע באופן חלקי בלבד, 
בכפוף לסדרי העדיפות המקובלים בשוק הרלבנטי או בבנק כעושה שוק, לפי הענין )בהתחשב, בין היתר, 

במועד קבלת הבקשה והכמות הנרכשת/הנמכרת ובהגבלת השער(.
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 ,)stock split( במקרה של אירוע בנייר, לרבות תשלום ריבית, חלוקת דיבידנד או הטבה או זכויות, פיצול בנייר  22.3
הפסקת מסחר וכד', אזי הוראה שתינתן על ידי בעלי החשבון בקשר לאותו נייר עשויה להתבצע כפי שהיא או 

אחרת, או שלא להתבצע כלל, הכל בהתאם לדינים הרלבנטיים.

כל מידע שיקבלו או שיגיע לידיעתם בכל אופן שהוא, בין בעל-פה ובין באמצעות מערכת תקשורת כלשהי,   22.4
ביחס לשערי ניירות הערך, לרבות מידע על עסקות אחרות שבוצעו באותו ני"ע, מהווה אינדיקציה בלבד, ולא 

 מהווה ראיה שניתן או שלא ניתן היה לבצע עסקה כלשהי בכלל או בשער מסוים בפרט.  
בלי לגרוע מהאמור בפרק שימוש בקווי תקשורת להלן, מובהר בזאת כי שערי ני"ע המצוינים ו/או יצוינו 
on line. לפיכך, על בעלי החשבון לברר את שער הנייר  באמצעות קווי תקשורת אינם בהכרח מתעדכנים 

העדכני באופן עצמאי, לפני מתן כל בקשה.

כל הוראה תנקוב בכמות המבוקשת לרכישה או למכירה, לפי העניין.   22.5 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הבנק יהיה רשאי, אך לא חייב, לבצע הוראה אף אם ניתנה ללא ציון כמות, אולם 
תוך ציון סכום התמורה – לחיוב בגין רכישה או לזיכוי בגין מכירה, לפי העניין. מובהר, כי במקרה זה סכום 
התמורה הנקוב בהוראה יהיה סכום משוער בלבד )להלן: "תמורה משוערת"(. חישוב הכמות ייעשה על ידי 

 הבנק, לפי שיקול דעתו, בהתחשב בתמורה המשוערת. 
בעלי החשבון מוותרים בזה על כל טענה או דרישה כנגד הבנק בגין הכמות בה בוצעה ההוראה והתמורה 

בפועל. 

הוראה בהגבלת שער, לגביה הורו בעלי החשבון מפורשות כי תהא תקפה ליותר מיום אחד )הוראה בתוקף(,   22.6
תבוצע, אם תבוצע, עד למועד הפקיעה הנקוב בה, עד למועד האחרון האפשרי לביצוע הוראות מסוג זה על 
פי הדינים הרלבנטיים, או על פי הנהוג בבנק כפי שנמסר לבעלי החשבון, לפי המוקדם מבין שלושת המועדים. 

 היה מועד זה יום שאיננו יום מסחר, עשויה ההוראה להתבצע עד ליום המסחר הקודם למועד זה. 
הוראה שאינה הוראה בתוקף תהא תקפה אך ורק ביום המסחר בו נמסרה, ובלבד שמלכתחילה ניתן להגישה 
לביצוע בשוק הרלבנטי, בשלב המסחר במהלכו נמסרה. נמסרה ההוראה לאחר תום יום מסחר או ביום שאיננו 
יום מסחר, תהא ההוראה תקפה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד מסירתה, ובלבד שאם לא ניתן יהיה 

 להגישה לביצוע, בפתיחת המסחר ביום זה, ההוראה תתבטל.  
כל הוראה תפקע במועד האחרון לביצועה כאמור לעיל, אם לא בוצעה עד לאותו מועד.

על הוראה תואמת, כהגדרתה בתקנון ובנהלי המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, יחולו ההוראות   22.7
וההצהרות הבאות:

בהתאם לתקנון ונהלי המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכל מקרה בו יבקשו בעלי החשבון  א. 
לבצע עסקה תואמת הם מחויבים לסמן הוראה זו, בהתאם. לפיכך, מתחייבים בעלי החשבון לעדכן את 
הבנק בכל מקרה בו ההוראה שתינן על ידם תהיה הוראה לביצוע עסקה תואמת ולסמן את ההוראה 

כמתואמת במקומות הנדרשים לכך על ידי הבנק.

בעלי החשבון מתחייבים בזאת כי קודם למתן ההוראה הם יוודאו שפרטיה של ההוראה התואמת זהים  ב. 
לפרטיה של ההוראה התואמת הנגדית, של הצד האחר עמו הם סיכומו את העסקה.

אופן ומועד העברת ההוראה לביצוע הוראה תואמת בבורסה יתואמו על ידי הבנק עם בעלי החשבון  ג. 
בלבד, והבנק לא יהיה אחראי מעבר לכך לכל תיאום עם הצד השני לעסקה, בין אם מצויים ברשות הבנק 

פרטים ו/או מידע על הצד השני לעסקה ובין אם לאו.

מתן הוראה נוספת על ידי בעלי החשבון - זהה, דומה או הפוכה להוראה שניתנה על ידם, לא תתפרש כביטול   22.8
ההוראה הקודמת. כל עוד לא תינתן על ידי בעלי החשבון הוראת ביטול או תיקון מפורשת כמפורט להלן, יהיו 

 ההוראות המקוריות בתוקף עד לפקיעתן כאמור לעיל. 
שינוי או ביטול הוראות בנוגע לני"ע חוץ, ביחס להוראות שהועברו מלכתחילה לביצוע באמצעות ברוקר, מותנה 
באישור הברוקר על אי ביצועה של ההוראה המקורית. למען הסר ספק מובהר בזה, כי עצם קבלת/קליטת 
הוראה לביטול או לשינוי הוראה על ידי הבנק אינה מהווה אישור על אי ביצוע ההוראה המקורית, ויש צורך 

לשם כך בקבלת אישור מפורש מהבנק שנתקבל לכך אישור מהברוקר.

על אף האמור בפרק זה, מובהר בזה במפורש, כי הבנק ו/או הברוקר ו/או הקסטודיאן רשאים שלא לבצע ו/  22.9
או לשנות הוראות שניתנו על ידי בעלי החשבון, אם יראו לנכון לעשות כן על פי הדינים הרלבנטיים ו/או על 

פי ההסדרים הנהוגים ושיהיו נהוגים אצל הבנק ו/או הברוקר ו/או הקסטודיאן במועד הביצוע.

כל רישום בחשבון ני"ע כפוף לסליקה בפועל של העסקה בני"ע, לרבות בני"ע חוץ, בהתאם לתנאי המסחר   22.10
באותו ני"ע ומועדי הסליקה שלו.

כל הוראה למכירה שתינתן על ידי בעלי החשבון המיועדת לביצוע בשוק רלבנטי כלשהו, תחשב כמצג מצד   22.11
 בעלי החשבון כלפי הבנק והברוקר, כי ניירות הערך רשומים לזכות חשבון ני"ע, ונרכשו באותו שוק.  

בעלי החשבון פוטרים בזה במפורש את הבנק מכל אחריות לבדיקת תכולת חשבון ני"ע, כדי לוודא שבעלי 
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החשבון אכן זכאים למסור הוראה כלשהי, שניתנה על ידם, והאחריות הבלעדית בעניין זה מוטלת על בעלי 
 החשבון. 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, נמכרו על ידי בעלי החשבון ני"ע שאינם מופקדים בחשבון ני"ע, או שלא נרכשו על 
ידם באותו שוק בו בוצעה המכירה, או שני"ע שנמכרו טרם נסלקו מכל סיבה שהיא, יהיו בעלי החשבון אחראים 
לכל נזק או הפסד שיגרם עקב כך להם, לבנק או לברוקר ולכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, בגין קנסות 
שיוטלו על הבנק או הברוקר ו/או תשלומים שיהיה עליהם לשאת עקב החסר, וכן בגין הפסדים של צד שלישי 
כלשהו שהחזיק את ניירות הערך בשוק הרלבנטי ונשללו ממנו זכויות כלשהן עקב ביצוע המכירה בחסר על 

ידי בעלי החשבון.

בוצעה הוראה כלשהי, שניתנה על ידי בעלי החשבון בניגוד לתנאי כתב זה ו/או אשר בעת הינתנה או לאחר   22.12
מכן הינה מנוגדת לדינים הרלבנטיים, יהיו הבנק ו/או הברוקר ו/או הקסטודיאן רשאים, בנוסף לכל סעד אחר 
המוקנה להם על פי כל דין או הסכם בגין ההפרה/האירוע, לרכוש את ניירות הערך, אם נמכרו בהתאם להוראה 
)לרבות רכישת ניירות הערך החסרים, במקרה של מכירה בחסר(, או למכרם אם נרכשו, בכל מועד ובכל שוק 
שימצאו לנכון ו/או לבצע כל פעולה אשר יראו לנכון לעשות כן על פי הדינים הרלבנטיים ו/או על פי ההסדרים 
הנהוגים ושיהיו נהוגים אצל הבנק ו/או הברוקר ו/או הקסטודיאן, ובעלי החשבון יהיו אחראים לכל נזק או 
הפסד שייגרם להם עקב כך, וכן לתשלום כל העמלות, הפרמיות, ההוצאות והמיסים, הכרוכים בפעולה כאמור.

כל הוראה לרכישה או למכירה או לכתיבה של ני"ע, שלא בוצעה, בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, תחויב בעמלת   22.13
אי-ביצוע או ביטול, בשיעור שיהיה נהוג בבנק במועד החיוב.

אחזקת ני"ע  .23
ני"ע יוחזקו על ידי הבנק, לרבות בדרך של רישום הבעלות בהם בספרי החברה המנפיקה על שם החברה לרישומים, 
לפי ההסדרים הנהוגים בשוק הרלבנטי והמקובלים בבנק. כן יהיה הבנק רשאי להפקיד על שמו, במסלקת השוק 

 הרלבנטי, את ניירות הערך שיהיו מופקדים בכל עת בחשבון ני"ע.  
ני"ע חוץ יוחזקו על ידי קסטודיאן, לפי בחירת הבנק, כפוף לדינים הרלבנטיים ולהסדרים שיהיו נהוגים אצל הקסטודיאן 

באותה עת. 

מידע על מדיניות הבנק, כפי שתהא מעת לעת, אודות בחירה, התקשרות ומעקב אחר קסטודיאנים המספקים שירותי 
אחזקת ני"ע של ני"ע חוץ מפורסם באתר האינטרנט של הבנק. באפשרות בעלי החשבון לבקש מהבנק מידע פרטני 

ביחס לקסטודיאנים כאמור. 

בעלי החשבון מסכימים כי לקסטודיאן יכולה להיות זכות קיזוז ו/או עיכבון ו/או שעבוד ו/או כל זכות אחרת מעין אלו, 
על נכסי בעלי החשבון בהם הקסטודיאן עשוי להחזיק, בקשר עם דמי השמירה, עמלות ותשלומים המגיעים לקסטודיאן 
בגין ני"ע חוץ המופקדים אצלו, וכן בקשר עם סכומים המגיעים לקסטודיאן המהווים את תמורת העסקה בני"ע של 

בעלי החשבון או תשלומים אחרים שמטרתם דומה. 

מבלי לגרוע מהאמור, הבנק ירשום את ניה"ע בחשבון ני"ע באופן שיאפשר לבנק לזהות את ניה"ע להם זכאים בעלי 
החשבון וינקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח את זכויות בעלי החשבון בניה"ע ובזכויות הנובעות מהם, 

והכל בכפוף לאמור בכתב זה. 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודיע הבנק לבעלי החשבון ובעלי החשבון מסכימים לתנאים המפורטים להלן:

הבנק ו/או הקסטודיאן רשאים להחזיק את ניירות הערך בצובר עם ניירות ערך אחרים מאותו סוג, ולחלקם   23.1
מעת לעת למטרת פדיון או למטרות אחרות לקבוצות, לפי שיקול דעתם, ובהתאם לנוחות הטיפול בני"ע אלו.
הבנק ו/או הקסטודיאן יהיו רשאים להחזיר לבעלי החשבון במקום ניירות הערך שנמסרו להם, ניירות ערך 

אחרים בערך שווה מאותו הסוג הזהים לשלהם. 

בהסכמת הבנק, יהיו בעלי החשבון רשאים להפקיד בידי הבנק תעודות ני"ע הרשומות על שם בעלי החשבון,   23.2
ובמקרה זה הבנק ירשום ני"ע כאמור לזכות חשבון ני"ע וימשיך להחזיק את התעודות כשהן על שם בעלי 

החשבון. 

הבנק אינו מחויב למסור לבעלי החשבון כל הודעה, אף אם הוא עצמו יקבל הודעה על אירועים הקשורים   23.3
לניירות הערך או לחברות המנפיקות אותם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על תשלומי ריבית 
ודיבידנדים, חלוקת הטבות, פיצול בנייר )stock split(, הצעות רכש, הצעות זכויות, תובענות ייצוגיות, הסכמי 
אין באי משלוח הודעה כאמור כדי  פשרה, וכן אסיפות בחברה, מיזוגים, שינויי שם, מאזנים דו"חות וכיו"ב. 

 לפגוע בזכויות בעלי החשבון, אם תהיינה, לקבלת תשלומים שיתקבלו בבנק עקב האירועים הנ"ל. 
יחליט הבנק להעביר הודעות מסוימות שקיבל - יעבירן כפי שהן, ולא תהא עליו כל אחריות למידע שבהן. 

כמו כן, לא תהא על הבנק כל אחריות למעקב אחר קבלת ההודעות על ידי בעלי החשבון, למילוי, השלמה או 
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 משלוח טפסים כלשהם הנדרשים מבעלי החשבון. 
אין באמור לעיל כדי לפטור את הבנק ממסירת הודעות כאמור, שהבנק נדרש מפורשות עפ"י דין להעבירן 

לבעלי החשבון כמחזיקים בני"ע רלבנטיים. 

במקרה שיש לבעלי החשבון ברירה לממש אופציות או זכויות, או ברירה אחרת לגבי ני"ע כלשהו, ולא נתקבלה   23.4
בבנק הודעה על החלטתם במועד, יפעל הבנק ו/או הקסטודיאן בהתאם להוראות המתחייבות מהדינים 

הרלבנטיים, ובהעדר הוראות כאמור, לפי שיקול דעתם. 

הבנק יהיה רשאי למסור לקסטודיאן, לברוקר, לכל שוק רלבנטי, למנפיק נייר הערך שנרכש על ידי בעלי   23.5
החשבון ו/או לנאמן לתעודות התחייבות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 שנרכשו על ידי בעלי 
החשבון ו/או לכל רשות מוסמכת ו/או לכל בעל תפקיד המוסמך לכך על פי דין או למי מטעם מי מהם ו/או 
לכל גורם רלבנטי אחר, לפי דרישתם, פרטים ו/או מסמכים בקשר עם זהות בעלי החשבון ו/או מי שהינם 

קשורים לחשבון בכל אופן שהוא לרבות נהנים וכן בקשר עם הפעילות הרלבנטית בני"ע. 

בעלי החשבון מייפים בזה את כוחו של הבנק ו/או הקסטודיאן, בלי להטיל עליהם כל חובה לעשות כן, לפעול   23.6
בשמם ובמקומם בכל עניין הנדרש על פי הדינים הרלבנטיים, וכן בכל הנוגע לזכויות הנובעות ו/או הנלוות 
לניירות הערך ובכלל זה זכויות הצבעה, זכויות תביעה בתובענות ייצוגיות, הצעות רכש, הנפקת זכויות או כתבי 

אופציה, הנפקת מניות הטבה וכיו"ב.        
בקשר לכך, ובלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, יהיה הבנק רשאי למסור לכל גורם רלבנטי )כגון 
נאמן לביצוע הסכם פשרה( וכן לקסטודיאן, פרטים על בעלי החשבון וכל מידע על אחזקותיהם בני"ע מסוים 

בכל מועד או תקופה שהם. 

חשבון ני"ע, הזכויות הנובעות ממנו וניירות הערך שבחשבון ני"ע יהיו ממושכנים ומשועבדים לזכות הבנק   23.7
במשכון קבוע מדרגה ראשונה, להבטחת הפירעון המלא של סכומי החוב. עצם הימצא ניירות הערך בידי הבנק, 
יהווה ראיה כי מושכנו לבנק על ידי הפקדתם בידיו, במשכון מדרגה ראשונה, להבטחת הפירעון המלא של 
סכומי החוב. הבנק יהא רשאי, אך לא חייב, למכור את ניירות הערך בחשבון ני"ע, כולם או חלקם, על פי שיקול 
דעתו, ובכפוף להוראות כל דין, ולהשתמש בתמורה )בניכוי עמלות ו/או הוצאות סבירות בהן נשא הבנק וכל 

מס, היטל או תשלום חובה שיחולו על מכירה כאמור, אם יחולו( לסילוק מלא או חלקי של סכומי החוב.

הבנק ישלח לבעלי החשבון דיווח תקופתי, במועדים שיקבעו לפי שיקול דעת הבנק, הכולל פירוט של ניה"ע   23.8
הרשומים לזכות חשבון ניה"ע, והכל בכפוף להוראות כל דין.

זיכוי וחיוב החשבון  .24

הבנק יהיה רשאי לחייב או לזכות, לפי העניין, את חשבון העו"ש ואת חשבון ני"ע בגין פעולות בני"ע ובגין קבלת   24.1
תשלומים בגינם, כפי שיפורט להלן.

הסליקה הכספית )חיוב/זיכוי( בחשבון העו"ש תתבצע במטבע הרלבנטי. הסליקה תתבצע במועד התשלום   24.2
המקובל בשוק הרלבנטי, ואם יום התשלום המקובל כאמור יחול ביום שאינו יום עסקים– ביום העסקים הראשון 

שלאחר מכן )להלן: "מועד החיוב" או "מועד הזיכוי", לפי העניין(. 

בעלי החשבון מתחייבים, כי ממועד מתן הוראת רכישה כלשהי ועד למועד החיוב, תעמוד לזכות חשבון העו"ש   24.3
יתרת זכות או יתרה בלתי מנוצלת של מסגרת משיכת יתר מאושרת )להלן בסעיף זה: "יתרה מספקת"( או 
זיכוי עתידי כהגדרתו להלן, במטבע הרלבנטי, לכיסוי מלוא תמורת הרכישה, בצירוף עמלות, פרמיות, הוצאות 

 ומיסים כאמור בכתב זה )להלן בסעיף זה: "סכומי החיוב"(. 
"זיכוי עתידי" - תמורה הצפויה ממכירת ני"ע מחשבון ני"ע )בניכוי כל העמלות, פרמיות, ההוצאות והמיסים 

 כאמור בכתב זה להלן(, ואשר מועד הזיכוי בגינה קודם למועד החיוב בעסקת הרכישה. 
על אף האמור לעיל, הורו בעלי החשבון לבנק לחייב את חשבון העו"ש במטבע ישראלי או במט"ח שונה 
מהמטבע הרלבנטי, לצורך רכישת המטבע הרלבנטי בגובה סכומי החיוב, די בקיום יתרה מספקת כאמור 
בחשבון העו"ש במטבע ישראלי או במט"ח המבוקש, לפי הענין. רכישת המטבע הרלבנטי כאמור תבוצע על 

פי שער העברות והמחאות ועל פי הנהלים הנהוגים בבנק באותה עת. 

הבנק יהיה רשאי לחייב את חשבון העו"ש בסכומי החיוב, וזאת אף אם, בכפוף להוראות כל דין, חיוב החשבון   24.4
כאמור יגרום ליצירת או להגדלת יתרת החובה בחשבון העו"ש. לחלופין, בהעדר יתרה כאמור, יהיה הבנק 
רשאי לא לבצע את הוראת הרכישה כאמור במלואה או בחלקה, ובעלי החשבון פוטרים את הבנק מכל אחריות 

בגין נזק או הפסד שייגרם להם עקב כך. 

לא הייתה בחשבון העו"ש יתרה מספקת או זיכוי עתידי, במטבע הרלבנטי, כאמור לעיל, יהיה הבנק רשאי, אך   24.5
לא חייב, החל ממועד מתן הוראת הרכישה, להמיר בכל עת סכומים העומדים לזכות בעלי החשבון בכל מטבע 
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ובכל חשבון, לפי שיקול דעתו, בהתאם להוראות הפרק הכללי לעניין זכויות, עיכבון, עיכוב וקיזוז, לשם כיסוי 
סכומי החיוב במטבע הרלבנטי ו/או למכור את ניירות הערך שנרכשו ו/או לנקוט בכל סעד אחר העומד לרשות 

הבנק.

ביצע הבנק בטעות עסקה שלא בהתאם להוראת בעלי החשבון, אזי פעולת הבנק החורגת מההוראה לא תיזקף   24.6
לזכות או לחובת בעלי החשבון, אלא לזכות או לחובת הבנק, לפי העניין, ולבעלי החשבון לא תהיה כל זכות 

לאמץ לעצמם ו/או לאשר בדיעבד כל פעולה מטעם הבנק שנעשתה תוך חריגה מהוראת בעלי החשבון.

סיכון מביצוע פעולות בני"ע  .25
מובהר לבעלי החשבון שפעולות בשוק ההון והשקעות בני"ע כרוכות בסיכונים, וכי עליהם להיות בעלי הידע והמידע 
בכל הנוגע לכל נייר ערך לגביו יתנו הוראות, לרבות סוג נייר הערך, סוג ההוראה שיתנו, אופן המסחר בנייר הערך 
בשווקים הרלבנטיים והסיכונים הכרוכים במסחר בו ולרבות השלכות המס העלולות לחול על השקעה בנייר הערך 
וככל שמדובר בהשקעה בני"ע חוץ לרבות חיוב במס העלול לחול בהתאם לדיני המס החלים במדינות בהן הונפקו 
או נסחרים ניירות ערך אלו. בלי לגרוע מהאמור, שירותי ני"ע הניתנים לבעלי החשבון על ידי הבנק אינם מהווים 

 התחייבות כלשהי מצד הבנק לתוצאות העסקה, לכדאיותה או להשגת תשואה כלשהי. 
תשומת לב בעלי החשבון מופנית במיוחד לכך, כי הוראה שלא בהגבלת שער )Market Order(, עשויה להתבצע בכל 
שער, אף אם שיעור התזוזה של השער בין מועד מתן ההוראה לבין מועד ביצועה בפועל הינו גדול מאד. בעסקה כזו, 
בעלי החשבון עשויים להידרש לשלם לבנק תמורה הגבוהה בהרבה מהתמורה המשוערת, במקרה של רכישה, או 

 לקבל תמורה הנמוכה בהרבה מהתמורה המשוערת, במקרה של מכירה. 
בעלי החשבון מודיעים ומתחייבים כי כל ההוראות יינתנו על ידם על סמך שיקול דעתם, כי לקחו על עצמם ביודעין 
הסיכונים הנובעים מפעולות אלו, וכי יש להם את הידע והמידע הדרוש כאמור ואת היכולת הכספית לשאת בנזקים 

העלולים להיגרם מביצוע פעולות כאמור.

השגות  .26
נוכח הסיכונים הכרוכים בביצוע פעולות בני"ע, לרבות התנודתיות הרבה בשוק ניירות הערך, בעלי החשבון מקבלים 
על עצמם את האחריות המלאה למעקב אחר ביצוע הוראות בני"ע שניתנו על ידם. בעלי החשבון מתחייבים לבדוק 
מיידית ביצועה או אי ביצועה של כל הוראה שניתנה על ידם, ואת פרטי הפעולה שבוצעה, וזאת באופן יומיומי, באמצעות 
איזה מאמצעי התקשורת בהם הם יכולים לקבל המידע מהבנק לרבות על ידי מסוף מחשב, והם מתחייבים ליידע את 

הבנק באופן מיידי על כל אי התאמה בין ההוראות שניתנו על ידם ובין הרישומים בחשבונם.

מסמכים נוספים  .27
פעילויות מיוחדות בני"ע כגון עסקאות עתידיות, השאלת ני"ע, ארביטראג', שורט יומי וכיו"ב, טעונות הסכמת הבנק 
מראש לסוג הפעילות המבוקשת, ומחייבות, בנוסף לתחולת הוראות פרק זה, גם חתימת בעלי החשבון על מסמכים 

נוספים הנהוגים בבנק בקשר עם הסדרת תנאי הפעילויות המבוקשות, המצאת בטוחות וכיו"ב, לפי העניין.

שימוש בשירותי ברוקר ו/או קסטודיאן  .28
עסקאות בני"ע מבוצעות על ידי הבנק כסוכן עבור בעלי החשבון באמצעות ברוקר ו/או קסטודיאן, ולבעלי החשבון   
לא תהא טענה או תביעה נגד הבנק לקבלת הכספים ו/או ני"ע שינבעו מהעסקאות שיבוצעו, אלא אם הכספים ו/או 
ניה"ע האמורים יתקבלו אצל הבנק בפועל מאת הברוקר ו/או הקסטודיאן הרלבנטיים. כמו כן, זכותם של בעלי החשבון 
לקבל את הבטוחות שהעמידו עבור הפעילות או למושכם מהבנק מותנית בהשבתן במלואן של בטוחות שהעביר הבנק 
לברוקר ו/או לקסטודיאן בגין פעילות בעלי החשבון )בין שהועברו בטוחות הלקוח ובין שהועברו בטוחות על ידי הבנק 
עבור הלקוח(. לא הושבו לבנק בטוחות שהועברו לברוקר ו/או לקסטודיאן, יהיה הבנק רשאי, בלי לגרוע מכל סעד 
אחר העומד לזכות הבנק, לחייב את החשבון, לרבות להיפרע מבטוחות שהועמדו על ידי בעלי החשבון, בכל נזק 

שנגרם לבנק. 

הבנק יהיה פטור מאחריות כלשהי בגין נזקים, הוצאות והפסדים העלולים להיגרם לבעלי החשבון, במישרין או בעקיפין, 
כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהם של ברוקר ו/או קסטודיאן כלשהו, ובלבד שאם הברוקר ו/או הקסטודיאן נבחרו 
על ידי הבנק, הבנק נהג בזהירות סבירה בבחירתם ועשה את מיטב מאמציו על מנת למנוע נזק ו/או אובדן מבעלי 
החשבון. במידת האפשר יסייע הבנק לבעלי החשבון לברר את נסיבות המקרה, וככל שהדבר אפשרי ימחה לבעלי 

החשבון את זכות התביעה שיש לו, אם יש לו, כלפי הברוקר ו/או הקסטודיאן.
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כמו כן לא יהיה הבנק אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרם לבעלי החשבון בגין חדלות פרעון/פירוק/כינוס/
הסדר נושים וכו' של ברוקר ו/או קסטודיאן. עם זאת, הבנק יעשה בנסיבות אלו את מיטב מאמציו לקבל עבור בעלי 

החשבון נכסים של בעלי החשבון )כגון ני"ע חוץ( שהוחזקו אצל הברוקר ו/או הקסטודיאן.

בסעיף זה - בכל מקום שבו נאמר קסטודיאן ו/או ברוקר, ייכללו גם מסלקוח בישראל.
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פרק ד' | משיכת שיקים
הסכים הבנק לבקשת בעלי החשבון, למשוך שיקים, בין במט"י ובין במט"ח, לחובת החשבון, יחול האמור בפרק זה להלן.

טפסי שיקים  .29
בעלי החשבון יהיו רשאים להשתמש אך ורק בטפסי שיקים שיקבלו מהבנק, מפעם לפעם, או שאושרו על ידי הבנק 

 לשם כך, עליהם מוטבעים מספר החשבון ופרטי הזיהוי כנדרש על פי דין ו/או על פי נהלי הבנק. 
בעלי החשבון לא יהיו רשאים לשנות פרט כלשהו מהפרטים המודפסים או המוטבעים בטפסים אלה, או להוסיף בהם 
תנאים או מגבלות, למעט שינויים או תוספות לצורך הגבלת עבירות השיקים, ומובהר שאף אם ימחק או ישונה מספר 

החשבון המוטבע בטפסים, עלול החשבון להיות מחויב בסכום השיק.

ביטול שיקים  .30

בעלי החשבון מתחייבים לנקוט אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על השיקים ועל טפסי השיקים ועל   30.1
מנת שלא לאפשר שימוש בהם על ידי מי שאינו מורשה לכך. כמו כן מתחייבים בעלי החשבון להודיע לבנק 
 מייד לאחר שנודע להם על כל גניבה או אבדן של שיקים וטפסי שיקים ולהורות לבנק מיידית על ביטולם. 
הוראה לביטול שיק או טופס שיק, בין שנחתם על ידי בעלי החשבון ובין אם לאו )להלן: "הוראת הביטול"(, 

 תינתן לבנק על ידי בעלי החשבון בכתב )לרבות בפקסימיליה( או טלפונית.  
בהוראת הביטול יציינו בעלי החשבון את מספרו המלא של השיק או טופס השיק. לא יימסרו לבנק הפרטים 

הנ"ל כאמור, לא תחול על הבנק אחריות כלשהי בגין כיבוד השיק על אף הוראת הביטול. 

הבנק יהיה רשאי לחייב את החשבון בסכום שיק שנתקבלה הוראה לביטולו, אם שולם על ידי הבנק לפני קבלת   30.2
הוראת הביטול.

מובהר כי ביטול שיקים אינו מונע רישומם כשיקים שסורבו, על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981,   30.3
בהעדר כיסוי לשיקים הנ"ל עם הצגתם לפירעון.

אי כיבוד שיק  .31
במקרה שיחליט הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לכבד שיק אשר נמשך לחובת החשבון, והחשבון חויב בגינו, 
יזכה הבנק את החשבון בסכום השיק. יתרת החובה שתיווצר בחשבון, אם תיווצר, כתוצאה מפער זמנים בין יום הצגת 
השיק לפירעון לבין מועד זיכוי החשבון כאמור, תישא, בכפוף להוראות כל דין, ריבית בשיעור הקבוע בבנק אותה עת, 

על יתרות חובה מאותו סוג. 
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פרק ה' | אשראי
הסכים הבנק להעמיד לבעלי החשבון, לבקשתם, אשראי מכל סוג שהוא, בין במט"י ובין במט"ח, יחולו ההוראות הכלליות 
לעניין אשראי שבפרק ה-1 להלן. על אשראי מסוג משיכת יתר והלוואות ו/או אשראי מסוג ערבויות בנקאיות, יחולו, בנוסף, 

ההוראות המיוחדות שבפרקים ה-2 ו/או ה-3 להלן, לפי העניין.

פרק ה-1 | הוראות כלליות לעניין אשראי

כללי   .32

העמדת אשראי   32.1 
שום דבר האמור בפרק זה לא יתפרש כמחייב את הבנק להעמיד לבעלי החשבון, או להמשיך להעמיד להם, 

 אשראי כלשהו, אלא אם הבנק יסכים לכך במפורש ובכתב. 
לבנק יהיה שיקול דעת מוחלט אם להיעתר, באופן מלא או חלקי, או לדחות כל בקשת אשראי, בלי שיהא עליו 

לנמק את החלטתו. 

מסגרת חד - צדדית    32.2 
בלי לגרוע מהאמור, יהיה הבנק רשאי להעמיד לבעלי החשבון, באופן חד-צדדי, בהודעה שתינתן על כך לבעלי 
החשבון, מסגרת משיכת יתר או מסגרת נוספת על זו שסוכמה עמם, בכפוף לתנאים שייקבעו, מעת לעת, 
לעניין זה על פי הוראות כל דין. בעלי החשבון ייחשבו כמסכימים לקבלת המסגרת או המסגרת הנוספת כאמור, 

בתנאים המפורטים בהודעת הבנק ובכתב זה, אם נוצלה המסגרת או המסגרת הנוספת או כל חלק ממנה.

ביטול, הפסקת או הקטנת אשראי   32.3 
בלי לגרוע מהוראות פרק זה לעניין שיקול דעת הבנק במתן אשראי ו/או זכותו להעמיד אשראי לפרעון מיידי, 
הבנק יהיה רשאי לבטל, להפסיק או להקטין משיכת יתר ו/או מסגרת משיכת יתר ו/או מסגרת אשראי מסוג 

כלשהו לבעלי החשבון, בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

בהתקיים אחת או יותר מהעילות המזכות את הבנק, על פי כתב זה ו/או על פי כל מסמך אחר עליו  א. 
חתמו ו/או יחתמו בעלי החשבון כלפי הבנק, להעמיד לפירעון מיידי את כל או חלק מסכומי החוב.

לא התקיים או חדל להתקיים תנאי או תנאים שנקבעו על ידי הבנק והודעו מראש לבעלי החשבון,  ב. 
כתנאים להעמדת האשראי או להמשך העמדתו. 

המשך העמדת האשראי, כולו או חלקו, יגרום לחריגה מהמגבלות המוטלות על חבות של לווה או קבוצת  ג. 
לווים, או לחריגה מכל מגבלה אחרת החלה על הבנק על פי כל דין.

חל שינוי מהותי ברמת הסיכון בענף המשק אליו משתייכים בעלי החשבון ו/או תאגידים הקשורים  ד. 
לבעלי החשבון ו/או הערבים לפרעון חובותיהם ו/או בענפי משק אחרים שיש להם קשר עסקי עם בעלי 

החשבון.

עם היווצרותם של תנאים אחרים המחייבים ביטול, הפסקה או הקטנה של האשראי. ה. 

במקרים אחרים המותרים על פי כל דין. ו. 

ביטול, הפסקת או הקטנת משיכת היתר ו/או מסגרת משיכת היתר ו/או מסגרת האשראי ייעשו בהודעה שתינתן   
לבעלי החשבון 21 ימים מראש )או תקופה אחרת שלא תפחת מהדרוש על פי כל דין(, או באופן מיידי, במקרים 

מיוחדים אשר בנסיבותיהם קיים צורך לפעול ללא דיחוי. 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא לחדש, בכל מועד חידוש שהוא,   
 אשראי שהועמד לבעלי החשבון. 

מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע  מזכויות הבנק על פי כל דין. 

מסמכי בנק אחרים  32.4

הוראות פרק ה' יחולו בנוסף לכל הוראה בכתבי שעבוד ו/או משכון שנחתמו ו/או ייחתמו על ידי בעלי  א. 
החשבון בקשר עם בטוחה שניתנה ו/או תינתן לבנק, ואין בהן כדי לגרוע מהוראות כתבי שעבוד ו/או 
משכון כאמור, ובלבד שבמקרה של סתירה ו/או אי התאמה ביניהן, יגבר האמור בכתבי השעבוד ו/או 

המשכון.

בכל מסמך שנחתם ו/או ייחתם על ידי בעלי החשבון בקשר לחשבון, בו הוזכרו ו/או עליו הוחלו החוזה  ב. 
הדביטורי הכללי ו/או התוספת לחוזה הדביטורי הכללי שהיה נהוגים בבנק, יראו הוראות פרק ה' בנושא 

אשראי כבאות במקום החוזה הדביטורי הכללי והתוספת לו, בשינויים המחויבים.
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העברת זכויות הבנק ומסירת מידע  32.5

הבנק יהיה רשאי, בכל עת ומדי פעם בפעם, מבלי להיזקק להסכמת בעלי החשבון, להעביר בכל דרך  א. 
ואופן, לרבות מכירה ו/או הסבה ו/או המחאה, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו בקשר עם אשראי שניתן 
לבעלי החשבון וביטחונות שניתנו להבטחתו, בשלמות או בחלקים, למי שירצה, במישרין ו/או באמצעות 
חברה ייעודית ו/או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות בזכויות ובהתחייבויות הבנק הנ"ל ו/או בכל 
דרך אחרת שהבנק ימצא לנכון )להלן בסעיף זה: "זכויות הבנק", "העברת זכויות הבנק"(, וכל מקבל 
העברה יהיה רשאי גם הוא להעביר את זכויות הבנק לאחרים מבלי להיזקק להסכמת בעלי החשבון, 

וכן הלאה. בעלי החשבון מתחייבים לשתף פעולה, ככל שיידרש, לצורך העברת זכויות הבנק כאמור.

בעלי החשבון מסכימים כי הבנק יהיה רשאי, בכל עת, למסור מידע הקשור לאשראי שקיבלו מהבנק  ב. 
ו/או לביטחונות המשמשים להבטחתו, לכל משתתף, נמחה או נעבר פוטנציאליים, לצורך התקשרותו 

של הבנק בהסכם להעברת זכויות הבנק. 

הגדרות  .33
בפרק זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן )לפי סדר אלפביתי(:

"אשראי" - בין במט"י ובין במט"ח, בין בארץ ובין בחו"ל, לרבות כל אשראי חוזר, אשראי חד-פעמי, הלוואות, משיכות 
יתר, אשראים דוקומנטריים, מתן ערבויות ו/או כתבי שיפוי, טיפול בשטרי מטען, פעולות בני"ע, נכיון שטרות, קניית 
שטרות, תיווך שטרות, מקדמות, מתן ארכה, רכישת השתתפות בסיכון, עסקאות עתידיות וכן כל עסקה, או שירות, או 
פעולה אחרת מכל מין וסוג שהוא, בעקבותיהם נוצרים או עלולים להיווצר חובות או התחייבויות כלשהם של בעלי 

החשבון לבנק. 

"הלוואה" - הלוואה במט"י ו/או הלוואה במט"ח, לפי העניין. 

"הלוואה צמודת מדד" - הלוואה במט"י, קרן וריבית צמודות למדד המחירים לצרכן.

"הלוואה צמודת מט"ח" - הלוואה במט"י, קרן וריבית צמודות לשער החליפין של מטבע חוץ כלשהו.

"חודש תחילת הפירעון" - לעניין הלוואה בשיטת שפיצר- החודש בו ייפרע התשלום הראשון על חשבון קרן וריבית 
בגין ההלוואה.

"יום מתן ההלוואה" - יום זיכוי החשבון, או כל חשבון אחר לפי הוראות בעלי החשבון, בסכום קרן ההלוואה.

"יום תחילת החישוב" - לעניין הלוואה בשיטת שפיצר- היום הקלנדרי בחודש אשר נקבע כמועד הפירעון של תשלומי 
קרן וריבית בגין ההלוואה, החל באחד החודשים הקודמים לחודש תחילת הפירעון, בהתאם לתדירות תשלומי ההלוואה 
כאמור. לשם דוגמא, אם התשלומים הינם חודשיים, יום תחילת החישוב יחול בחודש הראשון הקודם לחודש תחילת 
הפירעון, ואם התשלומים הינם תלת-חודשיים, יום תחילת החישוב יחול בחודש השלישי הקודם לחודש תחילת 

הפירעון.

"מדד חדש" -  המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הפירעון. 

"מדד יסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן ההלוואה.

"מועד הפירעון" - מועד פירעונו של תשלום כלשהו בגין קרן ההלוואה ו/או הריבית עליה ו/או עמלה, כפי שנקבע 
בפרק זה ו/או במסמך המשלים, וכן מועד הפירעון המיידי.

"מועד הפירעון המיידי" - מועד הפירעון שייקבע על ידי הבנק, היה וחובות בעלי החשבון כלפיו בגין אשראי שהוענק 
להם יועמדו לפירעון מיידי, כאמור בפרק זה.

"מועד התשלום" - יום העסקים שבו נפרע בפועל כל תשלום על חשבון ההלוואה.

"מועד פירעון ההלוואה" - מועד פירעונה הסופי של ההלוואה, כפי שנקבע בפרק זה ו/או במסמך המשלים. 

"מועד פירעון ריבית" - מועד פירעונו של תשלום בגין ריבית, כפי שנקבע בפרק זה ו/או במסמך המשלים.

"קרן ההלוואה" - סכום קרן ההלוואה בו יזוכה החשבון. למען הסר ספק, מובהר כי היה וריבית, עמלות ו/או הוצאות 
בגין ההלוואה ינוכו מראש מסכום ההלוואה, יהיה סכום קרן ההלוואה- הסכום בו זוכה החשבון בצירוף הסכומים 

שנוכו כאמור.

"שער החליפין" - השער היציג או שער העברות והמחאות הגבוה או שער האמצע, של המטבע הרלבנטי, כפי שצוין 
במסמך המשלים. 

"שער חדש" - שער החליפין, כפי שפורסם במועד הפירעון, ואם לא יפורסם- השער האחרון שפורסם קודם למועד 
הפרעון. 

"שער יסודי" - שער החליפין, כפי שפורסם ביום מתן ההלוואה, ואם לא יפורסם- השער האחרון שפורסם קודם ליום 
מתן ההלוואה.
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"שער יציג" - השער היציג כהגדרתו בפרק א', ובלבד שאם יחדל בנק ישראל לפרסם שער יציג למטבע הרלבנטי, 
יבוא במקומו השער הנקבע מעת לעת על ידי חברת רויטרס בע"מ כשער ממוצע של שערי חליפין בין המטבעות שקל 
חדש והמטבע הרלבנטי, כפי שיפורסם באמצעות מערכת המידע רויטרס במסך FXIL 2 בגין השעה 15:00 )בימי שישי, 

ערבי חג וחול המועד סוכות ופסח- בגין השעה 12:00( ביום כלשהו.

"שיטת שפיצר" - פירעון קרן וריבית בתשלומים שווים ורצופים, על בסיס חישוב ריבית של 30 יום בחודש ו-360 יום 
בשנה. 

מצגים, הצהרות והתחייבויות בעלי החשבון  .34
בלי לגרוע מיתר התחייבויותיהם כלפי הבנק על פי כתב זה ו/או כל מסמך אחר ו/או כל דין, בעלי החשבון מודיעים 

ומתחייבים כלהלן וזאת בכל מועד בו קיים או מבוקש אשראי בחשבון:

בעלי החשבון מוסמכים על פי כל דין, לרבות דין זר, ובכל אופן אחר, לקבל אשראי וליטול על עצמם את כל   34.1
התחייבויותיהם על פי פרק זה ו/או על פי כל בקשת אשראי, לפי העניין, וכן ננקטו על ידם כל הפעולות 

 הדרושות, ונתקבלו כל ההסכמות ו/או האישורים הדרושים לשם כך. 
קבלת אשראי וביצוע כל התחייבויותיהם כאמור, אינם מהווים ולא יהוו הפרה של כל דין, לרבות דין זר, מסמך 
ממסמכי ההתאגדות של בעלי החשבון שהינם תאגיד, החלטה מהחלטות התאגיד ו/או כל הסכם או התחייבות 

אחרת שלקחו על עצמם בעלי החשבון.

לא החלו ולא ידוע לבעלי החשבון על כוונתו של גורם כלשהו, כולל בעלי החשבון עצמם, להתחיל בהליכי   34.2
פירוק או פשיטת רגל של בעלי החשבון, כינוס נכס משמעותי כלשהו מנכסיהם, זימון אסיפת נושים, פתיחת 
הליכי שיקום או הבראה או הקפאת הליכים, מינוי מפרק או כונס נכסים או מנהל מיוחד קבוע או זמני, מינוי 

נאמן, הכרזת בעלי החשבון כפסולי דין ו/או מינוי אפוטרופוס לבעלי החשבון.

מאז עריכת הדו"חות הכספיים האחרונים של בעלי החשבון או כל דו"ח אחר על מצבם הפיננסי של בעלי   34.3
החשבון שנמסר על ידם לבנק, לא חל שינוי משמעותי לרעה בעסקיהם ו/או במצבם הפיננסי.

כל המידע אשר נמסר על ידי או עבור בעלי החשבון לבנק בקשר לקבלת אשראי כלשהו הינו נכון, מלא ומדויק,   34.4
ולבעלי החשבון לא ידוע על כל מידע אחר אשר, במידה ויימסר לבנק, עלול להשפיע על החלטת הבנק להעמיד 

לבעלי החשבון אשראי כלשהו.

לא מתנהלים ו/או צפויים להתנהל כנגד בעלי החשבון חקירה ו/או הליך משפטי מכל סוג שהוא, בארץ או   34.5
בחו"ל, אשר עלולים להשפיע באופן משמעותי על עסקיהם ו/או מצבם הפיננסי של בעלי החשבון ו/או על 
יכולתם לקיים אחר התחייבויותיהם כלפי הבנק ו/או על יכולתו של הבנק לאכוף את תנאי כתב זה על בעלי 

החשבון. 

עוד מתחייבים בזה בעלי החשבון כלפי הבנק כדלקמן:

להרשות לבנק לבדוק ולעיין, בכל עת סבירה, בפנקסי החשבונות של בעלי החשבון ובכל המסמכים והחשבונות   34.6
הנוגעים לעסקיהם, וימסרו לבנק, מיד עם דרישתו הראשונה, דיווחים, מסמכים ומידע שוטפים בקשר עם 

בעלי החשבון, עסקיהם ומצבם הפיננסי.

לערוך דו"חות כספיים במתכונת ובמועדים בהתאם לכל דין, ולמסרם לבנק סמוך לאחר חתימתם.   34.7

לעמוד בכל עת בתנאים ובאמות המידה הפיננסיות להם התחייבו כלפי הבנק, מעת לעת, ככל שהתחייבו.  34.8

להודיע לבנק מיד על קרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף זה לעיל וכן בסעיף בדבר פירעון מיידי   34.9
שלהלן.

להודיע לבנק על כל בטוחה שבעלי החשבון עומדים לתת למישהו אחר זולת הבנק.    34.10

פירעון האשראי  .35

כללי  35.1
בלי לגרוע מכלליות האמור בפרק הכללי לכתב זה, בעלי החשבון יפרעו לבנק את סכומי החוב במועדים 
הקבועים ו/או שייקבעו לפירעונם בהתאם לאמור בכתב זה ו/או במסמך המשלים )להלן בסעיף זה: "מועדי 
הפירעון"(, כשהם נקיים מכל מס, ניכוי, היטל או תשלום חובה כמפורט בהוראות הפרק הכללי לעניין המיסוי, 

וללא קיזוז או תביעה שכנגד. 
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פירעון אשראי במט"ח  35.2
הועמד לבעלי החשבון אשראי כלשהו במט"ח, אזי מתחייבים בעלי החשבון לפרוע לבנק במטבע הרלבנטי 

 את כל הסכומים המגיעים ושיגיעו מהם לבנק בקשר עם אותו אשראי, אלא אם הוסכם אחרת.  
הבנק יהיה רשאי, בכל עת ובכל דרך שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו, לרכוש על חשבון בעלי החשבון את 
המטבע הרלבנטי הדרוש לשם פירעון האשראי, ולשם כך לחייב כל חשבון של בעלי החשבון ולמכור על 

 חשבונם כל מטבע חוץ אחר המופקד לזכותם בבנק בכל אופן שהוא. 
רכישת/מכירת מט"ח לשם פרעון האשראי, בין על פי הוראת בעלי החשבון ובין בהתאם לאמור לעיל, תבוצע 
לפי שער העברות והמחאות )אלא אם הוסכם אחרת( בצירוף כל סכום הדרוש לרכישת המטבע הרלבנטי , 
לרבות עמלת חליפין ועמלות נוספות  הקבועות בתעריפון הבנק אותה עת, ובעלי החשבון מתחייבים לפרוע 

לבנק כל סכום שיחויב בחשבונם כאמור.

חיוב החשבון  35.3

בעלי החשבון מורים בזה לבנק, באופן בלתי חוזר, לחייב את חשבון העו"ש, במועדי הפירעון, בכל סכום  א. 
מסכומי החוב המגיע לבנק במסגרת אותו חשבון, בהתאם לאמור בפרק הכללי לעניין זה.

בלי לגרוע מהאמור, בהעדר יתרת זכות ו/או יתרה בלתי מנוצלת של מסגרת משיכת יתר מאושרת  ב. 
בגובה סכום החיוב בחשבון העו"ש )להלן בסעיף זה: "יתרה מספקת"(, באחד ממועדי הפירעון, יהיה 
הבנק רשאי לחייב חשבון מיוחד, שייפתח על שם בעלי החשבון למטרה זו, במסגרת החשבון )להלן: 
"חשבון אשראי בפיגור"( בסכום החיוב או בחלק ממנו. היה האשראי במט"י, יחויב חשבון אשראי 
בפיגור במט"י. היה האשראי במט"ח, יהיה הבנק רשאי לחייב חשבון אשראי בפיגור במט"י או במט"ח, 

לפי שיקול דעת הבנק.  

כל עוד בעלי החשבון לא יסלקו לבנק במלואו את החוב הקיים בחשבון אשראי בפיגור, יהיה הבנק רשאי,  ג. 
לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחייב להבא ישירות את חשבון אשראי בפיגור בכל סכום מסכומי החוב, וזאת 

בין אם תהיה במועדי הפירעון של הסכומים הנ"ל יתרה מספקת בחשבון העו"ש ובין אם לאו. 

הבנק יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקזז כל יתרת זכות שתיווצר בחשבון כנגד יתרת  ד. 
החוב הקיימת אותה עת בחשבון אשראי בפיגור, כולה או חלקה, וכן לחזור ולחייב את חשבון העו"ש 
בסכום יתרת החוב כאמור, כנגד זיכוי חשבון אשראי בפיגור, וזאת אף אם, בכפוף להוראות כל דין, חיוב 

החשבון כאמור יגרום ליצירת או להגדלת יתרת החובה בחשבון העו"ש. 

כל סכום מסכומי החוב, שלא ישולם על ידי בעלי החשבון במועד הפירעון, יישא, בכפוף להוראות כל  ה. 
 דין, ריבית מירבית, ממועד הפירעון ועד למועד התשלום.   

על אף האמור לעיל, אם נקבעה על ידי הבנק ריבית פיגורים מיוחדת לאשראי מהסוג שהועמד לבעלי 
החשבון- יישא הסכום הנ"ל, בכפוף להוראות כל דין, ריבית פיגורים בשיעור שנקבע על ידי הבנק כאמור. 
לא נקבעה על ידי הבנק ריבית פיגורים מיוחדת כאמור,  ונקבעה בדין ריבית פיגורים מקסימלית לאשראי 
מסוג זה, יישא הסכום הנ"ל ריבית בשיעור ריבית הפיגורים המקסימלית כאמור )להלן: "ריבית פיגורים 

 לאשראי"(. 
נגבתה ריבית פיגורים לאשראי והיה האשראי צמוד למדד או לשער החליפין של מט"ח, יהיה הבנק 
רשאי לגבות על החיוב, בנוסף לריבית כאמור, ובכפוף להוראות כל דין, גם הפרשי הצמדה למדד או 

 לשער החליפין, בהתאם לסוג האשראי, על הקרן ועל הריבית וריבית הפיגורים לאשראי. 
ריבית על סכומי החוב שלא שולמו על ידי בעלי החשבון במועד הפרעון, תצטבר ותישא אף היא ריבית 
דריבית כאמור, בתדירות ובמועדים בהתאם למועדי פרעון/צבירת הריבית על האשראי או בסוף כל 

רבעון קלנדרי או מדי כל תקופה אחרת, הכל לפי בחירת הבנק ובכפוף להוראות כל דין. 

מובהר בזה כי הוראות ס"ק ה' לעיל יחולו גם אם תוגש על ידי הבנק תביעה משפטית לגביית סכומי  ו. 
החוב ו/או אם ינקוט הבנק באמצעים משפטיים אחרים כלשהם לגביית סכומי החוב, ואף לאחר מתן 

פסק דין נגד בעלי החשבון. 

עלויות נוספות  .36
בכל מקרה שבו כתוצאה משינוי כלשהו בהוראת כל דין, בישראל או במדינה אחרת כלשהי )לרבות שינוי בפירוש של 
כל אחד מאלה( ו/או כתוצאה מקיום התחייבות, דרישה או הוראה כלשהי של בנק ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת 
בישראל או בחו"ל )לרבות דרישות נזילות ו/או הפרשת תשלומים( ו/או כתוצאה משינוי כלשהו ביישום דרישות ריתוק 
ההון ביחס לאשראי שניתן לבעלי החשבון או כל חלק ממנו, תתייקר עלות מתן האשראי או כל חלק ממנו או המשך 

קיומו לעומת העלות כפי שהייתה ביום מתן האשראי:

הבנק יודיע לבעלי החשבון בכתב מהו שיעור ההתייקרות וגורמיה )להלן: "הודעת הייקור"(.  36.1
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בעלי החשבון ישלמו לבנק סכומים נוספים בשיעור שיהיה בו, לפי קביעת הבנק, כדי לשפותו בגין ייקור העלויות   36.2
ו/או בגין הקטנת התשואה.

בעלי החשבון יהיו רשאים לפרוע את היתרה הבלתי מסולקת של האשראי והריבית עליו לפני המועד הקבוע   36.3
לפירעונם, ויחולו לעניין זה התנאים האמורים להלן לעניין פירעון לפני המועד של אשראי. 

בגין התקופה שמיום מתן הודעת הייקור ועד הפירעון בפועל ישלמו בעלי החשבון לבנק את הסכומים הנוספים   36.4
כאמור בסעיף זה לעיל.

פירעון לפני המועד  .37
בעלי החשבון יהיו רשאים לפרוע אשראי שהועמד להם, כולו או חלקו, לפני המועדים הקבועים לפירעונו, בכפוף 
לתשלום עמלות פירעון מוקדם וכל תשלום אחר, כפי שיהיו נהוגים בבנק בעת הפירעון המוקדם, עד לתקרת השיעור 

המירבי )אם יהיה( של העמלות והתשלומים כאמור, שהבנק יהיה רשאי לגבות אותה עת, על פי הוראות כל דין. 
היה הבנק רשאי, על פי הוראות כל דין, לגבות עמלות פירעון מוקדם ו/או כל תשלום אחר בשיעורים שונים, יגבה 

 הבנק את השיעור הגבוה מביניהם. 
בנוסף לאמור, הבנק יהיה רשאי לקבוע שיעורי פירעון מינימליים לפירעון חלקי של אשראי ו/או מועדים להודעה 

מוקדמת לפירעון לפני המועד ו/או כל תנאי אחר, בכפוף להוראות כל דין.

בטוחות  .38

המצאת בטוחות  38.1
בעלי החשבון מתחייבים להמציא לבנק, מפעם לפעם, מיד לפי דרישתו הראשונה, ערובות ובטוחות, לשביעות 
רצונו המלאה של הבנק, בכל עת שיראה לבנק, לפי שיקול דעתו, כי הן דרושות לבנק להבטחת הפירעון 

המלא והמדויק של סכומי החוב, כולם או חלקם.

המצאת בטוחות נוספות  38.2
בעלי החשבון מתחייבים להמציא לבנק בטוחות נוספות ו/או להחליף בטוחות, לשביעות רצון הבנק, וזאת 
מפעם לפעם ומיד לפי דרישתו הראשונה של הבנק, בכל מקרה בו יחול שינוי לרעה בשווי סכומי החוב ו/או 
שינוי לרעה בבטוחות ו/או בשוויון ו/או שינוי לרעה ביחס שבין שוויון כבטוחה, על בסיס מקדמי בטחון ואמות 
מידה כפי שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת, לבין סכומי החוב )לרבות עקב שינויים או תנודות בשערי מט"ח 
וני"ע(, או שקיים חשש סביר כי יחול איזה מהשינויים הנ"ל, ו/או קיימת סיבה אחרת המחייבת את בעלי 
החשבון להמצאת בטוחות נוספות ו/או להחלפת בטוחות, הכל לפי החלטת הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

האמור בסעיף זה יחול אף אם מלכתחילה לא נדרשו בעלי החשבון להמציא לבנק בטוחות כלשהן.  
"שינוי לרעה בבטוחות" - לרבות כל מקרה אשר לדעת הבנק פוגע או עלול לפגוע באופיין או בתוקפן של 
איזה מהבטוחות, בין היתר קרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף בדבר פירעון מיידי להלן, ביחס 

 למי שהינו צד לאיזה מהבטוחות שהבנק מחזיק או יחזיק בהן, כולל צד לשטר שניתן לבנק כבטוחה. 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לבנק על פי כתב זה ו/או כל מסמך אחר בחתימת 
בעלי החשבון ו/או כל דין, לרבות זכות הבנק להעמיד לפירעון מיידי את סכומי החוב, במקרים בהם הבנק 

זכאי לכך.

מהות הבטוחות   38.3 
כל בטוחה שניתנה ו/או תינתן לבנק על ידי בעלי החשבון ו/או עבורם להבטחת סכומי החוב תהווה בטוחה 
בלתי תלויה ולא תשפיע על, ולא תושפע על ידי בטוחה אחרת או נוספת. כל הבטוחות הנ"ל תשמשנה 
כבטוחות מתמידות ומתחדשות לסכומי החוב ותשארנה בתוקפן המלא עד אשר הבנק ישחררן בפועל או 

יאשר בכתב את דבר שחרורן.

שחרור בטוחות או החלפתן  38.4
הבנק לא ישחרר את הבטוחות, אף אם יידרש לעשות כן על ידי בעלי החשבון, אלא אם בעלי החשבון פרעו 
לבנק את מלוא סכומי החוב ובאותה עת לא תהיה לבנק התחייבות כלפיהם להענקת אשראי, או אם יסוכם 

אחרת בין הבנק לבין בעלי החשבון.
אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותם של בעלי החשבון לדרוש שחרורן של בטוחות, אשר סוכם לגביהן בכתב 

מלכתחילה עם הבנק, כי תבטחנה סכומי חוב ספציפיים, ואלה נפרעו לבנק במלואם.

מימוש הבטוחות  38.5
בכל אחד מהמקרים המקנים לבנק זכות להעמיד את סכומי החוב, כולם או חלקם, לפרעון מיידי, וזאת על 
פי כתב זה ו/או על פי תנאי התקשרות אחרים בין הבנק לבעלי החשבון, יהיה הבנק רשאי, מבלי לגרוע מכל 
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זכות אחרת העומדת לבנק, לממש את הבטוחות, כולן או חלקן, בשלמות או בחלקים, ולהשתמש בפדיון 
לפירעון סכומי החוב, בלי שתהא עליו חובה לעשות כן או להמשיך בפעולות אלה.

לצורך כך יהיה הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לזקוף כל פדיון כאמור על חשבון כל סכום מסכומי 
 החוב. 

בחר הבנק לממש במימוש חלקי את הבטוחות, לא ייפגע תוקף השעבוד לגבי יתרת הבטוחות, שבגינן לא 
מומש השעבוד, והבנק יהיה רשאי לממש את יתרת הבטוחות, מעת לעת, כפי שימצא לנכון. 

תוקף התחייבויות בעלי החשבון  .39
התחייבויות בעלי החשבון על פי כתב זה תישארנה בתוקפן המלא, ולא תגרענה ולא תפגענה בכל אופן שהוא, גם 
במקרה שהבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין בהסכמת בעלי החשבון ובין בלעדיה, ואף ללא מתן הודעה לבעלי 

החשבון, יפעל באחת או יותר מהדרכים הבאות:

ייתן למי מבעלי החשבון או לכל אדם האחראי עמם או עבורם לפירעון סכומי החוב, בין כערב ובין באופן אחר,   39.1
כל ארכה, הקלה, ויתור או הנחה אחרת, או יגיע עם מי מהנ"ל לפשרה או להסדר כלשהם, או יגרום לאי מילוי 

חיוב כלשהו שמי מהנ"ל אחראים לו.

יפסיק, יגדיל,ישנה או יחדש כל אשראי, או איזה תנאי מתנאי אשראי, שהעמיד ו/או יעמיד לבעלי החשבון.  39.2

יקבל, ישנה, יחליף, ישחרר או יחדש בטוחה כלשהי המוחזקת ו/או שתוחזק על ידי הבנק, או יימנע מלקבלה,   39.3
או מלנקוט בהליכים הדרושים לשם מתן תוקף לבטוחה, או מלממשה, וזאת בין אם הבטוחה ניתנה או תינתן 
לבנק על ידי בעלי החשבון ובין על ידי אחרים, בין אם נגרם לבעלי החשבון נזק או הפסד כלשהו כתוצאה מכך 

ובין אם לאו. 

פירעון מיידי  .40
בלי לגרוע מתנאי התקשרות אחרים בין הבנק לבעלי החשבון, ובכלל זה מסעדים אחרים, הקבועים באיזה מהמסמכים 
שנחתמו או ייחתמו על ידי בעלי החשבון כלפי הבנק, מותנה בזה במפורש שבקרות כל אחד מהמקרים הבאים, ביחס 
לבעלי החשבון או למי מהם, יהיה הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להעמיד לפירעון מיידי, במועד שיבחר הבנק, 
בכפוף למתן הודעה מתאימה, אם נדרשת על פי דין, את כל או חלק מסכומי החוב, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין 

 אם לאו.  
מובהר בזה כי זכותו של הבנק להעמיד את סכומי החוב לפירעון מיידי כאמור, בגין כל אחד מהמקרים המפורטים 
להלן, בלתי תלויה בזכותו להעמיד את סכומי החוב לפירעון מיידי בגין כל מקרה אחר מהמקרים המפורטים להלן 
)להלן: "המקרה הנוסף"(, וזאת אף אם המקרה הנוסף אירע בתקופת המתנה או ריפוי שנקבעה בקשר עם המקרה 

 הראשון.  
הועמדו סכומי החוב, כולם או חלקם, לפירעון מיידי על ידי הבנק, יגבה הבנק את כל העמלות והתשלומים החלים על 
פירעון מוקדם על פי בקשת בעלי החשבון, ובעלי החשבון מתחייבים לפרוע מיידית לבנק את סכומי החוב, העמלות 

 והתשלומים כאמור. 
האמור בסעיף זה לעיל יחול גם בקרות המקרים המפורטים להלן או איזה מהם, בשינויים המחויבים, למי שערב לבנק 
לפירעון סכומי החוב ו/או למי שהינו צד לאיזה מהבטוחות שהבנק מחזיק או יחזיק בהן, לרבות צד לשטר שניתן לבנק 

 כבטוחה, או מי מהם. 
ואלה המקרים: 

אם בעלי החשבון לא ישלמו לבנק במועד הפירעון סכום כלשהו מסכומי החוב.  40.1

אם ימונה מפרק, כונס נכסים, כונס נכסים ומנהל, נאמן או כל בעל תפקיד דומה וכן כל מינוי אחר על ידי כל   40.2
רשות מפקחת על כל או חלק מרכוש בעלי החשבון /או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, זמני או קבוע, ו/או 
אם תוגש נגד בעלי החשבון בקשת פירוק ו/או בקשה לצו לקבלת נכסים ו/או אם בעלי החשבון יקבלו החלטת 
פירוק ו/או אם יוצא נגדם צו פירוק ו/או צו קבלת נכסים ו/או אם בעלי החשבון יפשטו את הרגל ו/או יעשו 
מעשה של פשיטת רגל  ו/או יוצע ו/או יאושר הסדר או הצעת פשרה בין בעלי החשבון לבין נושיהם ו/או 
חבריהם או ביניהם לבין סוג פלוני שבהם ו/או אם יתבקש ו/או יוצא צו הקפאת הליכים נגדם ו/או ייפתחו 

הליכי שיקום על ידם.

אם אירע מקרה הפוגע או העלול לפגוע ביכולתם הכספית של בעלי החשבון ולפי שיקול דעתו הבלעדי של   40.3
הבנק, יסכן הדבר את סיכויי הפירעון של סכומי החוב, או אם יחול שינוי מהותי בעסקי בעלי החשבון, או אם 
הם החלו בהליכי מכירה של נכסים חיוניים לעסקיהם, או אם עסקיהם מנוהלים באופן העלול להשפיע עליהם 
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לרעה, באופן מהותי, או אם תהיה פגיעה כלשהי ברכוש בעלי החשבון או בכל חלק ממנו, או אם תפסק הפעילות 
העסקית או חלק ניכר הימנה אצל בעלי החשבון, למשך חודשיים או יותר.

אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל אחרת דומה )להלן בסעיף זה: "העיקול"( על רכוש בעלי החשבון או   40.4
כל חלק ממנו בסכום אשר יש בו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק, לפגוע ביכולת בעלי החשבון לעמוד 
בהתחייבויותיהם על פי כתב זה, או אם יוטל עיקול על הבטוחות או חלקן, ובלבד שהעיקולים כאמור לא יוסרו  

תוך 15 יום מיום הטלתם.

אם בעלי החשבון יפרו או לא ימלאו את אחת או יותר מהתחייבויותיהם לפי כתב זה ו/או לפי כל הסכם ו/או   40.5
לפי כל כתב ו/או התקשרות שנעשו ו/או שיעשו בין בעלי החשבון לבין הבנק, או אם יתברר כי כל הצהרה שהיא 
של בעלי החשבון, בכתב זה ו/או בכל הסכם ו/או בכל כתב ו/או בעל-פה ו/או בכל התקשרות שנעשו ו/או 

שיעשו בין בעלי החשבון לבין הבנק, אינה נכונה ו/או אינה מדויקת.

אם לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק, מנסיבות העניין יסתבר שבעלי החשבון לא יוכלו או לא ירצו לקיים   40.6
התחייבות כלשהי שלהם כלפי הבנק,  והם לא תיקנו את ההפרה תוך 7 ימים מיום שנדרשו לעשות כן על ידי 

הבנק.

אם קיים חשש ממשי לכך שבעלי החשבון )במקרה שהם תושבי ישראל( יעזבו את הארץ או במקרה של מוות,   40.7
פסלות דין, מינוי אפוטרופוס על גוף או רכוש, או מאסר של בעלי החשבון.

אם ביצוע איזו מהתחייבויות בעלי החשבון כלפי הבנק, בין על פי כתב זה ובין על פי כל התקשרות בין בעלי   40.8
החשבון לבין הבנק, הפך להיות מנוגד לדין, לרבות דין זר, בכל עת לאחר חתימת כתב זה, גם אם טרם הגיע 

המועד לביצוע אותה התחייבות.

אם יידרשו בעלי החשבון לפרוע בפירעון מוקדם את חובותיהם והתחייבויותיהם, כולם או חלקם, כלפי נושים   40.9
אחרים, או אם הועמד חוב כלשהו של בעלי החשבון לפירעון מיידי לרבות על פי פסק דין, או אם יארע מאורע 
כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל גורם שהוא על פי מסמך כלשהו שנחתם ו/או שייחתם על ידי בעלי 
החשבון בזכות להעמדה לפירעון מיידי של החובות וההתחייבויות, כולם או חלקם, של  בעלי החשבון כלפי 

אותו גורם, גם אם אותו גורם לא ישתמש בזכותו להעמדה לפירעון מיידי.

אם לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק, חל שינוי לרעה בבטוחות או בשוויון ו/או חל שינוי לרעה ביחס שבין   40.10
שוויון כבטוחה, על בסיס מקדמי בטחון ואמות מידה כפי שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת, לבין סכומי החוב 
לרבות אם תועלה טענה כלשהי לגבי תוקף הבטוחה על ידי בעלי החשבון ו/או מי מטעמם ו/או אחרים שבעלי 

החשבון ערבו לחובותיהם לבנק או נושה של מי מהם.

בנוסף, אם בעלי החשבון הינם תאגיד, גם:  40.11

אם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק, חל שינוי בהרכב האחזקות בתאגיד לעומת המצב הקיים  א. 
 בתאריך חתימת כתב זה, בלי אישור הבנק בכתב ומראש.  

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחשבו הפעולות הבאות, בין השאר, לשינוי כאמור: 
העברת מניות מרצון או בדרך אחרת; החלטת יחידים ו/או גופים  המהווים את התאגיד המשפיעה או 
שיש בה כדי להשפיע על הרכב האחזקות בתאגיד; כל שינוי בהרכב היחידים ו/או הגופים המהווים את 
התאגיד או המחזיקים בתאגיד, במישרין או בעקיפין, ביחסי הכוחות ביניהם ו/או בהרכב האנשים או 
המוסדות המחליטים או הרשאים לקבל החלטות בשם התאגיד או במספרם הדרוש לפי הדין או הרשאים 

לפעול בהתאם לדרוש לפי הדין.  

אם התאגיד נמחק ו/או עומד להימחק ממרשם המתנהל על פי דין.  ב. 

אם התאגיד נסחר, הוא נמחק מהמסחר.  ג. 

אם התאגיד נתן הלוואות לבעלי מניותיו ו/או פרע להם הלוואות קיימות, ללא הסכמת הבנק בכתב  ד. 
ומראש, ו/או לא גרם לכך שבעלי מניותיו יתחייבו כלפי הבנק שלא לדרוש או לתבוע פירעון הלוואות 

כנ"ל. 

אם התאגיד יקבל החלטת חלוקה ו/או מיזוג ו/או איחוד ו/או שינוי מבנה ו/או הסדר, כמשמעות מונחים  ה. 
אלה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ו/או בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988, או כל החלטה 

בעלת משמעות דומה.

אם חלה ירידה משמעותית בשווי השוק של ניירות הערך שהונפקו על ידי התאגיד, ככל שהונפקו. ו. 
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פרק ה-2 | הוראות נוספות לעניין מסגרת משיכת יתר והלוואות

מסגרת משיכת יתר  .41
על מסגרת משיכת יתר שהועמדה לבעלי החשבון, יחולו גם ההוראות הבאות:

בעלי החשבון מתחייבים למשוך כספים מהחשבון אך ורק בגבול מסגרת משיכת היתר שאושרה להם בחשבון   41.1
 העו"ש, ולמשך התקופה שאושרה.  

הבנק לא יכבד משיכה, הוראה או בקשה כלשהי של בעלי החשבון, אשר כתוצאה ממנה תחרוג יתרת החובה 
בחשבון העו"ש ממסגרת משיכת היתר כאמור, אלא במקרים חריגים, לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו 

על ידו מעת לעת לעניין זה, ובכפוף להוראות כל דין. 

יתרות חובה בחשבון העו"ש בגבולות מסגרת משיכת יתר, תישאנה ריבית בשיעור שסוכם בין הבנק לבעלי   41.2
החשבון, בכפוף לזכות הבנק לשנות הריבית מעת לעת כמפורט בסעיף זה להלן. שיעור ריבית זה יהיה מורכב 
מהריבית הבסיסית- לעניין יתרות חובה במט"י, או מריבית הליבור המעוגל- לעניין יתרות חובה במט"ח, 

 בתוספת מרווח כפי שיסוכם. 
ריבית הליבור המעוגל לעניין זה תהא ריבית הליבור המעוגל למטבע הרלבנטי לתקופה של יום, ותחול מיום 

קביעתה ועד ליום העסקים במט"ח הבא אחריו )לא כולל יום זה(.

בעלי החשבון מתחייבים לפרוע כל יתרת חובה החורגת ממסגרת משיכת יתר כאמור, מיד עם היווצרה. בלי   41.3
לגרוע מהאמור ובכפוף להוראות כל דין, יהיה הבנק רשאי לחייב כל יתרת חובה כאמור, אשר לא תפרע לבנק 
מיד, בריבית מירבית. אי גביית הריבית המירבית בגין יתרת חובה כאמור, לא תיחשב כאישור או כהסכמה מצד 

הבנק להגדלת מסגרת משיכת היתר ו/או כהעמדת מסגרת משיכת יתר נוספת על זו הקיימת בחשבון.

אופן חישוב הריבית, בשיעורים כאמור לעיל, יהיה בהתאם להוראות הפרק הכללי לעניין יתרת חובה בחשבון   41.4
ללא מסגרת משיכת יתר והריבית עליה.

בגין הקצאת מסגרת משיכת יתר, אשר נתבקשה על ידי בעלי החשבון, ישלמו בעלי החשבון לבנק עמלת   41.5
הקצאת אשראי, בסכומים ובמועדים שסוכמו בינם ובין הבנק, בכפוף לזכות הבנק לשנות העמלה מעת לעת, 
כמפורט בסעיף זה להלן. למען הסר ספק, עמלת הקצאת אשראי תשולם על ידי בעלי החשבון, אף אם לא 

תנוצל המסגרת, כולה או חלקה.

העמדת מסגרת משיכת יתר תיעשה במסמך בכתב, ובו יפורטו, בין היתר, סכום/סכומי המסגרת, תוקף המסגרת,   41.6
שיעורי הריבית עליה, סכום ומועד תשלום עמלות הקצאת אשראי בגינה ופרטים נוספים בהתאם לקביעת 

הבנק ובהתאם לדרישת כל דין.

בוטלה מסגרת משיכת יתר, מכל סיבה שהיא, תישא יתרת החובה בחשבון העו"ש ריבית מירבית בכפוף להוראות   41.7
כל דין. 

הבנק יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את שיעור הריבית על מסגרת משיכת יתר וכל אחד ממרכיביה, לרבות   41.8
שיעור המרווח, שיעור תוספת סיכון מירבית ו/או תוספת ריבית חריגה, וכן את סכום ו/או שיעור עמלת הקצאת 
אשראי, אופן חישובן ו/או המועד ו/או התדירות לחיובן ו/או לצבירתן, וזאת בהודעה מוקדמת שתינתן לבעלי 
החשבון בדרך שיקבע הבנק בכפוף להוראות כל דין. מובהר בזה כי השינויים כאמור יחולו על בעלי החשבון 

הן לגבי יתרות חובה הקיימות במועד השינוי והן לגבי כל יתרת חובה שתיווצר לאחר מכן.

הלוואות  .42

כללי  42.1
על כל הלוואה שהבנק יעמיד לבקשת בעלי החשבון, מפעם לפעם, יחולו גם ההוראות הבאות, בהתאם לסוג 

 ההלוואה שנתבקשה, ובכפוף לתנאים אחרים שיסוכמו בין הבנק לבין בעלי החשבון.  
תנאיה הספציפיים של כל הלוואה יפורטו במסמך משלים.

העמדת הלוואה   42.2

לשם קבלת הלוואה יגישו בעלי החשבון לבנק בקשה בנוסח הקבוע בבנק, בה יפורטו, בין היתר, סוג  א. 
ההלוואה המבוקש, מטבע האשראי, סכומה, מועדי הפירעון של קרן ההלוואה והריבית עליה, שיעור 

הריבית, תנאי ההצמדה )אם קיימים( ופרטים נוספים הדרושים בקשר עם אותה הלוואה.
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זיכוי חשבון העו"ש במט"י או במט"ח, לפי העניין, בסכום קרן ההלוואה, או ביצוע הוראות בעלי החשבון  ב. 
להעמדת ההלוואה לרשותם באופן אחר, יהוו הוכחה לכך שבעלי החשבון קיבלו את ההלוואה על פי 

תנאי פרק זה ותנאי המסמך המשלים. 

הריבית על הלוואה  42.3

שיעור הריבית א. 

כל הלוואה תישא ריבית לפי אחת החלופות הבאות, או ריבית אחרת, הכל כמצוין במסמך המשלים:  

ריבית קבועה - ששיעורה יצוין במסמך המשלים.   .1

ריבית משתנה )בהלוואה במט"י( - בשיעור הריבית הבסיסית, כפי שתשתנה מפעם לפעם במהלך   .2
כל תקופת ריבית, בתוספת או בניכוי מרווח שיצוין במסמך המשלים. 

ריבית משתנה )בהלוואה צמודת מט"ח, או בהלוואה במט"ח( – בשיעור ריבית הליבור המעוגל, כשהיא   .3
 מחושבת בגין תקופות ריבית כמפורט להלן, בתוספת או בניכוי מרווח שיצוין במסמך המשלים. 

ריבית הליבור המעוגל תחושב על ידי הבנק מעת לעת, ליום תחילת כל תקופת ריבית, לתקופה קובעת 
 שאורכה כתקופת הריבית ולא פחות מתקופה קובעת של חודש, בכפוף לאמור להלן - 

אם תקופת הריבית אינה זהה לתקופה קובעת כלשהי, יהיה שיעור ריבית הליבור המעוגל לאותה תקופת 
ריבית, השיעור שנקבע לתקופה הקובעת הראשונה הארוכה מתקופת הריבית, ולא פחות מתקופה 

קובעת של חודש )להלן: "השיעור המקורב"(.
בהלוואה בה תקופות הריבית הראשונה ו/או האחרונה שונות באורכן מתקופות הריבית שביניהן )להלן:   
"התקופות הרגילות"(, יהיה שיעור ריבית הליבור המעוגל לתקופת הריבית הראשונה - השיעור המקורב, 

ולתקופת הריבית האחרונה- השיעור שנקבע לתקופה קובעת הזהה לתקופות הרגילות.  
בתום כל תקופת ריבית ייחשב הבנק את שיעור ריבית הליבור המעוגל בגין תקופת הריבית הבאה, 

והודעה על השיעור הכולל של הריבית בגין תקופת הריבית הבאה תישלח לבעלי החשבון.

חישוב הריבית  ב. 
היתרה הבלתי מסולקת של קרן ההלוואה, כפי שתהיה מפעם לפעם, תישא ריבית, בשיעור שנקבע 
להלוואה, מיום מתן ההלוואה ועד למועד)י( פירעונה, כשהיא מחושבת על היתרות היומיות ולפי מספר 
הימים בכל תקופת ריבית ביחס למספר הימים המדויק בשנה הרלבנטית )בהלוואה במט"י( או ביחס 
לשנה בת 360 יום )בהלוואה במט"ח( או בכל אופן אחר עליו יודיע הבנק לבעלי החשבון ובכפוף להוראות 

כל דין.

פירעון הריבית ג. 
הריבית על ההלוואה תפרע לבנק באופן ובמועדים הקבועים במסמך המשלים. 

צבירת הריבית ד. 
הוענקה לבעלי החשבון הלוואה בה הריבית נצברת מפעם לפעם ונושאת ריבית דריבית, יחולו, בנוסף 

 ליתר הוראות פרק זה, גם ההוראות הבאות- 
הריבית על קרן ההלוואה, בשיעור שנקבע להלוואה, תצטבר בכל אחד ממועדי הצבירה שיצוינו במסמך 

המשלים )להלן: "מועדי צבירת הריבית"( ותישא אף היא ריבית דריבית בשיעור הנ"ל.  
מוסכם כי בכל מקרה, בהלוואה בה הקרן והריבית ייפרעו לבנק בתשלום אחד במועד פירעון ההלוואה, 
או בהלוואה בה הוסכם עם בעלי החשבון על תקופת דחייה בתשלומי הריבית )"גרייס"(, הבנק יהיה 
רשאי לצבור את הריבית כאמור, החל מיום מתן ההלוואה ואילך, בסוף כל תקופה של חודש ימים, או- 
לפי בחירת הבנק- בסוף כל תקופה אחרת שבגינה תותר צבירת ריבית על פי כל דין, אלא אם נקבעו 

מועדי צבירת ריבית שונים במסמך המשלים. 

פירעון קרן ההלוואה  42.4
קרן ההלוואה תפרע לבנק באופן ובמועדים הקבועים במסמך המשלים. 

הלוואה בשיטת שפיצר   42.5
הוענקה לבעלי החשבון הלוואה בשיטת שפיצר, יחולו  ההוראות הבאות, וכן יתר הוראות פרק זה בשינויים 

המחויבים מהן:

חישוב הריבית א. 
על אף האמור בסעיף חישוב הריבית בפרק זה לעיל, ריבית על הלוואה בשיטת שפיצר תחושב באופן 

הבא -

מיום תחילת החישוב )כהגדרתו לעיל בפרק זה( עד למועדי פרעון ההלוואה- הריבית, בשיעור שנקבע   .1
להלוואה, תחושב על בסיס  30 יום בחודש ו- 360 יום בשנה.
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ריבית כאמור תפרע כחלק מתשלומי הקרן והריבית לפי שיטת שפיצר, כמפורט להלן.   

מיום מתן ההלוואה עד ליום תחילת החישוב- הריבית, בשיעור שנקבע להלוואה, תחושב על היתרות   .2
היומיות ולפי מספר הימים בכל תקופת ריבית ביחס למספר הימים המדויק בשנה הרלבנטית )בהלוואה 
במט"י( או ביחס לשנה בת 360 יום )בהלוואה במט"ח( או בכל אופן אחר לפי קביעת הבנק בכפוף 

 להוראות כל דין. 
ריבית כאמור תפרע, או- אם נקבע כך במסמך המשלים- תצטבר ותישא ריבית דריבית, במועדים 

הקבועים במסמך המשלים.

תשלומי קרן וריבית ב. 
קרן ההלוואה והריבית עליה, בחישוב להחזר לפי שיטת שפיצר לתקופה שמיום תחילת החישוב ועד 
למועדי פירעונה, ייפרעו בתשלומים שווים ורצופים של קרן וריבית, בסכומים ובמועדים שיצוינו במסמך 

המשלים.

הלוואה בריבית משתנה ג. 
הוענקה הלוואה בשיטת שפיצר בריבית משתנה, וחל שינוי בשיעור הריבית הבסיסית או ריבית הליבור 
המעוגל או ריבית אחרת שנקבעה על ידי הבנק כריבית בסיס להלוואה, לפי העניין, ייחשב הבנק מחדש, 

 את סכום התשלומים הנותרים על חשבון קרן ההלוואה והריבית החדשה עליה.  
בהלוואה בריבית משתנה על יסוד הריבית הבסיסית, ייעשה חישוב מתוקן של התשלום הראשון שלאחר 
השינוי,  בהתאם לתקופה בה היה בתוקף כל אחד משיעורי הריבית הבסיסית הרלבנטיים. חלו מספר 
שינויים בשיעור הריבית הבסיסית, במהלך תקופת תשלום כלשהו, יפעל הבנק כאמור ביחס לכל אחד 

מהשינויים. 

הלוואות צמודות מדד או צמודות מט"ח   42.6
הוענקה לבעלי החשבון הלוואה צמודת מדד או הלוואה צמודת מט"ח, יחולו, בנוסף ליתר הוראות פרק זה, 

גם ההוראות הבאות:

תנאי ההצמדה א. 
קרן ההלוואה והריבית עליה תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין, בהתאם לסוג   

 ההלוואה שצוין במסמך המשלים, כמפורט להלן- 
אם יתברר במועד הפירעון של תשלום כלשהו של קרן ו/או ריבית כי המדד/השער החדש גבוה מהמדד/
השער היסודי, יוגדל סכום אותו תשלום באופן יחסי לשיעור עליית המדד/השער החדש לעומת המדד/

 השער היסודי, בהתאמה.  
אם יתברר במועד הפירעון כאמור כי המדד/השער החדש נמוך מהמדד/השער היסודי, יוקטן סכום 
אותו תשלום באופן יחסי לשיעור ירידת המדד/השער החדש לעומת המדד/השער היסודי, בהתאמה, 
אם יתברר במועד הפרעון כאמור כי המדד/השער החדש שווה למדד/השער/היסודי, ייפרע אותו תשלום 

ללא הפרשי הצמדה.
אי-פרסום מדד ב. 

על אף האמור לעיל, מוסכם בזה כי אם לא פורסם המדד האחרון שהיה אמור להתפרסם, במהלך   
העסקים הרגיל, לפני מועד הפירעון כאמור )להלן: "המדד הנכון"(, אזי "המדד החדש" לצורך החישוב 
האמור בס"ק א' לעיל יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו מועד, ואולם הבנק יהיה רשאי, אך לא 
חייב, לראות מדד זה כמדד ארעי בלבד )להלן: "המדד הארעי"(, עד לפרסום המדד הנכון ויודיע על 

 כך לבעלי החשבון. 
במקרה זה, עם פרסומו באיחור של המדד הנכון, יערוך הבנק חישוב מתוקן לפיו "המדד החדש" יהא 
המדד הנכון, ויחייב או יזכה את בעלי החשבון, במידת הצורך, בהפרשים המתחייבים. חיוב או זיכוי 
 7 כאמור ייעשו במועד הפירעון הבא של תשלום קרן או ריבית כלשהו, או לפי בחירת הבנק, בתום 

)שבעה( ימי עסקים מיום פרסום המדד הנכון.

מועדי פירעון הפרשי ההצמדה ג. 
הפרשי ההצמדה על תשלום כלשהו של קרן ההלוואה ו/או הריבית עליה, לפי העניין, ייפרעו במועד   

הפירעון של אותו תשלום קרן ו/או ריבית, בהתאמה.

 )ON CALL( הלוואות לפירעון לפי דרישה  42.7 
הוענקה לבעלי החשבון הלוואה לפירעון לפי דרישה, יחולו ההוראות הבאות, בנוסף להוראות פרק זה, אשר 

יחולו בשינויים המחויבים:

הריבית על ההלוואה   א. 
 21 7, 14, ו-  הריבית על ההלוואה, בשיעור שנקבע להלוואה, תשולם על ידי בעלי החשבון בתאריכים 
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בכל חודש וביום האחרון לכל חודש, או במועדים אחרים עליהם יודיע הבנק לבעלי החשבון ו/או שיצוינו 
במסמך המשלים, ותשלום אחרון במועד פירעון ההלוואה. 

עמלה   ב. 
בלי לגרוע מהוראות הפרק הכללי לעיל לעניין עמלות והוצאות, בעלי החשבון ישלמו לבנק, במועד 
הענקת כל הלוואה לפירעון לפי דרישה ומידי מועד פירעון ריבית,  עמלה תקופתית בשיעור שיהיה 

נקוב מעת לעת בתעריפון הבנק.

פירעון ההלוואה והריבית עליה ג. 

על אף כל הוראה אחרת בפרק זה, בעלי החשבון יהיו רשאים, בכל עת, לפרוע את ההלוואה והריבית   .1  
עליה, והבנק יהיה רשאי, בכל עת, לדרוש מבעלי החשבון לפרוע את ההלוואה והריבית עליה ובמקרה 

זה בעלי החשבון מתחייבים לפרוע את ההלוואה והריבית כאמור מיד לפי דרישת הבנק.

דרישת הבנק מבעלי החשבון ו/או הודעת בעלי החשבון לבנק בקשר עם פירעון כאמור, ייעשו ביום   .2  
העסקים המיועד לפירעון עד לשעה 12:45 )או כל שעה אחרת שתיקבע על ידי הבנק ותודע לבעלי 
החשבון(, אלא אם הוסכם מראש בין הבנק לבעלי החשבון )כהסדר כללי ביחס להלוואות לפירעון לפי 
דרישה שיוענקו להם(, כי דרישת הבנק ו/או הודעת בעלי החשבון כאמור ייעשו יום עסקים אחד מראש 

 לפני היום המיועד לפירעון.  
מובהר כי דרישת הבנק ו/או הודעת בעלי החשבון כאמור יכולות להיעשות טלפונית.

שינוי מועדי הפירעון  42.8
בסעיף זה "מועד הפירעון"- לרבות מועד צבירת ריבית. 

יום עסקים  א. 

דחיית מועדי פירעון: חל מועד הפירעון ביום שאינו יום עסקים או יום עסקים במט"ח, לפי העניין,   .1  
יידחה מועד הפירעון של אותו תשלום ליום העסקים או ליום העסקים במט"ח הראשון שלאחריו, 

 בהתאמה, והריבית תחושב בהתאם. 
דחיית מועדים לפי סעיף זה לא תגרום לשינוי בחישוב הפרשי ההצמדה למדד המחירים לצרכן בהלוואה 

צמודת מדד. 

הקדמת מועדי פירעון: על אף האמור לעיל, בהלוואה צמודת מדד, אם חל מועד הפירעון ביום האחרון   .2  
של חודש כלשהו, ויום זה אינו יום עסקים, יוקדם מועד הפירעון של אותו תשלום ליום העסקים האחרון 

באותו חודש, והריבית תחושב בהתאם.

הלוואה בשיטת שפיצר: בהלוואה בשיטת שפיצר, לא יחול שינוי בסכומי התשלומים כתוצאה משינוי   .3  
מועד הפירעון כאמור לעיל.

שינוי אחר   ב. 
בכפוף לאמור בס"ק א' לעיל, נקבע מועד הפירעון ביום שאין לו יום חופף באחד החודשים הרלבנטיים 
שלאחר מכן )להלן: "חודש חסר"(, אזי מועד פירעון שיחול בחודש חסר יוקדם ליום האחרון של החודש 

החסר. 
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פרק ה-3 | הוראות נוספות לעניין הוצאת ערבויות בנקאיות

ערבויות בנקאיות  .43
STAND BY LETTER OF CREDIT )להלן:  הסכים הבנק להוציא ערבויות, בין בארץ ובין לחו"ל, לרבות ערבויות מסוג   
"ערבויות" או "ערבויות בנקאיות"( לפי בקשת בעלי החשבון, לטובת צד שלישי כלשהו )להלן: "המוטב"(, בין בגין 
התחייבויות בעלי החשבון, בין בגין התחייבויות בעלי החשבון ביחד או בנפרד עם אחרים ובין בגין התחייבויות אחרים 

)להלן: "החייב"(, יחולו גם ההוראות הבאות:

בקשה להוצאת ערבות בנקאית  43.1
בקשה להוצאת ערבות תוגש לבנק אך ורק על גבי טפסים שיונפקו ו/או שיאושרו על ידי הבנק לשם כך. 

אין בקבלת בקשה להוצאת ערבות על ידי הבנק כדי לחייב הבנק להוציאה. רק הוצאת הערבות בפועל על 
ידי הבנק תחשב קבלת הבקשה, והעתק הערבות יימסר על ידי הבנק לבעלי החשבון. 

ערבות בנקאית   43.2
הערבות, בין שכונתה או סווגה ככתב שיפוי ובין כערבות, הינה התחייבות של הבנק כלפי המוטב, נפרדת 
מהחוזה או העסקה נשוא הערבות, גם אם חוזה או עסקה כאלה אוזכרו בערבות, ויחולו עליה הוראות פרק 

זה. מובהר בזה כי אין ולא תהא לבנק כל מחויבות או אחריות בגין החוזה או העסקה נשוא הערבות.

תחולת הכללים האחידים  43.3
על כל stand by letter of credit ועל כל ערבות למוטב בחו"ל, יחולו הכללים האחידים כהגדרתם להלן. לבקשת 

 בעלי החשבון, ימסור להם הבנק עותק הכללים האחידים. 
לעניין stand by letter of credit - "הכללים האחידים"- משמעם, הכללים האחידים לאשראים דוקומנטריים, 
מהדורה 2007, פרסום מס' 600 של לשכת המסחר הבינלאומית או כל מהדורה אשר תבוא במקומם ואשר 

 תחול על  stand by letters of credit  שיוציא הבנק. 
לעניין ערבויות למוטבים בחו"ל- "הכללים האחידים"- משמעם, הכללים האחידים לערבויות דרישה, מהדורה 
2010, פרסום מס' 758 של לשכת המסחר הבינלאומית או כל מהדורה אחרת אשר תבוא במקומם ואשר 

תחול על ערבויות למוטבים בחו"ל שיוציא הבנק.

קיום הערבות הבנקאית על ידי הבנק  43.4

הבנק יקיים את הערבות על פי תנאיה, ויהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקיים את הערבות: א. 

גם אם יתברר כי החיוב הנערב אינו בר תוקף או שהוא פגום מכל סיבה שהיא, או שהוא פחות מהערבות,   .1  
או שהוא הוקטן או שחל בו שינוי כלשהו. 

גם אם המוטב לא דרש מאת החייב קיום חיובו לפני שדרש מהבנק קיום ערבותו.   .2  

גם אם הבנק רשאי לראות עצמו מופטר מהערבות, כולה או חלקה, מחמת שהמוטב גרם לאי-מילוי   .3  
החיוב הנערב או מחמת שהמוטב גרם לפקיעת ערובה שניתנה להבטחת החיוב הנערב, בין אם נגרם 
ו/או עלול להיגרם מכך נזק לבנק ו/או לחייב ובין אם לאו, או מחמת טענה שעמדה לחייב כלפי המוטב 

בקשר לחיובו והטענה ידועה לבנק ולא התגונן בה, או מכל סיבה אחרת שהיא. 

גם אם ארע אירוע כלשהו אשר בגינו תהיה לחייב טענה או הגנה כלשהי על פי חוק הערבות, תשכ"ז-1967   .4  
או כל חוק אחר.

ללא תנאי ובלי להתחשב בטענה כלשהי, לרבות טענה שיש או שתהיה לחייב כלפי המוטב בקשר לחיוב,   .5  
לרבות טענה כי תביעת המוטב נגד החייב התיישנה. 

בלי לדרוש מהמוטב להוכיח את צדקת דרישתו או זכותו או כי הסכום הנדרש מהבנק במסגרת הערבות   .6  
אמנם מגיע למוטב מהחייב, והבנק יהא רשאי להסתמך על אותן ראיות, הוכחות, הצהרות או אישורים 
אשר ימצא לנכון לדרשם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ויהיה רשאי שלא לדרוש ראיות, הוכחות, הצהרות 

או אישורים כאמור.

הבנק יהיה רשאי, אך לא חייב, לדרוש או לקבל מהמוטב, לאחר תשלום על פי הערבות, בטוחות שהמוטב  ב. 
קיבל. במקרה שהבנק ישתמש בזכותו ויקבל לידיו בטוחות כאמור, לא יהיו בעלי החשבון זכאים לדרוש 

מאת הבנק כי יעביר להם את הבטוחות או כי ישתתפו בהן.

שינוי תנאי הערבות הבנקאית   43.5

הוסכם בין החייב לבין המוטב על שינוי בחיוב הנערב, שאינו הקטנת החיוב הנערב או הגדלתו, תהיה  א. 
בידי הבנק הברירה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות הערבות לפי השינוי או לקיים הערבות ללא שינוי 

או לבטל הערבות אם השינוי הוא שינוי יסודי הפוגע או העלול לפגוע בזכויות הבנק.
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הודיע המוטב לבנק כי הוקטן החיוב הנערב, תפחת הערבות בסכום שהוקטן החיוב הנערב, ללא צורך  ב. 
בקבלת הסכמת בעלי החשבון לכך.

הוגדל החיוב הנערב, אין הדבר משנה בחיובו של הבנק, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הבנק לבין בעלי  ג. 
החשבון מראש ובכתב.

הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהסכמת המוטב, ובלי שיהא עליו לקבל את הסכמת בעלי  ד. 
החשבון, להאריך תוקף הערבות פעם אחת או מפעם לפעם, לתקופה או לתקופות שיוסכם עליהן בין 
הבנק לבין המוטב, או לסרב לבקשת מוטב להאריך תוקף ערבות, מכל סיבה שהיא לרבות, ובלי לפגוע 

בכלליות האמור לעיל, במקרה שהארכת התוקף תפגע בזכויות הבנק.

התחייבויות בעלי החשבון  43.6

נדרש הבנק לשלם סכום כלשהו למוטב במסגרת ערבות ו/או שילם הבנק סכום כלשהו למוטב כאמור,  א. 
מתחייבים בעלי החשבון לשלם לבנק כל סכום שהבנק נדרש לשלם ו/או שהבנק שילם.

מבלי לגרוע מהוראות אחרות בכתב זה, בקרות אחד או יותר מן המקרים המזכים את הבנק, לפי הוראות  ב. 
פרק אשראי, להעמיד אשראי לפירעון מיידי:

בעלי החשבון מתחייבים בזה לשלם לבנק, לפי דרישתו הראשונה, את מלוא יתרת סכומי הערבויות   .1  
שהבנק הוציא עד לתאריך הדרישה הנ"ל, בין אם הבנק נדרש לשלם הערבויות כולן או חלקן ובין אם 

לאו, בין אם הגיע זמן פירעונן של הערבויות כולן או חלקן ובין אם לאו.

הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להסכים עם המוטב על הקדמת מועד קיום הערבות על ידי הבנק,   .2  
ללא צורך בהסכמת בעלי החשבון לכך.

עד לקבלת דרישה לתשלום ערבות על ידי הבנק או עד לתשלום ערבות על פי דרישה, יהיו הסכומים  ג. 
הנ"ל אשר ידרשו על ידי הבנק מבעלי החשבון וישולמו לבנק, מופקדים כבטוחה לפירעון התחייבויות 

בעלי החשבון כלפי הבנק בגין הערבות.

בעלי החשבון יהיו האחראים הבלעדיים ויפצו ו/או ישפו את הבנק ו/או את מכותבי הבנק, מיד עם  ד. 
דרישתם הראשונה, כנגד כל חבות ו/או אובדן ו/או נזק ו/או אחריות הנובעים מכל דין ו/או נוהג ובכלל 
זאת דין ונוהג של מדינות זרות, שיחולו על הבנק ו/או על מכותבי הבנק ו/או על מי מטעמו עקב ו/או 

בקשר עם הערבות.

בלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ד' לעיל, בעלי החשבון מתחייבים לפצות ולשפות את הבנק בכל עת,  ה. 
לפי דרישתו הראשונה של הבנק, בכל סכום שהבנק ידרוש בגין תביעות, הליכים משפטיים אחרים, 
דרישות, איום בתביעות ו/או דרישות, נזקים והוצאות ותשלומים אחרים הנובעים מהערבויות ו/או 
מתייחסים אליהן, לרבות, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ריבית, הוצאות, דמי נזק שהבנק יתחייב 
בהם בקשר עם החיוב הנערב ו/או בקשר עם הערבויות הנ"ל, וזאת בתוספת ריבית מירבית מיום 

התשלום על ידי הבנק ועד למועד התשלום בפועל.

במקרה שסכום ערבות כלשהי יהיה נקוב במט"ח מסוג כלשהו )להלן: "ערבות במט"ח"(, מתחייבים בעלי  ו. 
החשבון לשלם לבנק במט"ח מאותו סוג את כל הסכומים המגיעים מהם בקשר עם אותה ערבות במט"ח, 
כולל קרן, ריבית, מס הכנסה על הריבית, הוצאות ביול אם יחולו, עמלות, לרבות עמלות קורספונדנטים של 
הבנק, והוצאות, והכל  בין בארץ ובין בחו"ל. בהסכמת הבנק, ישלמו בעלי החשבון לבנק סכום במט"י שיספיק 
ביום התשלום לרכישת הסכום הדרוש במט"ח לכיסוי הסכומים שיגיעו מבעלי החשבון לבנק כאמור לעיל 
לפי שער העברות והמחאות לרבות סכומי אגרות, מסים והיטלים אשר הבנק חויב או יחויב בתשלומם ו/או 

שבעלי החשבון חויבו או יחויבו בהם בגין הוצאות הערבות במט"ח.

בעלי החשבון מתחייבים לשלם לבנק עמלות, לרבות עמלות תקופתיות, בשעורים ובמועדים כמקובל  ז. 
בבנק בגין הוצאת ערבויות, לרבות בגין ערבויות שתוקפן יוארך על ידי הבנק, בין בהסכמת בעלי החשבון 

ובין ללא הסכמתם.

בעלי החשבון מתחייבים לשלם לבנק הוצאות ביול הערבות, תיקונה וחידושה מעת לעת, בשיעור ובמועד  ח. 
שייקבעו על ידי הבנק ויודעו לבעלי החשבון.

בעלי החשבון מתחייבים שלא לדרוש מהבנק, בכל זמן שהוא ובכל דרך שהיא, שלא לקיים ערבותו  ט. 
בהתאם לתנאיה.

תחולה  43.7
הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ערבויות שתינתנה על ידי הבנק לבקשת בעלי החשבון 
לתשלום שטרות שנעשו על ידי בעלי החשבון או שנמשכו על ידם ו/או שהוסבו על ידם וכן על שטרות שנמשכו 

על בעלי החשבון ונחתמו על ידם בחתימת קיבול.
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פרק ו'  |  שימוש בכרטיס מידע/כרטיס בנק
הנפיק הבנק לבעלי החשבון כרטיס מידע ו/או הסכים הבנק להנפיק לבעלי החשבון, לבקשתם,  כרטיס בנק, יחול האמור 

בפרק זה להלן.

הגדרות  .44
בפרק זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן:

"כרטיס בנק" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, לרבות כל כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק הנ"ל, בשמשו ככרטיס בנק.

"כרטיס מידע" - כרטיס המאפשר קבלת מידע באמצעות מכשירי בנק ממוכנים, לרבות כל כרטיס חיוב, כהגדרתו 
בחוק כרטיסי חיוב, בשמשו ככרטיס מידע.

"הכרטיס" - כל כרטיס בנק וכרטיס מידע כאמור שיונפק ויימסר לבעלי החשבון או למורשה מטעמם על ידי הבנק.

"חוק כרטיסי חיוב" - חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 והתקנות שהותקנו ויותקנו על פיו, כפי שיהיו מעת לעת.

"מכשירי בנק ממוכנים" - מכשירי בנק ממוכנים )ATM( של הבנק ושל אחרים, על סוגיהם השונים.

"עמדות הבנק" - מכשירי בנק ממוכנים שהתקין ויתקין הבנק, לרבות עמדות לשירות עצמי.

הכרטיס  .45

הכרטיס הינו רכוש הבנק והוא מיועד לשימושו הבלעדי של מי מבעלי החשבון או המורשה מטעמם, לו הונפק   .45.1
הכרטיס. בעלי החשבון מתחייבים שלא לשנות באופן כלשהו את הנתונים המוטבעים על גבי הכרטיס. בעלי 

החשבון או המורשה לא יהיו רשאים להעביר הכרטיס לאחר.

בעלי החשבון יהיו רשאים להודיע לבנק, בכל עת, על סיום ההסדר לפי פרק זה. סיום ההסדר יכנס לתוקפו   .45.2
רק עם החזרת הכרטיס.

הבנק יהיה רשאי בכל עת, בהודעה שתימסר לבעלי החשבון, לבטל את רשות בעלי החשבון ו/או מורשה   .45.3
מטעמם המחזיק בכרטיס, להשתמש בכרטיס בנק. הביטול יכנס לתוקפו עם מסירת ההודעה. אין באמור לעיל 
כדי לגרוע מזכותו של הבנק לבטל/להשעות מיידית את רשותם של בעלי החשבון ו/או מורשה מטעמם המחזיק 
בכרטיס, להשתמש בכרטיס בנק, אם היה לבנק חשש סביר שבעלי החשבון לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם 
כלפיו. הבנק יודיע לבעלי החשבון על ביטול/השעיה מיידיים כאמור, בו זמנית עם הביטול/ההשעיה. כמו כן 

רשאי הבנק לסרב, ללא צורך בהנמקה כלשהי, למסור לבעלי החשבון ו/או למי מטעמם כרטיס בנק חדש.

בעלי החשבון מתחייבים לא לעשות כל שימוש בכרטיס ולהחזיר את הכרטיס לבנק, מיד עם סגירת החשבון   .45.4
מכל סיבה שהיא. בלי לגרוע מהאמור, בעלי החשבון מתחייבים להחזיר כרטיס בנק עם ביטול רשותם להשתמש 

בכרטיס זה על ידי הבנק. 
החזרת הכרטיס, בפרק זה, משמעה – מסירתו בפועל לבנק או משלוחו לבנק כשהוא גזור, בחלק הפס המגנטי   

ובמספר המובלט שבו, בדואר רשום. 

הכרטיס מאפשר קבלת שירותים בקווי תקשורת בעמדות הבנק ויחול לגביו האמור בפרק ז )שימוש בקווי   .45.5
תקשורת( להלן.

הנפקת כרטיס למורשה שאינו בעל החשבון  .46
במקרה שבעלי החשבון יבקשו כי הכרטיס יונפק למורשה מטעמם שפרטיו יצוינו בבקשה לקבלת הכרטיס )לעיל 

ולהלן: "המורשה"(, יחולו גם ההוראות דלהלן:

בעלי החשבון מצהירים בזה כי המורשה הורשה על ידם להחזיק בכרטיס ולהשתמש בו לביצוע כל הפעולות   .46.1
אותן ניתן לבצע באמצעות הכרטיס )לרבות קבלת שירותים בקווי תקשורת בעמדות הבנק(, ואם בעלי החשבון 

הינם תאגיד – המורשה הוסמך על ידם, בהחלטה שהתקבלה כדין, לחייבם על ידי שימוש בכרטיס.      
באמצעות הכרטיס, יוכל המורשה לקבל, במכשירי בנק ממוכנים למיניהם, כל מידע בקשר עם החשבון   

ושירותים בקווי תקשורת בעמדות הבנק.
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כל הפעולות שיבצע המורשה באמצעות הכרטיס תיחשבנה כפעולות בעלי החשבון ותחייבנה אותם לכל דבר   .46.2
ועניין.      

בעלי החשבון יהיו אחראים כלפי הבנק לכל שימוש בכרטיס על ידי המורשה, והם פוטרים את הבנק מכל   
אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם להם כתוצאה משימוש שייעשה בכרטיס על ידי המורשה.

בעלי החשבון מתחייבים להודיע לבנק מיד על ביטול זכותו של המורשה לחייבם ו/או לקבל מידע בקשר עם   .46.3
החשבון כאמור ו/או לקבל שירותים בקווי תקשורת בעמדות הבנק, ולדאוג להחזרת הכרטיס לבנק. מובהר 
בזה, כי הבנק יהיה רשאי להמשיך ולחייב את החשבון בגין כל הפעולות שבוצעו באמצעות הכרטיס, בין אם 
המורשה פעל בסמכות ובין אם פעל בהעדר סמכות או בחריגה מסמכות, בין אם פעל בהתאם לאמור בפרק 
זה ובין אם בניגוד לו, ובעלי החשבון מוותרים בזה על כל טענה בקשר לחיוב החשבון בקשר עם השימוש 

בכרטיס על ידי המורשה.

הצופן  .47
הצופן שקיבלו בעלי החשבון במעטפה סגורה יחד עם הכרטיס ואשר יאפשר השימוש בכרטיס, אינו מוטבע על הכרטיס 
עצמו. על מנת למנוע שימוש לרעה בכרטיס ונזק לבעלי החשבון ולבנק, מתחייבים בעלי החשבון להשמיד את מסמך 
הצופן שקיבלו מהבנק, לא לגלות את הצופן לאחרים וכן להימנע מרישום הצופן על הכרטיס עצמו או במסמכים 
שונים המוחזקים על ידם בסמוך לכרטיס כגון: תעודת זהות, פנקס שיקים, פנקס טלפונים או במאגרי זיכרון של 

מחשבים, טלפונים סלולאריים וכיו"ב.

אפשרויות השימוש והוראות הפעלה  .48

אפשרויות השימוש השונות בכל אחד ממכשירי הבנק הממוכנים והוראות ההפעלה שלו תפורטנה בשלט   .48.1
שיוצג על גבי אותו מכשיר, או בצידו, או על גבי מסך המכשיר, או תודענה לבעלי החשבון בכל דרך אחרת 
שתיראה לבנק ו/או למפעיל המכשיר )כל אחת מדרכי מסירת המידע כאמור תקרא להלן: "שלט המידע"(.

הבנק ו/או מפעיל המכשיר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לשנות מפעם לפעם את אפשרויות השימוש כאמור,   
להוסיף עליהן, או לגרוע מהן, וכן לשנות כל פרט אחר שהוא הכלול בשלט המידע. 

על אף האמור לעיל, מכשירי בנק ממוכנים עלולים שלא לאפשר למחזיקי הכרטיס, מעת לעת או דרך קבע,   
את מימושן בפועל של חלק מאפשרויות השימוש המפורטות בשלט המידע. 

בעלי החשבון יהיו רשאים לבצע באמצעות מכשיר בנק ממוכן כלשהו את הפעולות המנויות בשלט המידע   .48.2
של אותו מכשיר במועד הביצוע. כל פעולה כאמור תבוצע על ידי בעלי החשבון בהתאם לתנאי פרק זה 

ולהוראות ההפעלה.

בעלי החשבון אחראים כלפי הבנק לכל נזק שיגרם לבנק עקב שימוש רשלני במכשירי בנק ממוכנים.  .48.3

הפקדת שיקים ומזומנים וביצוע תשלומים  .49

הפקדת שיקים ומזומנים  .49.1

בעלי החשבון מתחייבים כי בעת ביצוע הפקדת כסף מזומן, יפקידו שטרי כסף בלבד ולא מטבעות. א. 

בעמדות הבנק בהן מותרת, לפי הנחיות הניתנות לגביהן בשלט המידע, הפקדת שיקים ו/או מזומנים,    .1 ב. 
אין להפקיד שיקים ו/או מזומנים שסכומם עולה על הסכום שיקבע הבנק מפעם לפעם להפקדת שיקים 
ומזומנים באמצעות עמדות הבנק )להלן: "הסכום המירבי להפקדה"(. הסכום המירבי להפקדה יצוין 

בשלט המידע. 

הפקדה שתבוצע בניגוד לאמור בס"ק ב)1( לעיל, תהא על אחריות בעל החשבון בלבד ואולם, בעל   .2  
החשבון לא יהא מנוע מלטעון או להוכיח כי הפקיד סכומים כלשהם מעבר לסכום המירבי להפקדה 

כאמור. 

בעלי החשבון מתחייבים בזה לא להפקיד שיקים אלא בדרך אשר הבנק יודיע עליה מפעם לפעם. ביצוע    .3  
פעולה כאמור, תיעשה בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי הבנק מפעם לפעם לעניין זה ויפורטו בשלט 

המידע. הבנק רשאי להימנע מביצוע הוראות שניתנו שלא בהתאם לאמור לעיל.
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ביצוע תשלומים באמצעות עמדות הבנק   .49.2
תשלום שיבקשו בעלי החשבון לשלמו באמצעות עמדות הבנק, ישולם רק בהעדר מניעה חוקית או אחרת 
כלשהי, וכן בתנאי שתהא יתרה מספקת לביצוע החיוב כאמור. קבע הבנק סכום מירבי לביצוע תשלום 

באמצעות עמדות הבנק, לא ישולם תשלום שסכומו עולה על סכום מירבי זה.

משיכת מזומנים  .50

בעלי החשבון מתחייבים בזה למשוך ממכשירי הבנק הממוכנים רק סכומים בגבול יתרת הזכות שתעמוד   .50.1
לזכותם בחשבון אותה עת, או בגבול מסגרת משיכת יתר מאושרת, אם אמנם אושרה להם משיכת יתר כזו, 
וזאת אף אם המשיכה הינה בגבולות המותר על פי סעיף זה להלן. מובהר כי הבנק רשאי, אך לא חייב, לאפשר 

משיכת כספים גם בהעדר יתרה מספקת כאמור, בכפוף לכל דין.

בעלי החשבון מתחייבים בזה לא למשוך באמצעות מכשירי בנק ממוכנים סכומים גבוהים מאלה שיאושרו   .50.2
על ידי הבנק מפעם לפעם ויודעו להם )להלן: "הסכומים המירביים למשיכה"(.

ציון הסכומים המירביים למשיכה בשלט המידע יחשב כמסירת הודעה לבעלי החשבון.  

במקרה בו הונפקו בחשבון מספר כרטיסים, יהיה הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבוע כי הסכומים המירביים   .50.3
למשיכה בכל הכרטיסים יחד, יהיו הסכומים המירביים הקבועים לאחד הכרטיסים בחשבון.

משיכת מזומנים במטבע חוץ ממכשירי בנק ממוכנים בהם יאפשר הבנק מעת לעת, לפי שיקול דעתו, ביצוע   .50.4
פעולה כאמור, תיעשה בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי הבנק מפעם לפעם לעניין זה ויפורטו בשלט 

המידע.

הסיכון הכספי הכרוך בשימוש לרעה בכרטיס  .51
נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש לרעה בכרטיס, לרבות שימוש בפרטי הכרטיס או נתוניו, אינו מוגבל לסכומים 

המירביים כהגדרתם לעיל, ואינו מותנה בגובה היתרה בחשבון.

הגנת הסייבר ואבטחת מידע  .52
מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק שימוש בקווי תקשורת להלן, מתן השירותים הבנקאיים באמצעות מכשירי בנק 
ממוכנים כרוך, מעצם טיבו, בסיכונים של חדירה למערכת עמדות הבנק, חשיפת נתוני הכרטיס ופגיעה בסודיות 
הנתונים של מצב החשבון או ביצוע פעולות בשם בעלי החשבון. ביחס לעמדות הבנק, הבנק נוקט ו/או ינקוט באמצעים 

שונים, לפי שיקול דעתו, לצמצום הסיכונים האמורים.  

במסגרת פעילותו לצמצום הסיכונים, הבנק מצפין את המידע אודות הכרטיס, את המידע המועבר אודות פעולות 
בעלי החשבון באמצעות הכרטיס ואת הליך בדיקת הצופן המשמש את בעלי החשבון לפעילות באמצעות הכרטיס, 
מקיים מערך הגנת סייבר ואבטחת מידע, לרבות ביצוע מעקב אחר ההתקשרויות המבוצעות באמצעות עמדות הבנק  
וקיום מערך הגנה )לוגי ופיזי( על השרתים, מקיים מערך הזדהות באמצעות הכרטיס והצופן, מבצע בדיקות הגנת 
סייבר ואבטחת מידע שוטפות של מערכת עמדות הבנק, מקיים בקרה על האירועים הנצפים במערכת עמדות הבנק, 
דואג לניתוק אוטומטי של הפעילות באמצעות עמדת הבנק אם לא נעשתה בה כל פעילות במשך פרק זמן מסוים, 

אשר ייקבע על ידי הבנק, וחוסם את אפשרות השימוש בכרטיס לאחר מספר פעמים של שימוש בצופן שגוי.  

בנוסף, הבנק ממליץ לבעלי החשבון לפעול לצמצום הסיכונים שלעיל, ובין היתר לפעול בהתאם לאמור לעניין הצופן 
לעיל, לשמור על סודיות הצופן ולא למוסרו לאחר, לא לשמור את הצופן עם הכרטיס, להקישו עם תחילת הפעילות 
במכשיר בנק ממוכן באופן מאובטח ולא גלוי, בעת תחילת הפעילות במכשיר בנק ממוכן לבדוק כי לא מחוברים אליו 
רכיבים חיצוניים מיותרים, לבדוק נכונות נתוני ההתקשרות האחרונה ככל שאלה יוצגו להם על ידי הבנק, לבצע יציאה 
מסודרת ממכשיר בנק ממוכן בגמר השימוש בו ו/או כל פעולה אחרת אשר יידרשו בעלי החשבון לבצע על ידי הבנק 

ו/או על ידי מפעיל מכשיר בנק ממוכן ו/או כפי שיופיע על גבי שלט המידע, בקשר עם צמצום הסיכונים כאמור.

כמו כן, בעלי החשבון מתחייבים להודיע לבנק על כל מקרה בו, לדעתם, אירע כשל או אירוע לא מוסבר בשלב כלשהו 
בתהליך הפעילות שלהם באמצעות מכשיר בנק ממוכן. 

למען הסר ספק יובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מאחריות בעלי החשבון ו/או מאחריותו של הבנק 
לפי פרק זה ו/או על פי דין. 
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אחריות בעלי החשבון במקרה של אובדן או גניבת כרטיס ושימוש לרעה בו  .53

הבנק יהיה רשאי לחייב את החשבון בסכומי כל הפעולות שבוצעו באמצעות כרטיס בנק, אף אם השימוש   .53.1
בכרטיס נעשה על ידי מי שלא היה מורשה לכך, ואף אם נעשה תוך חריגה מהתחייבויות בעלי החשבון על 

פי פרק זה, וזאת בנסיבות בהן הותר לבנק לפעול כאמור על פי הוראות פרק זה ו/או על פי כל דין.

בעלי החשבון מתחייבים בזה לדווח מיידית לבנק )או במקרה של כרטיס בנק משולב עם כרטיס אשראי-   .53.2
לדווח מיידית לחברת האשראי( על גניבת הכרטיס או אובדנו, וכן על כל מקרה של שימוש לרעה בו. כמו כן 
ומבלי לגרוע מהגבלת האחריות כאמור בסעיף זה להלן, מתחייבים בזה בעלי החשבון למסור הודעה בכתב 
לסניף בו מתנהל החשבון. בהודעה ימסרו בעלי החשבון את הפרטים שיידרשו על נסיבות הגניבה או השימוש 

לרעה ופרטי הפעולות שנעשו תוך שימוש לרעה בכרטיס.

מבלי לגרוע מהאמור, מתחייבים בעלי החשבון לנקוט צעדים סבירים למציאת הכרטיס ולהחזרתו לבנק,   .53.3
ככל שיש באפשרותם לעשות כן.

כמו כן בעלי החשבון מתחייבים לשתף פעולה עם הבנק ולסייע בידו להקטין הנזק העלול להיגרם כתוצאה   
מאובדן הכרטיס או גניבתו או השימוש לרעה בו, ולמסור לבנק כל מידע, שלם ונכון, שיתבקש על ידי הבנק 

ו/או המצוי בידי בעלי החשבון בקשר לכך.

אחריות בעלי החשבון לנזק שייגרם כתוצאה משימוש לרעה בכרטיס כלשהו תוגבל בהתאם להוראות חוק   .53.4
כרטיסי חיוב וכל דין אחר כפי שיהיו מעת לעת ובתנאי שבעלי החשבון פעלו בהתאם להוראות חוק כרטיסי 

חיוב והדין ולאמור בפרק זה.

כרטיס משולב  .54

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי תנאי פרק זה יחולו גם על כל כרטיס משולב בשמשו גם ככרטיס   .54.1
בנק או כרטיס מידע, לפי העניין.

מבלי לגרוע מהאמור, אם כרטיס מקנה אפשרות לרכישת נכסים מאת ספק ללא תשלום מיידי של התמורה   .54.2
)להלן: "שירותי אשראי"(, יחולו בנוסף לאמור בפרק זה תנאי ההצטרפות להסדר קבלת כרטיס המקנה 
שימוש בשירותי האשראי, שנחתמו על ידי בעלי החשבון )להלן: "הסדר כרטיס האשראי"(. אין התנאים 
המפורטים בפרק זה גורעים מהתחייבויות בעלי החשבון כלפי חברת האשראי והבנק כמפורט בהסדר כרטיס 

האשראי, ואין התחייבויות בעלי החשבון בהסדר כרטיס האשראי גורעות מתנאי פרק זה.

בעלי החשבון מסכימים שהכרטיס יונפק ו/או יוצא על ידי חברת האשראי ו/או אחרים מטעמה ובידיהם יהיה   .54.3
מאגר נתונים הדרושים ושידרשו על ידם לשם כך.

דרישת חברת האשראי להחזיר לה את הכרטיס תיחשב גם כדרישת הבנק להשיבו, וביטול הכרטיס על ידי   .54.4
חברת האשראי יחשב כדרישת הבנק להפסיק השימוש בכרטיס וכביטול זכות בעלי החשבון להשתמש 

בכרטיס.
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פרק ז' |  שימוש בקווי תקשורת 

על שימוש בקווי תקשורת, יחול האמור בפרק זה להלן. מבלי לגרוע מן האמור, ההצטרפות והשימוש בקווי תקשורת עשויים 
להיות כפופים לתנאים פרטניים עבור כל אחד מקווי התקשורת.

הוראות פרק זה תחולנה, לפי העניין, על שירותים בנקאיים שיינתנו בקווי תקשורת שיאושרו לשימוש בעלי החשבון לצורך 
קבלת השירותים הבנקאיים, ויראו פרק זה כמתייחס אך ורק לקווי התקשורת הנ"ל.

הגדרות  .55
בפרק זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:

"אמצעי זיהוי" – לרבות מספר סודי ו/או קוד סודי ו/או סיסמא ו/או צופן או צפנים ו/או אמצעי זיהוי אחרים )לרבות 
אמצעי זיהוי ביומטרי( לפי קביעת הבנק, באמצעותם מתבצע זיהוי לצורך ביצוע פעילות בקווי תקשורת. 

"אינטרנט" - רשת האינטרנט הכלל עולמית, כפי שהיא פועלת כיום וכפי שהיא עשויה לפעול בעתיד, לרבות אתר 
הבנק והאפליקציה.

"הוראות בקווי תקשורת" - הוראות או בקשות לביצוע פעולות בנקאיות שונות ו/או לקבלת מידע, הנמסרות באמצעות 
קווי תקשורת, ו/או מתן מידע ו/או ייעוץ ו/או הודעות בקשר לחשבון, באמצעות קווי תקשורת.

"הרשאות בקווי תקשורת" –הרשאות שהבנק יאפשר מעת לעת לקבוע לעניין פעילות בחשבון הנעשית באמצעות 
קווי תקשורת, כגון הרכבי חתימות, הרשאות לפעול בתחומי פעילות ספציפיים וכו'.

"חברת התקשורת" – כל גוף המספק שירותים המאפשרים התקשרות בין המשתמש לבין הבנק באמצעות קווי 
תקשורת, לרבות בכל הנוגע לציוד קצה העשוי לשמש או לסייע בהתקשרות באמצעות קווי תקשורת. מבלי לגרוע 
מכלליות האמור לעיל, בהגדרת חברת התקשורת יכלל גוף אשר בעלי החשבון מקבלים ישירות ממנו ו/או באמצעותו 
 SMS שירותי טלפון סלולארי )להלן: "החברה הסלולארית"( ו/או גוף אשר הבנק התקשר עמו לצורך העברת הודעות

או הודעות טקסט מסוג אחר )להלן: "הספק"(.

"טלפון סלולארי" - טלפון סלולארי, המחובר לרשת התקשורת, שמספרו נמסר ו/או יימסר לבנק באופן שאושר על 
ידי הבנק.

"מוקדי שירות" - מוקד/י שירות טלפוני ו/או מרכזי מידע ו/או חדר/י עסקות ו/או מערכת מענה קולי שהוקמו ו/או 
יוקמו על ידי הבנק.

"מערכת מענה קולי" - מענה קולי ממוחשב )לרבות טלרפקס(.

"מקבץ ערוצים" – קובץ של ערוצי תקשורת הניתנים על ידי הבנק במקובץ.

"מקבץ שירותים" או "רמת שירות" – קובץ של שירותים הניתנים על ידי הבנק במקובץ.

"משתמש" – מי מבעלי החשבון או מורשה מטעמם, המבקש לקבל שירותים בקווי תקשורת.

"ציוד קצה" - מחשב, קו/מכשיר טלפון, טלפון סלולארי, וכל ציוד אחר בו נעשה שימוש לצורך קבלה או נתינה של 
שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת.

"קווי תקשורת" או "ערוצי תקשורת" - כל אמצעי שידור, העברה או קליטה של סימנים, אותות כתב, צורות חזותיות, 
קולות או מידע באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות, לרבות טלפון, פקסימיליה, 

טלפון סלולארי, עמדות אוטומטיות לשירות עצמי ואינטרנט.

"רשת התקשורת" - רשת/ות התקשורת המופעלת/ות על ידי חברת התקשורת.

"שירות" – שירותים בנקאיים שהבנק יאפשר למשתמש לקבל או לבצע באמצעות שימוש בקווי תקשורת. 

השירותים הבנקאיים   .56

מבלי לגרוע מהוראות הפרק הכללי לענין השירותים הבנקאיים ואופן ביצוע הוראות, הבנק יקבע מפעם   .56.1
לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אילו פעולות בנקאיות ניתנות לביצוע באמצעות קווי תקשורת, לרבות 
סכומים מזעריים ומירביים וכל תנאי אחר, וכן איזה מידע והוראות ניתן לקבל באמצעות קווי תקשורת, סוגי 
ערוצי התקשורת בהם ניתן לקבל מידע ולתת  הוראות כאמור וכו'. בכל מקרה תתאפשר פעולה בקווי תקשורת 

רק ביחס לשירותים בנקאיים שניתן לקבל במסגרת החשבון מעת לעת. 

הבנק יהיה רשאי לאפשר לבעלי החשבון לפעול באמצעות קווי תקשורת, כולם או חלקם, באמצעות התקשרות   .56.2
או הצטרפות בהסכם או טופס נפרד. הבנק יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו והנחיותיו ובכפוף להוראות 
הדין המחייבות בנושא, לאפשר לבעלי החשבון לפעול באמצעות קווי תקשורת גם באמצעות הסכם מקוון. 
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בכל מקרה, מתן האפשרות לבעלי החשבון לפעול באמצעות קווי תקשורת, או כל חלק מהם, תהיה כפופה 
לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. 

קבלת הוראה בקווי תקשורת לביצוע פעולות בנקאיות ו/או למסירת מידע שלא הותרו על ידי הבנק במפורש   .56.3
כאמור לעיל, לא תחייבנה את הבנק, והבנק רשאי להתייחס להוראות כאמור, או חלקן, כבטלות ומבוטלות 

מלכתחילה.

הבנק יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב מכל סיבה שהיא לקבל מאת בעלי החשבון הוראות   .56.4
בקווי תקשורת או חלק מהן, או להגביל את מתן השירותים הבנקאיים, כולם או חלקם, בין לכלל הלקוחות 
ובין לבעלי החשבון, בכל דרך שתיראה לבנק, או לבצע את הוראות בעלי החשבון למתן השירותים הבנקאיים 

באופן חלקי.

הבנק יהיה רשאי להתנות מתן שירותים בנקאיים מסוימים באמצעות קווי תקשורת בכל תנאי שהוא, לרבות   .56.5
בקבלת הבהרות, פרטים ומידע מבעלי החשבון, וכן בחתימה על בקשה מתאימה בכתב ו/או על הסכמי 

מסגרת מתאימים ו/או בהמצאת בטוחות ו/או בהמצאת מסמכים כלשהם.
בלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי להתנות מתן שירותים בנקאיים מסוימים באמצעות קווי תקשורת,   
בהמצאת בטוחות ובקיומן בכל עת, להבטחת מלוא גובה המסגרת לאותם שירותים בנקאיים, אם תאושר 
כזו לבעלי החשבון, וזאת אף אם תנוצל המסגרת רק בחלקה, וכן להבטחת מלוא ההפסדים הנובעים מביצוע 

עסקאות לרבות הפסדים וודאיים והפסדים משוערים.
אין באמור לעיל משום הטלת חובה כלשהי על הבנק להעמיד לבעלי החשבון מסגרת כלשהי על פי פרק   

זה.

בלי לגרוע מן האמור, השירותים הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת יינתנו לבעלי החשבון בהתאם לרמות   .56.6
השירות ולהרשאות בקווי תקשורת כפי שיתבקשו על ידי בעלי החשבון מפעם לפעם.

הבנק יהיה רשאי לקבוע מפעם לפעם אילו שירותים או מקבצי שירותים ניתן לקבל בכל אחד מערוצי   .56.7
התקשורת, לקבוע כי שירותים יינתנו במקבץ ערוצים, ולשנות מפעם לפעם  בהודעה שתינתן לבעלי החשבון 
ובכפוף לכל דין, את רמות השירות ו/או ערוצי התקשורת )או מקבצי הערוצים( ו/או את ההרשאות האפשריות 
בקווי תקשורת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הבנק יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לאפשר 
את השימוש בקווי התקשורת באופן חלקי בלבד, כך שלדוגמה, יוכלו בעלי החשבון לקבל מידע אך לא לבצע 

פעולות או לחלופין, לבצע רק פעולות מסוימות וכיוצא בזה והכל בין באופן קבוע ובין באופן זמני. 

חלק מן המידע הניתן בקווי תקשורת הינו מידע המסופק על ידי צדדים שלישיים ו/או המתפרסם לציבור,   .56.8
ומובהר כי אין לבנק כל אחריות לתוכנו של מידע זה וכי אין בכך לגרוע מאחריות בעלי החשבון לפעול בהתאם 

להוראות פרק זה ולהוראות שאר ההסכמים בינם לבין הבנק. 

יובהר כי הוראות פרק זה יחולו גם על מסירת מידע בקווי תקשורת שלא בקשר לחשבון, כגון מידע המתקבל   .56.9
מצדדים שלישיים, מידע בנוגע לקופות גמל ו/או משכנתאות ככל שהבנק יאפשר קבלת מידע כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו ובכל מסמך אחר עליו חתמו או יחתמו בעלי החשבון עם הבנק, מובהר   .56.10
כי כל אחד מערוצי התקשורת עשוי להיות כפוף לתנאים פרטניים וייחודיים והשימוש באותו ערוץ תקשורת 
מהווה הסכמת בעלי החשבון לאותם תנאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעלי החשבון מסכימים כי קבלת 
שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת עשויה להיות כפופה לתשלום עמלות בהתאם לתעריפון הבנק.

הבנק יהיה רשאי לקבוע, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כללים והנחיות הנוגעים לאופן השימוש   .56.11
בקווי התקשורת, לרבות כללים והנחיות הנוגעים לאבטחת מידע והגנת הסייבר )להלן "הנחיות הבנק"(. 
המשתמשים מתחייבים לפעול בהתאם להנחיות הבנק. הנחיות הבנק יובאו מעת לעת לידיעת בעלי החשבון 

באתר הבנק, באמצעות דפי מידע, בקווי תקשורת או בכל אופן אחר לפי בחירת הבנק מעת לעת.

שימוש באמצעי זיהוי  .57

לשם זיהוי המשתמש, ייעשה שימוש באמצעי זיהוי. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה הבנק רשאי, אך לא חייב,   .57.1
לנקוט בפעולות נוספות, לפי שיקול דעתו, לזיהוי נותן ההוראות בקווי תקשורת, לרבות הפקת קוד אימות 
חד פעמי אשר יישלח לטלפון הסלולארי של המשתמש. בחשבון בו נמסרות הוראות בהרכב חתימות, ייתכן 
וקוד אימות חד פעמי כאמור יישלח רק לאחד המשתמשים. השימוש בקוד אימות חד פעמי אינו מייתר את 

אמצעי הזיהוי האחרים. אמצעי הזיהוי הינם אישיים ומיועדים למשתמש בלבד, ואין להעבירם לאחר.

בעלי החשבון מתחייבים לשנות ו/או להחליף את אמצעי הזיהוי מפעם לפעם, אם נדרש לעשות כן על ידי   .57.2
הבנק, בהתאם להנחיות הבנק.
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בעלי החשבון מתחייבים לנקוט באמצעים סבירים לשמירת אמצעי הזיהוי ולהימנע  מגילויים ו/או מסירתם   .57.3
לגורם כלשהו, ובין היתר לפעול על פי הוראות פרק זה ועל פי ההנחיות שיימסרו להם מפעם לפעם על ידי 

הבנק לעניין.  

המשתמשים יודיעו לבנק, מייד כשייוודע להם, על אובדן אמצעי הזיהוי ו/או על הגעתם לאחר בדרך כלשהי   .57.4
ללא הסכמתם ו/או על כל מקרה של חשש לשימוש בלתי מורשה בקווי תקשורת. סמוך ככל האפשר למועד 
קבלת הודעה כאמור, יבטל הבנק את השימוש באמצעי הזיהוי שאבדו, ולא יבצע כל פעולה בנקאית על פיהם.

ההודעה תוכל להתבצע בכל דרך שתאושר על ידי הבנק מעת לעת ואשר תובא לידיעת בעלי החשבון.

ייוודע לבעלי החשבון על אבדן אמצעי הזיהוי ו/או הגעתם לאחר,  בלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו   
מתחייבים בעלי החשבון לשנות מיידית את אמצעי הזיהוי, ככל שהם ניתנים לשינוי על ידם, באמצעות 

האינטרנט ו/או מערכת המענה הקולי ו/או ערוץ תקשורת רלבנטי אחר, לפי העניין.

באמצעות אמצעי הזיהוי שנקבעו, ובכפוף לרמות השירות ולהרשאות בקווי תקשורת שהוגדרו בחשבון, יוכל   .57.5
כל משתמש לקבל את כל המידע ביחס לחשבון, וכן לבצע כל פעולה בחשבון, לרבות חיוב החשבון, ולרבות 

העברת כספים לזכות צד ג' כלשהו ו/או לזכות המשתמש.

מובהר כי מידע כאמור יכול שיכלול מידע בדבר שימושים בכל כרטיסי החיוב אשר הונפקו במסגרת החשבון.  

ציוד הקצה ושימוש בתוכנות ורכיבי צד שלישי  .58

לצורך קבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת, צריך שיימצא ברשות בעלי החשבון ציוד הקצה   .58.1
הדרוש לשם כך.

בעלי החשבון מתחייבים לדאוג לכך שציוד הקצה וכל ציוד אחר בו יעשו שימוש לשם קבלת שירותים בקווי   
תקשורת יהיו מוגנים באמצעי אבטחה וטיפול בפני תוכנות זדוניות, ויעשו מאמצים סבירים לוודא כי קבצים 

המועברים על ידם לבנק לא יכללו כל קוד זדוני לרבות וירוסי מחשב, "סוס טרויאני" וכיוצא בזה.

הבנק יהיה רשאי להתנות מתן שירותים בנקאים מסוימים באמצעות קווי תקשורת בהתקנת ציוד קצה מסוג   .58.2
או מפרט מסוים. יובהר כי אין בהתניה זו משום אישור מטעם הבנק ביחס לתקינותו או איכותו של אותו ציוד 
קצה והאחריות על ציוד קצה זה תהיה מוטלת על היצרן או המשווק של אותו הציוד, לפי העניין. בנוסף, 
יובהר כי אין בעצם התקנת ציוד הקצה מצד בעלי החשבון משום התחייבות של הבנק לאשר את מתן השירותים 

הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת או התחייבות להמשיך ולתיתם לתקופה מסוימת או כלל. 

ההתקנה, השימוש והתחזוקה של ציוד הקצה ייעשה על ידי בעלי החשבון, על חשבונם ועל אחריותם.  .58.3

חלק מהשירותים הבנקאיים יינתנו לבעלי החשבון באמצעות שימוש בתוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים   .58.4
לתנאי הרישיון של אותן תוכנות לרבות רישיונות צד שלישי ובכלל זה גם רישיונות קוד פתוח של צדדים 
שלישיים )להלן: "התוכנות"(, אשר זכויות הבעלות ו/או הזכויות הקנייניות בהן )לרבות זכויות יוצרים, פטנט, 
סימן מסחרי וכיו"ב( )להלן: "זכויות הקניין"( הן של הבנק ו/או של צד ג' כלשהו, ממנו רכש הבנק זכות 

שימוש בתוכנה.

בכל מקרה בו ייתן הבנק לבעלי החשבון זכות שימוש בתוכנות, מתחייבים בעלי החשבון בזה שלא לעשות   
כל שימוש בתוכנות אלא בהתאם ובכפוף להרשאות שקיבלו לשם כך מהבנק. כן מתחייבים בעלי החשבון 
שלא להפר את זכויות הקניין של הבנק ו/או צד ג' כלשהו כאמור בתוכנות, לרבות לא על ידי העתקה של 
התוכנות ו/או איזה מהן לכל צורך שהוא ו/או עשיית פעולה כלשהי בהן בניגוד לתנאי רישיון השימוש שניתן 

להם על ידי הבנק.

בעלי החשבון מתחייבים בזה כי השימוש בתוכנות יעשה על ידם בהתאם ובכפוף להרשאות שיקבלו לשם כך   
מהבנק והם לא יאפשרו לכל אדם ו/או גוף ו/או גורם אחר, אשר לא קיבל הרשאה מפורשת לכך מהבנק, 

לעשות שימוש בתוכנות.

אופן ביצוע הוראות בקווי תקשורת   .59

כל הוראה בקווי תקשורת, שתתקבל מאת בעלי החשבון, תבוצע על ידי הבנק בהתאם לנהלים, ההסדרים   .59.1
וההוראות הנהוגים ושיהיו נהוגים בבנק במועד ביצוע ההוראה הנ"ל, ביחס לסוג ההוראה המבוקשת. בעלי 
החשבון מתחייבים להמציא לבנק את כל האישורים הנדרשים ו/או שיידרשו, אם יידרשו, לביצוע כל פעולה 

כאמור. 
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הבנק יהיה רשאי לזכות ו/או לחייב את החשבון, לפי העניין, בתמורת הפעולות שיבוצעו בחשבון על פי הוראה   .59.2
בקווי תקשורת שתינתן על ידי בעלי החשבון ובכל העמלות וההוצאות הכרוכות בהן.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי החשבון מסכימים כי בכפוף להוראות כל דין הבנק יהיה רשאי לכבד כל   .59.3
הוראה בקווי תקשורת שתימסר לבנק מטעמם, תוך שימוש באמצעי הזיהוי )למעט באמצעות פקסימיליה, 
ככל שנקבע בפרק זה כי אינה מחייבת שימוש  באמצעי זיהוי( ובהתאם להרשאות בקווי תקשורת, ככל שיהיו, 

וזאת על אף כל הוראה אחרת בעניין זכויות חתימה שניתנה ו/או שתינתן לבנק בקשר לחשבון.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הבנק לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הוראות למתן שירותים בנקאיים   
מסוימים באמצעות קווי תקשורת, או מתן שירותים בנקאיים בסכומים מסוימים, תאושרנה בהתאם לזכויות 
החתימה שניתנו בקשר עם החשבון ו/או על ידי כל בעלי החשבון או מי מהם כפי שיקבע הבנק, ו/או לדרוש 
כי הוראות כאמור יתקבלו על ידי הבנק רק בכתב, לרבות באמצעות הפקסימיליה ו/או לדרוש כי הוראות 

למתן שירותים בנקאיים מסוימים תחייבנה זיהוי נוסף.

מובהר לבעלי החשבון כי יתכן שלא יוכלו לבטל כל הוראה בקווי תקשורת שניתנה על ידם, ככל שזו כבר   .59.4
בוצעה על ידי הבנק לאחר העברתה ו/או מכל סיבה אחרת, שתימנע ביטולה, לפי שיקול דעתו של הבנק.

נבצר מבעלי החשבון, מסיבה כלשהי, מלמסור לבנק הוראה בקווי תקשורת, יודיעו על כך לבנק בהקדם   .59.5
האפשרי ויפעלו למסירת ההוראה בכל דרך אחרת העומדת לרשותם, לרבות על ידי פניה לסניף ו/או למוקדי 

השירות וכיו"ב.

על בעלי החשבון לוודא כי הוראה שנמסרה לבנק בקווי תקשורת נקלטה בבנק.  .59.6

מועדי מתן שירותים בנקאיים בקווי תקשורת  .60
השירותים הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת יינתנו לבעלי החשבון בימים ובשעות שייקבעו על ידי הבנק מפעם 
לפעם, לפי שיקול דעתו, לגבי כל אחד מאמצעי התקשורת המנויים בכתב זה ו/או שיופעלו בעתיד על ידי הבנק ויודעו 
לבעלי החשבון, אף אם באופן רגיל מעניק הבנק שירותים בנקאיים אלה בימים ובשעות אחרות. מבלי לגרוע מן האמור, 
מובהר כי ייתכנו מקרים של הפסקת השירותים הבנקאיים לצורך ביצוע עבודות תחזוקה או שדרוג, וזאת אף ללא 

הודעה מראש לבעלי החשבון.

אלא אם צוין אחרת על ידי הבנק במפורש, פעילות באמצעות קווי תקשורת תהיה כפופה למגבלות השונות הנוגעות 
למועד ביצוע פעולות ו/או שירותים, כמפורט, בין היתר, בתנאים כלליים אלו ו/או בכל מסמך אחר בו יתקשרו בעלי 

החשבון עם הבנק. 

מסירת הודעות   .61

על אף כל הוראה אחרת בפרק זה ו/או בפרק הכללי, בקשר עם מתן הודעות בכתב ו/או המען להמצאת   .61.1
דברי דואר, בעלי החשבון מסכימים כי הבנק יהיה רשאי, בכפוף להוראות כל דין, למסור להם באמצעות קווי 
תקשורת הן הודעות ביחס לפעילות בקווי תקשורת באופן כללי והן הודעות ביחס לפעולות שבוצעו לבקשתם 
באמצעות קווי תקשורת, והם מסכימים כי הודעה שניתנה כאמור תחשב כאילו נמסרה להם ביום העסקים 
בו ניתנה ההודעה, ורישומי הבנק על דבר מתן ההודעה, מועדה ותוכנה, ישמשו הוכחה לכאורה כלפיהם 

ביחס לאותה הודעה. 

אם בחרו בעלי החשבון לפנות לבנק באמצעות אחד מערוצי התקשורת בו מקבלים בעלי החשבון שירותים   .61.2
בקווי תקשורת, יהיה רשאי הבנק להשיב לבעלי החשבון, לרבות מסירת מידע מכל סוג שהוא, דרך אותו ערוץ 
תקשורת באמצעותו פנו בעלי החשבון ו/או בכל ערוץ תקשורת אחר בו מקבלים בעלי החשבון שירותים בקווי 

תקשורת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ובכפוף להוראות כל דין. 

ייתכן והמענה שיינתן לבעלי החשבון באמצעות קווי תקשורת יהיה מענה תמציתי או חלקי, בהתאם לאופיים   .61.3
של ערוצי התקשורת הנבחרים. במקרה כזה, יפנה הבנק את בעלי החשבון לאפשרויות המתאימות לקבלת 

מלוא המידע. 

פטור מוגבל מאחריות   .62
בעלי החשבון פוטרים את הבנק מאחריות לכל נזק הפסד, הוצאה ו/או תשלום )להלן בסעיף זה: "נזקים"( העלולים 
להיגרם להם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מתקלות )בקווי תקשורת ו/או אחרות, לרבות בציוד הקצה(, ושיבושים 
)במידע ו/או בנתונים, לרבות שיבושים בנתוני מידע כללי, בהעברה או בקליטה של הוראות בקווי תקשורת, או בכל 
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דבר אחר הקשור לשירות, לרבות גורמים הנובעים מכוח עליון(, ובלבד שהשיבוש או התקלה כאמור אינם בשליטת 
הבנק והבנק עשה מאמץ סביר למנוע אותם. בכל מקרה אחר של נזקים עקב תקלות ושיבושים ו/או נזקים עקב 

שימוש לא מורשה בקווי תקשורת ו/או אירוע סייבר, תיקבע אחריות הצדדים על פי הדין.   

על אף האמור, הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק, הפסד או הוצאה העלול להיגרם לבעלי החשבון כתוצאה משימוש של 
בעלי החשבון בקווי תקשורת שלא כדין ו/או שלא בהתאם להנחיות הבנק.

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מתחולת הוראות הפרק הכללי לענין פטור מאחריות בנסיבות 
מסוימות ו/או הוראות כל דין, על נזקים במקרים אחרים מהאמור לעיל.

לענין הוראות בטלפון ובפקסימיליה, יחולו ההוראות המיוחדות לערוצים אלה שבפרק זה להלן.

הפסקת מתן שירותים בקווי תקשורת    .63

הבנק יהיה רשאי לבטל, בכל עת, את השימוש בקווי תקשורת או בחלקם, בהודעה בכתב שתינתן לבעלי   .63.1
החשבון. בעלי החשבון יהיו רשאים לבטל, בכל עת, את השימוש בקווי תקשורת או בחלקם בהודעה בכתב, 

או בכל דרך אחרת שתאושר על ידי הבנק, שתינתן לבנק.

הפסקת השירותים הבנקאיים הניתנים לבעלי החשבון באמצעות קווי תקשורת או הקטנת היקפם על ידי   .63.2
הבנק תיעשה בהודעה של 14 ימים מראש, או כל מועד אחר שיותר על פי הדין. על אף האמור לעיל, ייתכנו 
מקרים בהם  רשאי יהיה הבנק להפסיק או להקטין את היקף השירות באופן מיידי וללא מתן הודעה לבעלי 
החשבון, באופן זמני או קבוע. מקרים אלו עשויים לכלול היענות לצו שיפוטי או צו של רשות מוסמכת אחרת, 
וכל מקרה בו קיים חשש כי המשך מתן השירותים עלול להעמיד את הבנק או את בעלי החשבון בסיכון או 

בפגיעה בזכויות המוקנות להם.

הודעת ביטול מטעם בעלי החשבון תיכנס לתוקף עד לתום יום העסקים הסמוך לאחר מתן ההודעה.  .63.3

בכל מקרה בו סופקו לבעלי החשבון על ידי הבנק ציוד קצה ו/או תוכנה ו/או כל פריט או ציוד אחר לצורך   .63.4
קבלת השירותים הבנקאיים )להלן ביחד: "פריטי הציוד"(, בעלי החשבון מתחייבים בזה כי עם הפסקת מתן 
השירותים הבנקאיים בקווי תקשורת ו/או איזה מהם יחזירו לבנק את פריטי הציוד ו/או איזה מהם אשר לא 

ישמשו אותם עוד לקבלת השירותים הבנקאיים.

הגנת סייבר ואבטחת מידע  .64
מתן השירותים הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת, לרבות ערוצי תקשורת שאינם מוצפנים, כרוך, מעצם טיבו, בסיכונים 
שונים, לרבות חדירה למערכות המחשב לשם גניבת מידע, שינויו או מחיקתו, השתלטות על המערכות של הבנק, 
הקמת אתרים מתחזים, הונאה מקוונת, התחזות לבעלי החשבון, גניבת פרטי זיהוי, פעילות בשם בעלי החשבון, חשיפת 
מידע ועוד. הבנק נוקט ו/או ינקוט באמצעים שונים, לפי שיקול דעתו, לצמצום הסיכונים האמורים. מתן השירותים 
הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת ובפרט באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה כרוך, מעצם טיבו, בסיכונים שונים 

שדורשים את זיהוי הלקוח, על פי שייקבע על ידי הבנק.

בנוסף, הבנק ממליץ לבעלי החשבון להכיר את הסיכונים הגלומים בשירותים הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת ואת 
האמצעים הנדרשים על מנת להגן מפני סיכונים אלו, ולפעול לצמצומם, ובין היתר לפעול על פי הוראות פרק זה ועל 

פי הנחיות הבנק.

למען הסר ספק יובהר כי אין באמור בסעיף זה, בכדי לגרוע מאחריות בעלי החשבון ו/או מאחריותו של הבנק לפי 
פרק זה ו/או על פי דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן אמצעים בהם נוקט הבנק לצמצום הסיכונים האמורים והמלצות על דרכים 
לצמצומם:

לצורך צמצום הסיכונים הגלומים, הבנק מקיים מערך כולל להגנת הסייבר ואבטחת מידע, לרבות ביצוע   .64.1
בדיקות שוטפות על ידי מומחים לאבטחת מידע ושימוש באמצעי אבטחה, ביצוע מעקב ובקרה שוטפת אחר 
השימוש בערוצי התקשורת על ידי גורמים חיצוניים ואחר ניסיונות חדירה, ניטור וזיהוי אנומליות, קיום מערך 
הגנה )לוגי ופיזי( על השרתים, קיום מערך לניהול הזדהות ואמצעי הזיהוי של המשתמשים, לרבות חסימת 
אפשרות השימוש באתר הבנק ובאפליקציה לאחר מספר פעמים של שימוש באמצעי זיהוי שגוי והפעלת 
גורמי זיהוי נוספים בעת הצורך, ניתוק הערוץ באופן אוטומטי אם לא נעשתה כל פעילות במשך פרק זמן 

מסוים, אשר ייקבע על ידי הבנק. 

הבנק מבצע ניתוק אוטומטי של מערכת המענה הקולי והעברת השיחה לנציג שירות מטעם הבנק, לפי סוג   .64.2
הפעילות. 
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הבנק מצפין, בין היתר, את המידע המועבר באמצעות אתר הבנק והאפליקציה ואת התקשורת בין מחשב הבנק   .64.3
לבין חברת התקשורת. יובהר כי האמור מתייחס לנושא אבטחת המידע מבחינת הבנק ולא חברת התקשורת.

הבנק ממליץ לבעלי החשבון לפעול על פי הנחיות הבנק לענין אבטחת מידע, ובין היתר:  .64.4

באינטרנט, לרבות אתר הבנק והאפליקציה, הבנק ממליץ לבעלי החשבון, לוודא בעת ההתקשרות לאתר  א. 
הבנק כי הקישו נכון את כתובת האתר, כי צורתו הכללית וחזותו החיצונית מוכרים להם, כי מופיעים 
בכל עת סימני זיהוי ייחודיים ככל שידועים להם, לבדוק בעת מתן הוראות באמצעות האינטרנט כי 
מופיע סימון שהנתונים מוצפנים ולבצע יציאה מסודרת מאתר הבנק בגמר השימוש בו וכן לעשות 
שימוש רק באפליקציה הרשמית של הבנק אותה יש להוריד מהחנויות המקוונות הרשמיות בלבד. 
בנוסף, הבנק ממליץ לבעלי החשבון שלא להשתמש בציוד קצה המחובר לרשת ציבורית ולא להשתמש 
באתר האינטרנט באמצעות ציוד קצה שאינו מכיל אמצעי אבטחה וטיפול כנגד תוכנות זדוניות או 

ניסיונות פריצה והתחזות.   

הבנק ממליץ לבעלי החשבון להימנע מכניסה לקישורים ולהימנע מפתיחת צרופות, המגיעים ממקור   
לא ידוע או כאשר ההודעה חשודה. 

אין הבנק אחראי לפעילות או שימוש של בעלי החשבון באתרים או באפליקציות מתחזים, ובכלל זה   
אפליקציות אשר הורדו מאתרים שאינם החנויות המקוונות הרשמיות.

הבנק ממליץ לבעלי החשבון לבדוק, באופן שוטף, את חשבונותיהם השונים. בכל מקרה של חשד יש  ב. 
להודיע לבנק מיידית.

במכשיר טלפון סלולארי, הבנק ממליץ לבעלי החשבון לנקוט בכל האמצעים לשמירה על המכשיר  ג. 
הנייד, בין היתר, לנעול את מכשיר הטלפון הנייד, למשל באמצעות קוד גישה אישי, סיסמא, או תבנית 

ולוודא כי אמצעים אלו ידועים לבעל המכשיר בלבד. 

בנוסף, הבנק ממליץ לבעלי החשבון בכל מקרה בו הטלפון הסלולארי יצא מרשותם לפעול מיידית   
/SMS לחסימת כרטיס ה-SIM, ולהודיע לבנק מיידית על מנת שהבנק יוכל להפסיק העברת הודעות 

טקסט לטלפון הסלולארי.   

בעת קבלת הודעה מהבנק, הבנק ממליץ לבעלי החשבון לוודא כי תוכן ההודעה מתאים להודעות   
הנשלחות על ידי הבנק,  בכל ספק על בעלי החשבון להודיע לבנק מיידית. 

הבנק לעולם לא יפנה ביוזמתו לבעלי החשבון בבקשה למסור את אמצעי הזיהוי. בכל מקרה של קבלת  ד. 
בקשה כאמור יש להודיע לבנק מיידית.

הוראות נוספות לענין מתן שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון   .65
על מתן שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון, תחולנה גם ההוראות הבאות:

הוראה טלפונית לבנק על ידי אדם שיציג עצמו במהלכה כאחד מבעלי החשבון או כמורשה מטעמם תוך   .65.1
שימוש באמצעי הזיהוי, יראוה כהוראה של בעלי החשבון או מורשה מטעמם, לפי המקרה, גם אם יתברר כי 
אותו אדם לא היה אחד מבעלי החשבון או מורשה מטעמם, ובלבד שהבנק פעל בהתאם להוראות בנק ישראל 

ולנהלי הבנק, כפי שיהיו מעת לעת.

על אף האמור בסעיף פטור מוגבל מאחריות בפרק זה לעיל, בעלי החשבון פוטרים את הבנק מאחריות לכל   .65.2
נזק, הפסד, הוצאה ו/או תשלום העלולים להיגרם להם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע )לרבות ביצוע 
חלקי או ביצוע בקירוב( ו/או אי ביצוע של כל הוראה טלפונית של בעלי החשבון ו/או של מורשה מטעמם וכן 
של כל אדם שיציג עצמו כאחד מאלה כאמור בס"ק הקודם לעיל, ובלבד שהבנק לא יהיה פטור אם הנזק, 

ההפסד, ההוצאה ו/או התשלום נגרמו כתוצאה מרשלנות הבנק.
למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מהפטור הניתן לבנק בהתאם לאמור בסעיף פטור   

מאחריות בנסיבות מסוימות בפרק הכללי לעיל.

הוראות נוספות לעניין מתן שירותים בנקאיים באמצעות הפקסימיליה   .66
על מתן שירותים בנקאיים באמצעות הפקסימיליה תחולנה גם ההוראות הבאות:

כל הוראה בפקסימיליה שתימסר לבנק על ידי בעלי החשבון תהא חתומה על ידי בעלי זכות החתימה באופן   .66.1
ובדרך כרשום בבנק. בראש ההוראה יופיעו באופן בולט ובאותיות נוחות לקריאה שם בעלי החשבון ומספר 
החשבון, וכל סכום שיהיה נקוב בהוראה ייכתב הן במילים והן בספרות. הוראה בפקסימיליה שלא תמלא 

אחר התנאים האמורים בסעיף זה לעיל, יהיה הבנק רשאי שלא לבצעה ו/או לבצעה באופן חלקי.
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בלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שיבקשו בעלי החשבון לקבל מידע בפקסימיליה, יימסר לבנק מספר המכשיר   
לקבלת השידור.

בעלי החשבון מתחייבים להודיע לבנק על כל החלפה של מספר מכשיר הפקסימיליה אליו ביקשו מהבנק   
לשלוח את המידע )בין אם במסגרת שירותי הטלרפקס, יזום או רגיל, בין אם במסגרת שירותי פקס ממוכן 

ובין אם במסגרת כל שימוש אחר בפקסימיליה(.
לשם מסירת ו/או קבלת הוראות בפקסימיליה, שלא באמצעות הטלרפקס, אין צורך באמצעי זיהוי.  

כמועד קבלת הוראה בקווי תקשורת בפקסימיליה בבנק ייחשב יום העסקים בו נתקבלה הבקשה באמצעות   .66.2
מכשיר הבנק במצב קריא וברור, וזאת בתנאי שנתקבלה במכשיר הסניף/המחלקה בבנק שבו מתנהל החשבון 
אליו מתייחסת הוראת הפקסימיליה ו/או אצל כל גורם אחר לו אישר הבנק מראש לבעלי החשבון לפנות 

באמצעות פקסימיליה באותו עניין, ובשעות העבודה המקובלות בבנק באותו סניף/מחלקה כאמור.

על אף האמור בסעיף פטור מוגבל מאחריות בפרק זה לעיל, בעלי החשבון פוטרים את הבנק מאחריות לכל   .66.3
נזק, הפסד, הוצאה ו/או תשלום העלולים להיגרם להם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע )לרבות ביצוע 
חלקי או ביצוע בקירוב( ו/או אי ביצוע של כל הוראה בפקסימיליה של בעלי החשבון ו/או של מורשה מטעמם, 
ובלבד שהבנק לא יהיה פטור אם הנזק, ההפסד, ההוצאה ו/או התשלום נגרמו כתוצאה מרשלנות הבנק.

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מהפטור הניתן לבנק בהתאם לאמור בסעיף פטור 
מאחריות בנסיבות מסוימות בפרק הכללי לעיל.

אין האמור בסעיף זה מחייב את הבנק לקבל מסמכים ו/או בקשות ו/או הוראות כלשהם באמצעות פקסימיליה.  .66.4

הוראות נוספות לעניין מתן שירותים בנקאיים באמצעות האינטרנט   .67
על מתן שירותים בנקאיים באמצעות האינטרנט תחולנה גם ההוראות הבאות:

מתן הוראות בקווי תקשורת באמצעות האינטרנט, כפוף לתנאי השימוש והגלישה כפי שמופיעים מעת לעת   .67.1
באתר הבנק ו/או באפליקציה.

הקשת מקש "אישור" לביצוע פעולה כלשהי באינטרנט, או כל מקש אחר המשמש לאישור מתן הוראה   .67.2
באינטרנט, אין ממנה חזרה, ועם הקשת מקש כאמור, יתכן שבעלי החשבון לא יוכלו לחזור ולבטל הוראה 

שניתנה על ידם, בין אם בוצעה כבר בפועל אותה עת ובין אם לאו.

ייתכן והשירותים הבנקאיים אותם ניתן לקבל באפליקציה יהיו שונים מהשירותים אותם ניתן לקבל בחיבור   .67.3
לאתר הבנק באמצעות מחשב.

אין הבנק אחראי לתוכנם, תקינותם, התאמתם לצרכי המשתמש וכו', של אתרים שאינם של הבנק, שניתן   .67.4
להגיע אליהם מקישור המופיע באתר הבנק.

הוראות נוספות לעניין מתן שירותי מידע והודעות טקסט באמצעות הטלפון הסלולארי   .68
)SMS/טקסט(   

על מתן שירותי מידע והודעות באמצעות הטלפון הסלולארי )SMS או הודעות טקסט( תחולנה גם ההוראות הבאות:  

הטלפון הסלולארי  .68.1

SMS/טקסט יש צורך בטלפון סלולארי שיימצא ברשות בעלי החשבון ובבעלותם או  לצורך קבלת הודעות   
 בחזקתם )ברשות בעליו(, אשר הם יכולים ורשאים לקבל הודעות SMS/טקסט באמצעותו. 

מובהר כי הבנק אינו צד להתקשרות בין בעלי החשבון ובין החברה הסלולארית ולא יהיה בהוראות פרק זה 
כדי לשנות את ההתקשרות האמורה, לרבות בכל הנוגע לתעריפים הנוגעים לקבלה או שליחה של הודעות 

SMS/טקסט ממכשיר הטלפון הסלולארי. 

בעלי החשבון מתחייבים להודיע לבנק מיידית בכל מקרה בו יוחלף מספר הטלפון הסלולארי, ויהיו רשאים   
להודיע באופן שיאושר על ידי הבנק על מספר טלפון סלולארי נוסף באמצעותו הנם מבקשים לקבל הודעות 

SMS/טקסט. הוראות הסדר זה יחולו על כל טלפון סלולארי אחר או נוסף, לפי העניין.

מובהר לבעלי החשבון והם מסכימים לכך שעל חברת התקשורת לא חלה כל חובה להודיע לבנק על שינוי   
במספר הטלפון הסלולארי ו/או על הפסקת מתן שירות הודעות כתובות על ידי החברה הסלולארית לטלפון 

הסלולארי.

הודעות SMS/טקסט ואופן קבלתן   .68.2

במסגרת קבלת שירותי מידע באמצעות הטלפון הסלולארי, במקרים בהם יאפשר זאת הבנק יוכלו בעלי  א. 
החשבון לבחור, בין אם בחתימתם על מסמך נפרד ובין אם בכל דרך אחרת שתאושר על ידי הבנק, 

אילו הודעות SMS/טקסט יקבלו מהבנק. 
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הודעות SMS/טקסט יועברו בהתאם להסדרים שיהיו נהוגים בחברת התקשורת מפעם לפעם לגבי מתן  ב. 
שירות משלוח הודעות כתובות )SMS/טקסט(, ובכפוף למגבלות רשת התקשורת ותשתית העברת 

המידע כפי שתהיינה מפעם לפעם. 

לצורך קבלת הודעות SMS/טקסט לא יידרשו אמצעי זיהוי כלשהם וכי הודעות SMS/טקסט יתקבלו על  ג. 
ידי כל מי שיחזיק באותה עת בטלפון הסלולארי, מבלי להזדקק לשימוש באמצעי זיהוי לאימות זהותו.

מספר הטלפון הסלולארי אשר יימסר לבנק לשם קבלת הודעות SMS/טקסט באמצעות המכשיר יהיה  ד. 
מספר הטלפון של המשתמש ששמו יימסר לבנק ואשר מכשיר הטלפון הסלולארי המשוייך לאותו מספר 

הינו ברשותו.

מועדי משלוח הודעות SMS/טקסט  .68.3

משלוח הודעות SMS/טקסט יהיה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על ידי הבנק. במקרה שיאפשר הבנק לבעלי 
החשבון לבחור לגבי סוגי הודעות SMS/טקסט את שעות/מועדי קבלת הודעות אלה, יישלחו אותן הודעות 

בסמוך לשעות ולמועדים שנתבקשו. 

פטור מאחריות הספק  .68.4

המידע נשוא הודעות SMS/טקסט, לרבות מידע בקשר לחשבון, מועבר על ידי הבנק לרשת התקשורת  א. 
המופעלת על ידי הספק, ומשלוח המידע האמור לרשת התקשורת המופעלת על ידי הספק ותוכנו של 
המידע הנ"ל הינם באחריות הבנק )בכפוף לאמור לענין מידע המתפרסם לציבור ו/או מידע המסופק 

על ידי צדדים שלישיים, בסעיף השירותים הבנקאיים בפרק זה לעיל( ולא באחריות הספק. 
SMS/טקסט  בלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עלולות לחול תקלות שונות ו/או שיהוי בהעברת הודעות   
ובהצגת המידע, לרבות נכונותם ו/או עדכניותם של המידע והנתונים ובעלי החשבון פוטרים את הספק 

מאחריות כלשהי לתקלות אלו ו/או לתוצאות העלולות לנבוע מכך.

בלי לגרוע מהאמור בסעיף פטור מוגבל מאחריות בפרק זה, מובהר כי לבנק אין שליטה על תקלות או  ב. 
שיבושים ברשת התקשורת.

הפסקת משלוח הודעות SMS/טקסט  .68.5

בעלי החשבון יודיעו לבנק מיידית על ביטול השירות, בכל מקרה של הפסקת שירותי החברה הסלולארית   א. 
לטלפון הסלולארי )מבלי שהשירות יינתן על ידי חברה סלולארית אחרת( או על הפסקת שירות הודעות 
כתובות על ידי החברה הסלולארית לטלפון הסלולארי מכל סיבה שהיא או על העברת הטלפון הסלולארי 
לגורם אחר בהסכמתם או שלא בהסכמתם )לרבות עקב הוצאתו משימושם או העברת הבעלות בטלפון 
הסלולארי או גניבתו או אובדנו(, ובמקרה כזה תופסק העברת הודעות SMS/טקסט באמצעות הטלפון 

הסלולארי סמוך ככל האפשר למועד מתן ההודעה על מקרה כאמור. 

/SMS כל עוד לא נמסרה לבנק הודעה על מקרה כאמור, יהיה הבנק רשאי להמשיך ולהעביר הודעות  
טקסט בהתאם להוראות פרק זה. 

יובהר שהחלפת החברה הסלולארית הנותנת שירותים לטלפון הסלולארי, בחברה סלולארית אחרת,   
תוך שמירת אותו מספר טלפון )ניוד מספר הטלפון( לא תגרום, כשלעצמה, להפסקת משלוח הודעות 

SMS/טקסט לטלפון הסלולארי, אלא אם הבנק יודיע אחרת.

על אף האמור בפרק זה בסעיף בדבר הפסקת מתן שירותים בנקאיים, במקרה בו חברת התקשורת  ב. 
תבצע שינויים ו/או תוספות לרשת התקשורת ו/או לתוכנה באמצעותה מועברות הודעות SMS/טקסט 
ו/או תפסיק ו/או תשעה לתקופה את שירות ההודעות הכתובות בכלל ו/או הודעות SMS/טקסט בפרט, 
בין אם לכלל לקוחותיה ובין אם לבעלי החשבון בלבד, יהיה הבנק רשאי להפסיק או להשעות לתקופה, 
הכל לפי שיקול דעתו, את העברת הודעות SMS/טקסט לבעלי החשבון, לאלתר וללא צורך במתן הודעה 

מוקדמת כלשהי.

מסירת העתק מסמכי השירות  .68.6

הבנק יהיה רשאי למסור לספק, לפי דרישתו, העתק פרק זה ומסמכים נוספים שנחתמו עם בעלי החשבון   
בקשר עם השירות.

שם                                                                               

שם                                                                               

חתימה                                                            

חתימה                                                            

-

-
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	 היהי ,ליעל םייונמ אל רשא ץוח תועבטמל סחיב וא ,רומאכ תיביר רועיש םסרופי אל והשלכ תיביר תעיבק דעומב םא  "סרטיור ןוסמות" תועידיה תוריש י"ע םסרופיש יפכ יביטקידניאה תיבירה רועישל הווש לגועמה רובילה תיביר רועיש ךומס וא ביבא לת ןמז 9:00 העשב ,)הובגה תיבירה רועיש( ASK תדומעב יטנבלרה עבטמה ןיגב DEPO/DEPOSITS ךסמב ידכ ,קנבה תעדל ,וב היהיש רחא םוסרפ לכ וא ,תיבירה תפוקת תליחת םוי ינפל לארשיב דחא ח"טמב םיקסע םוי ,הל.ליעל רומאל םאתהב הלעמ יפלכ לגועמ אוהשכ ,"סרטיור ןוסמות" תועידיה תוריש םוסרפל תואנ ףילחת תווהל
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	 טרופמכ ,ונויפאל תויטנבלרה תואקספה וילע ולוחיו ,םיאבה םינויפאהמ רתוי וא דחא ידי לע ןייפואי ןובשח לכ.ןלהל דיחי םילעב לש ןובשח 3.1
	 .דיחי וניהש ,דחא ןובשח לעב םש לע חתפנש ןובשח אוה דיחי םילעב לש ןובשח ףתושמ ןובשח 3.2
	 םי/דיחי ןיבו םידיגאת ןיב ,םידיחי ןיב ,רתוי וא םילעב ינש םש לע חתפנש ןובשח אוה ףתושמ ןובשח .א.םי/דיגאת םע
	 השקבב םושרכ ןפואבו בכרהב ןובשחה ילעב םעטמ ןובשחב לועפל תוכזה אהת ,ףתושמ ןובשח חתפנ .ב.ןובשחה ילעב ידי לע תומותח ,בתכב תורחא תוארוה תלבקל דע תאזו ,ןובשח תחיתפל
	 והשלכ ףוריצל וא ,ודבל ןובשחה ילעבמ דחא לכל הנותנ אהת ןובשחב לועפל תוכזה יכ עבקנ וב ןובשחב .ג:)דחי ןובשחה ילעב לכמ לידבהל( ןובשחה ילעבמ קלח לש לכ - תודחוימ תוביסנב וא ,יהשלכ השקב יכ וא/ו םימיוסמ םיכמסמ יכ שורדל יאשר היהי קנבה .1.דחי ןובשחה ילעב לכ ידי לע קר ונתניי וא/ו ומתחיי ,ןובשחב תוליעפה הלועפ תוברל ,הלועפ לכ תושעל יאשר היהי רומאכ ןובשחב לועפל יאכזה יכ שרופמב הזב רהצומ .2.ומצע תבוטל םהמ דחא לכו דחי ןובשחה ילעב לכ תא בייחת ,רומאכ לועפל השרוהש ימ ידי לע השעתש הלועפ לכ .3.דוחל
	 לכל הנותנ ןובשחב לועפל תוכזה אהת ,ןובשחב לועפל יאכזה ימ קנבל ורוה אל ןובשחה ילעבש הרקמב .ד.דחי ןובשחה ילעב
	 ןובשחה ילעב לכל הנותנ אהת ןובשחב לועפל תוכזה יכ עבקנ וב ףתושמ ןובשחב םג יכ הזב רהבומ .ה בייחלו ןובשחה םע רשקב אוהש גוס לכמ עדימ לבקל תוכזה דרפנב ןובשחה ילעבמ דחא לכל אהת ,דחי.רומאכ עדימ תלבקב תוכורכה תולמעה לכב ןובשחה תא
	 םע רשקב תויובייחתההו תובוחה לכלו בוחה ימוכס לכל דוחלו דחי םיבייחו םיארחא ויהי ןובשחה ילעב .ו .ויפ לע גוהנל בתכב קנבה םיכסה םא אלא ,קנבה תא בייחי אל ןובשחה ילעב ןיב םכסה .ןובשחה ילעבמ םידחאל ןה ,דחיב ןובשחה ילעבל ןה סחייתמכ בשחיי הז בתכב ןובשחה ילעב לש רוכזא לכ.דוחל ןובשחה ילעבמ דחא לכל ןהו ןובשחה
	 ערגית אל ,הז בתכ יפ לע יהשלכ תובייחתה יולימל ותובייחתהמ יהשלכ הביסמ ןובשח לעב רטפוה .ז.קנבה יפלכ ןובשחה ילעב ראש לש םתוירחא
	 םנוצר לע בתכב קנבל ועידוה וא ,םימי תוכירא ףיעס לטבל ,ןובשח תחיתפל השקבב ןובשחה ילעב ורחב .ח םיאכז םייחב םירתונה ויהי ,ןובשחה ילעבמ ימ תריטפ לש הרקמב זא יכ ,לוחי אל םימי תוכירא ףיעס יכ ישרוי םע דחי - ןובזיע י/להנמ ו/הנומ אל םא - וא ,רטפנה לש ונובזע להנמ םע דחי קר ןובשחב לועפל.רטפנה
	.ןובשחל רשקב םימי תוכירא ףיעס לוחי אל ,םי/דיגאת ם/וניה ןובשחה ילעבמ רתוי וא דחאש הרקמב .ט
	 םישרדנה םיכמסמה לע םתח םרטש ,ףסונ םדא םע דחי ףתושמ ןובשח חותפל ןובשחה ילעב ושקיב .י לע םותחיש דע ,ןיינעו רבד םושל ,ןובשחב ףתושכ ףסונה םדאה בשחיי אל ,ךכ ךרוצל קנבה ידי לע ותואל ןובשחב ןהשלכ תויוכז תיינקה םושמ ןובשחה יכמסמב ומש ןויצ םצעב ןיאו ,רומאכ םיכמסמ .םדא  דיגאת םש לע להנתמה ןובשח 3.3
	 לע ולוחי ,דיגאת וניה ןובשחה ילעבמ רתוי וא דחאש וא ,דיגאת םניהש ןובשח ילעב םש לע ןובשחה חתפנ .הז ףיעס תוארוה םג ,ןובשחה תרגסמב דיגאתה תוליעפ לע וא/ו ןובשחה לוהינ
	 תחיתפל השקבל ףרוצי רשא דיגאתה לש ןידה ךרוע רושיאב טרופמכ ,דיגאתה ידי לע וכמסוהש םישנאה .א לועפלו ,דיגאתה תא גצייל םישרומ ויהי ,)"םישרומה" :ןלהל( ל"נה רושיאב ןיוצמכ ןפואבו בכרהב ,ןובשח דיגאתה םשב ולהנלו רומאכ ןובשחה חותפל הז ללכבו ,קנבה םע ויתולועפו ויקסע לכב ומוקמבו ומשב שורדה ךמסמ לכ לע םותחלו ,םעפל םעפמ קנבב םילבוקמ ויהיש םיאנתבו ,ןלהל טרופמכ םיאנתב הטלחה תלבק רבדב דיגאתה לש ןידה ךרוע רושיא תלבקל דע תאזו ,ךכ םשל קנבה ידי לע שרדיישו .דיגאתה לש תרחא ידי לע עצובתש הלועפ וא השקב לכ ןכו ,םישרומה ידי לע דיגאתה םשב םתחיתש בתכב תובייחתה לכ .ןיינעו רבד לכל דיגאתה תא בייחת ,ומשב םישר
	 

	 רתוי וא םישרומ ינשל הנותנ אהת ןובשחב לועפל תוכזה יכ עבקנ וב דיגאת ןובשחב םג יכ הזב רהבומ  בייחלו ןובשחה םע רשקב אוהש גוס לכמ עדימ לבקל תוכזה דרפנב םישרומהמ דחא לכל אהת ,דחי .רומאכ עדימ תלבקב תוכורכה תולמעה לכב ןובשחה תא
	 םיפתושה לכ םיעידומ ,ןיינעה יפל ,המושר תלבגומ תופתוש וא המושר תופתוש גוסמ דיגאתה היה .ב ,תופתושב ,המאתהב ,םידיחיה םייללכה םיפתושה וא םידיחיה םיפתושה םניה יכ ,השקבה לע םתמיתחב ידי לע דיגאתה םשב הנעצובתש תולועפהו תוארוהה לכל ,דוחלו דחי ,קנבה יפלכ םיארחא םניהו רבד לכל קנבה יפלכ דיגאתה תוירחאמ וא/ו ןיד לכ יפ לע םתוירחאמ עורגל ילב תאזו ,םישרומה.ןיינעו
	 בכרהב ,דיגאתה הנבמב יוניש לכ לע ,ול עדוויישכל דימ וא ,שארמ קנבל עידוהל בייחתמ דיגאתה .ג.ןלהל ותרדגהכ עוריא לכ לע וא/ו ולש תודגאתהה יכמסמב ,ויתוקזחא בכרהב ,וב תוקזחאה הנומ וא ,ןיד לכ יפ לע להנתמה םשרממ קחמיהל דמוע וא קחמנ דיגאתה - "עוריא" הז ףיעס ןיינעל  השקב השגוה וא ,ונממ קלח וא דיגאתה שוכר לע המוד דיקפת לעב וא םיסכנ סנוכ וא קרפמ דיגאתל רשוא וא עצוה וא ,םישונ תפיסא הנמוז וא ,םיסכנ תלבק וצ וא קוריפ תשקב השגוה וא ,רומאכ יונימל וא ,דיגאתה דגנ םיכילה תאפקה וצ שקבתה וא אצוה וא ,וישונל דיגאתה ןיב הרשפ תעצה וא רדסה יוניש לכ םג – תופתוש לש הרקמבו ,קוריפ תטלחה דיגאתה ידי 
	 :ןלהל( םדי לע להונמה םושר אל/םושר קסע לש ומש תא אשיי ןובשחה יכ ,קנבהמ ןובשחה ילעב ושקיב:ןלהלכ ןובשחה ילעב םיבייחתמו םיעידומ ,םימיכסמ ,)"קסעה םש" ,"קסעה"
	 יפ לעו הז בתכ יפ לע ,קנבה יפלכ ןובשחה ילעב תויובייחתהמ ערוג וא ללוש וניא קסעה םשב שומישה .א .קנבה יפלכ םדי לע םתחיי וא/ו םתחנש רחא ךמסמ לכ
	 ףוג/םדא לכ ןיא םתעידי בטימלו קסעה תא םילהנמה םיפוגה/םישנאה לכ תא םיווהמ ןובשחה ילעב .ב.הז םשב רחא קסע להנתמ אלו קסעה םע רשקב יהשלכ תוכזל ןעוטה רחא
	 םיבסומ וא םיכורע ויהיש םירחא םיכמסמו תורטש ,םיקיש ןובשחה ילעב רובע תובגל יאשר היהי קנבה .ג.קסעה םש תדוקפל
	 רשאו ,קנבה דגנ הנפותש העיבת וא השירד לכ דגנכ קנבה תא תוצפלו תופשל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ד םשב שומישמ האצותכ קנבה ידי לע םלושיש םוכס לכ .קסעה םשב שומישל הרושק אהת וא עבנת קמנל קנבה לע אהיש ילב ,ןובשחה ילעב ידי לע קנבל תידיימ רזחוי ,הז םשב ןובשחה לוהינמ וא קסעה דגנכ השענ םולשתהש הדבועה .אוהש יאנת לכב תינתומ הניא רומאכ םולשתה תרזחה .ותשירד תא תא תוצפל ןובשחה ילעב תובייחתהמ המואמב ערגת אל ,תקדצומ יתלב וא ,תססובמ יתלב השירד .קנבה
	 ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,תע לכב ליעל רומאכ קסעה םשב שומישל ותמכסה לטבל יאשר היהי קנבה .ה.ןובשחה ילעבל ןתניתש העדוהב רכומ ףוג םש לע להנתמה ןובשח 3.5 ,1981 - א"משתה ,יוסיכ אלל םיקיש תונקתב ותרדגהכ ,רכומ ףוג וניהש ןובשח לעב םש לע ןובשחה חתפנ ןיוצמכ ןפואבו בכרהב ,ןובשח תחיתפל השקבל ףרוצמה לוקוטורפב םיעיפומ םהיטרפש םישנאה ויהי םעטמ רחא לוקוטורפ תלבקל דע תאזו ,ןיינעו רבד לכל ובייחלו ןובשחב לועפל םישרומ ,ל"נה לוקוטורפב .קנבה ןוצר תועיבשל חסונב ,רכומה ףוגה רחא ידי לע חתפנה ןיטק ןובשח 3.6
	 ידי לע וא ,םהמ ימ וא םייעבטה ויסופורטופאכ וירוה ידי לע ,ןיטק וניהש ןובשח לעב םש לע ןובשחה חתפנ.הז ףיעס תוארוה םג ןובשחה לוהינ לע ולוחי ,)"ןיטקה יגיצנ" :ןלהל( והשלכ 'ג דצ
	 םעפל םעפמ קנבב גוהנל םאתהב ,הז בתכ יאנת יפ לע להוני ןובשחה יכ הזב םיבייחתמ ןיטקה יגיצנ .א קוח תוארוה תוברל ,ןיטק ןובשח לוהינ לע תולחה ןיד לכ תוארוה םויק ךותו ,םיניטק תונובשח ןיינעל הנייהתש יפכ ,ומוקמב אוביש רחא קוח לכ וא ,1962 - ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה  .םעפל םעפמ
	 עידוהל םיבייחתמ םהו ,םדי לע ורסמנש םירחאה םיטרפהו ןיטקה יטרפ תונוכנל םיארחא ןיטקה יגיצנ .ב .םהב לוחיש יוניש לכ לע קנבל קנבה היהי ,הנש 18 ןיטקל תואלמ דע תאזו ,בתכב תורחא תוארוה ןיטקה יגיצנמ קנבה לביק אל דוע לכ .1 .ג תחיתפל השקבב םושרכ ןפואבו בכרהב המותח היהת םא ,ןובשחב הארוה לכ עצבלו דבכל יאשר.ןובשחה תוביסנב וא ,יהשלכ השקב יכ וא/ו םימיוסמ םיכמסמ יכ שורדל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאה ףא לע .2.דחי ןיטקה יגיצנ לכ ידי לע ונתניי וא/ו ומתחיי ,ןובשחב תוליעפה לכ -תודחוימ ידי לע תרחא עבקנ ןכ םא אלא ,ולהנלו ןובשחב לועפל יאכז דבלב אוה היהי ,הנש 18 ןיטקל תאלמב .3.טפשמ תיב )רעונ ןובשח( ןיטקה ידי לע חתפנה 
	 ןובשחה תחיתפ יכ ןובשחה לעבל רהבומ ,ומצע ןיטקה ידי לע ,ןיטק וניהש ןובשח לעב םש לע ןובשחה חתפנ תעמ הנייהתש יפכ ,ןובשחה גוסמ םיניטק תונובשח לע תולחה ןיד לכ תוארוהל ףופכב קרו ךא ושעיי ולוהינו סופורטופא וא ןיטקה ירוה תמכסה ,ותעד לוקיש יפל ןיבו ןיד לכ תוארוה יפל ןיב ,קנבה ידי לע השרדנ .תעל לכ עצבי אל יכ ןובשחה לעב בייחתמ ,וב יהשלכ הלועפל וא/ו ןובשחה תחיתפל ,ןיינעה יפל ,ןיטקל הנומש .רומאכ ויגיצנ תמכסה לביק םרטב רומאכ הלועפתונמאנ ןובשח 3.8  .א ,)"םינמאנה" :ןלהל( שדקה בתכ וא תונמאנ םכסה י"פע םינמאנ םניהש ןובשח ילעב תשקבל קנבה םיכסה.הז ףיעס תוארוה םג ןובשחה לוהינ לע ולוחי ,תונמאנ ןובשח
	שדקה בתכ/תונמאנ םכסה יפ לע תונמאנ ןובשח
	 

	 .ןובשח תחיתפל השקבב םושרכ ןפואבו בכרהב אהת םינמאנה םעטמ ןובשחב לועפל תוכזה .א הנותנ ןובשחב לועפל תוכזה אהת ,ןובשחב לועפל יאכזה ימ קנבל ורוה אל םינמאנהש הרקמב.דחי םינמאנה לכל
	 בתכב וא תושדקהה םשר רושיאב עובקל םאתהב ןובשחב לועפל תוכזה אהת שדקה ןובשחב .ב.טפשמה תיב תוארוה יפ לע וא שדקהה  .ב לכ וא לעופל האצוה תכשל ,יתד ןיד תיב ,טפשמ תיב ידי לע ונומש ןובשח ילעב תשקבל קנבה םיכסה והשלכ דיקפת ילעבכ )"טפשמה תיב" :הז ףיעסב ,דוחלו דחי ןלהל( תרחא תכמסומ תיטופיש תושר חותפל )"ןיד י"פע םינמאנה" :ןלהל( )'וכו ןובזיע להנמ ,ןמאנ ,דחוימ להנמ ,םיסכנ סנוכ ,קרפמ ןוגכ( םג ןובשחה לוהינ לע ולוחי ,קנבל האצמוהש טפשמה תיב תטלחהל םאתהב ולהנלו םמש לע ןובשח.הז ףיעס תוארוה ,תכמסומ תושר לכ וא/ו טפשמה תיב תוארוהל םאתהב ןובשחה תא להנל םיבייחתמ ןיד י"פע םינמאנה .1.ןיד לכ 
	ןיד יפ לע תונמאנ ןובשח
	 

	 רדעהב .טפשמה תיב תוארוהל םאתהב אהת ןיד י"פע םינמאנה םעטמ ןובשחב לועפל תוכזה .א.דחי ןיד י"פע םינמאנה לכל הנותנ ןובשחב לועפל תוכזה אהת ,רומאכ תוארוה
	 תאזו ,ןובשחב לועפל םיאכז םייחב םירתונה ויהי אל ,ןיד י"פע םינמאנהמ ימ תריטפ לש הרקמב .ב.טפשמה תיבמ תוארוה תלבקל דע סופורטופא ול הנומש םדא םש לע ןובשח 3.9
	 הנומ וא ,קנבל האצמוהש טפשמ תיב תטלחהל םאתהב סופורטופא ול הנומש םדא םש לע ןובשחה חתפנ.ןיד יפ לע תונמאנ ןובשח ןיינעב ליעלד ףיעסה תוארוה םג ןובשחה לע ולוחי ,םייק ןובשחב רומאכ סופורטופא יוציפו יופיש 3.10
	 יפל ,סופורטופא ול הנומש םדא םש לע ןובשחכ וא ןיטק ןובשחכ ,תונמאנ ןובשחכ ןובשחה להנתמ וא חתפנ עורגל ילבמ ,המאתהב ,הנומש סופורטופאה וא ןיטקה יגיצנ ,ןיד י"פע םינמאנה / םינמאנה םיבייחתמ ,ןיינעה הנפותש העיבת וא השירד לכ דגנכ קנבה תא תוצפלו תופשל ,ןהל ףסונבו הזב בתכב תרחא הארוה לכמ רומאכ תודחוימה םהיתויובייחתהל םאתהב אלש ןובשחה לוהינל הרושק אהת וא עבנת רשאו ,קנבה דגנ הדבועה .אוהש יאנת לכ אללו ותשירד תא קמנל קנבה לע אהיש ילב ,םדי לע םלושי רומאכ םוכס לכ .ליעל םתובייחתהמ המואמב ערגת אל ,תקדצומ יתלב וא ,תססובמ יתלב השירד דגנכ קנבה ידי לע השענ םולשתהש.קנבה תא תוצפלןיד לכ ת
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	 ,תונובשח יגוס וליאב ,ודי לע ונתניי םייאקנב םיתוריש וליא ,ותעד לוקיש יפל ,תעל תעמ עבקי קנבה .א.ב"ויכו תוריש לכ ןתמ יאנת
	 םירדסהל םאתהבו הז בתכ יאנת יפ לע קנבה ידי לע הנעצובת ןובשחה תרגסמב הלועפ לכו הארוה לכ .ב.הלועפ וא הארוה התוא עוציב דעומב קנבב םיגוהנ ויהישו םיגוהנה תוארוהלו ןובשחה ילעב תויובייחתהו תורהצה 4.2
	 הלועפ לכ עוציב דמעמבו ןובשחה לוהינ ךלהמב ,הז בתכ תמיתחל רבוע יכ םיבייחתמו םיעידומ ןובשחה ילעב - ןובשחב לוהינו תחיתפ" :הז ףיעסב ןלהל( תולועפ ותרגסמב עצבלו ולהנל ,ןובשחה תא חותפל םיכמסומ םה .א תולועפהמ הזיא לע וא םהילא רושקה וא םהילע לחה ,רז ןיד תוברל ,ןיד לכ יפ לע תאזו ,)"ןובשחה םיפקת המכסה וא רושיא לכ םדיב ויהי תע לכב יכ וגאדי ןובשחה ילעב ,ליעל רומאהמ עורגל ילב .רומאכ תחיתפ םע רשקב ,םישרדנש לככ ,רומאכ ןיד לכ יפ לע םישורדה תחקפמ תושר וא יתלשממ ףוג לש.ןובשחה לוהינו
	.ןובשחה ילעב לע תולחה ,רז ןיד תוברל ,ןיד לכ תוארוהב ודמעיו םידמוע םה .ב.ןובשחה לוהינו תחיתפ םע רשקב ,תעל תעמ ,םהמ שורדי קנבהש ךמסמ וא עדימ לכ קנבל ורסמי םה .ג
	 וא/ו הז בתכב תורחא תוארוה יפ לע קנבה יפלכ ןובשחה ילעב תויובייחתהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא.ןיד לכ וא/ו ןובשחה ילעבל קנבה ןיב םירחא תורשקתה וא ךמסמ לכ תוארוה הילע תיבירהו ןובשחב תוכז תרתי 4.3
	 ידי לע תיבירה בשוחת ,ש"וע ןובשח תרגסמב תוכז תורתי לע תיביר תובגל וא תיביר םלשל קנבה טילחי .ןינעה יפל ,ש"ועה ןובשח תבוחל וא תוכזל ףקזיתו ,םעפל םעפמ קנבב םיגוהנ ויהיש ןפואבו רועישב קנבה םתוכנל קנבה לע אהיש םימוכס יוכינב - תוכז תיביר יבגלו ,םעפל םעפמ קנבה ידי לע ועבקייש םידעומב.ןיד לכ יפ לע
	 ,ש"וע ןובשחב תוכז תרתי לע יהשלכ תיביר תובגל וא םלשל קנבה לע הבוח תלטה םושמ ליעל רומאב ןיא .אוהש ןפוא לכב רומאכ תוכז תרתי עיקשהל וא/ו הקלח וא הלוכ רתי תכישמ תרגסמ אלל ןובשחמ םיפסכ תכישמל תולובג 4.4
	 ןובשח תוכזל דומעתש תוכזה תרתי לובגב קרו ךא ןובשחהמ םיפסכ ךושמל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .א.תע התוא ש"ועה
	 לדגת וא רצווית הנממ האצותכ רשא ןובשחה ילעב לש יהשלכ השקב וא ,הארוה ,הכישמ דבכי אל קנבה .ב תעמ ודי לע ועבקייש םיאנתבו קנבה תעד לוקש יפל ,םיגירח םירקמב אלא ,ש"ועה ןובשחב הבוח תרתי.ןיד לכ תוארוהל ףופכבו ,הז ןיינעל תעל
	 וביוחי ,והשלכ דעומב ןובשחב םיבויחה לש דבלב קלח דוביכ תרשפאמ ש"ועה ןובשחב הרתיהש הרקמב  ,תוכישמהמ קלח דבכל יאשר קנבה היהי ןכמ רחאלו ,דעומ ותואב קנבל םיעיגמה בוחה ימוכס הליחת  .ותעד לוקישל םאתהב קנבה תריחב יפל ןובשחה ילעב לש תושקבה וא תוארוהה
	 הלבגה תלטהל ,ןידה תוארוהל םאתהבו ,רתיה ןיב ,איבהל לולע קנבה ידי לע םיקיש לש בוריס יכ רהבומ .ג ןכו 1981 – א"משתה יוסיכ אלל םיקיש קוח יפ לע תופסונ תולבגהו ןובשחה ילעב לעו ןובשחה לע תונקתה ,ומוקמב אוביש קוח לכ וא 2002 – ב"סשתה יארשא ינותנ תוריש קוח יפ לע חוויד תריסמל.ןידב תרחא הארוה וא םחוכמ הילע תיבירהו רתי תכישמ תרגסמ אלל ןובשחב הבוח תרתי 4.5
	 .הרצוויה םע דימ ,ןובשחב רצוויתש הבוח תרתי לכ עורפל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .א ,תידיימ קנבל םלושת אל רשא ,רומאכ הבוח תרתי לכ בייחל יאשר היהי קנבה ,רומאהמ עורגל ילב בשחית אל ,רומאכ הבוח תרתי ןיגב תיברימה תיבירה תייבג יא .ןיד לכ תוארוהל ףופכב תיברימ תיבירב.ןובשחב רתי תכישמ תרגסמ תדמעהל קנבה דצמ המכסהכ וא רושיאכ
	 

	 לעופב ופלחש םימיה רפסמ יפ לע ,תוימויה תורתיה לע קנבה ידי לע בשוחת ליעל רומאכ תיבירה .ב תיבירב ןובשחה בייחל ,ןיד יפ לע ,קנבה יאשר וב דעומהמ וא ןובשחב הבוח תרתי תורצוויה דעוממ התואב קיודמה םימיה רפסמ לש בושיח סיסב לע  ,לעופב אלמה הקוליסל דעו ,ןיינעה יפל ,תיברימ סיסב לע וא הנשב םימי 360 לש בושיח סיסב לע תיבירב ביוחת ח"טמב  הבוח תרתיש דבלבו ,הנש  .ןיד לכ תוארוהל ףופכב לכהו ,ןובשחה ילעבל קנבה עידוי וילע רחא בושיח דע ילוי ,ינוי דע לירפא ,ץרמ דע ראוני - ונייהד( תוינועבר בושיח תופוקת ןיגב השעי רומאכ בושיחה .קנבה תעיבק יפל ,תורחא בושיח תופוקת ןיגב וא )הנש לכ לש רבמצד דע רבוטקואו רבמטפס
	 
	 

	 הבושיח ןפוא ,היביכרממ דחא לכ לע תיברימה תיבירה רועיש תא תונשל תעל תעמ יאשר היהי קנבה .ג קנבה עבקיש ךרדב ןתנית רומאכ יוניש לכ לע העדוה .התריבצל וא/ו הבויחל תורידתה וא/ו דעומהו הבוח תורתי יבגל ןה ןובשחה ילעב לע ולוחי רומאכ םייוניש יכ הזב רהבומ .ןיד לכ תוארוהל ףופכב.ןכמ רחאל רצוויתש הבוח תרתי לכ יבגל ןהו יונישה דעומב תומייקה
	 -מ תחפי אל לגועמה רובילה תיביר ביכר רועיש ,הז ףיעס יפל ח"טמב הבוח תרתי לע תיביר בושיחב .ד.ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,)ספא( 0%
	 םקלח וא בוחה ימוכס תייבגל תיטפשמ העיבת קנבה ידי לע שגות םא םג הנלוחת הז ףיעס תוארוה .ה.ל"נה םימוכסה תייבגל והשלכ רחא יעצמאב קנבה טוקני םא וא/ו זוזיקו בוכיע ,ןובכיע תויוכז 4.6
	 ,ח"טמב ןיבו י"טמב ןיב ,םיפסכה לכ לע בוכיע וא/ו ןובכיע תוכז קנבל אהת בוחה ימוכס תחטבהל .א לכב ,ןיד לכל ףופכ ,םירחא םע דחי ןיבו דבל ןיב ,קנבהמ םהמ ימ וא ןובשחה ילעבל ועיגיש וא םיעיגמה ,ךרע תוריינ ,תורטש ,םיקישה  לכ לע ןכו ,םהש הליע וא ןפוא לכב וא/ו קנבה לש ףינס לכבו ןובשח תוסילופ ,תועבטמ ,בהז ,ןיבוט םע רשקב םיטנמוקוד ,םירחא םיכמסמ ,םיריחס םיכמסמ ,ןעטמה ירטש ,םהמ ימ וא ןובשחה ילעב לש אוהש גוסו ןימ לכמ םירחא םיסכנו ןילטלטמ ,תוכז תואחמה ,חוטיב ישילש דצ ידי לע םרובע קנבל ורסמנש וא ,םהמ ימ וא ןובשחה ילעב ידי לע קנבל ורסמי וא/ו ורסמנש ,םהיתוסנכהו םהיתוריפ ,םתרומת לעו ,אוהש רחא ןפוא לכב וא ,הרימשל ו
	 םלוכ ,ןובשחה ילעב יסכנ תא ודי תחת בכעל ,תמדקומ העדוהב ךרוצ אלל ,תע לכב ,יאשר היהי קנבה  ימדקמב בשחתהב ,ריבס סחי לע הרימש ךות ,בוחה ימוכס לכ לש יפוסהו אלמה קוליסל דע ,םקלח וא ימוכס ןיבל םיבכועמה ןובשחה ילעב יסכנ יווש ןיב ,תעל תעמ קנבה ידי לע ועבקייש הדימ תומאו ןוחטב םאתהב לועפל יאשר קנבה אהי ,םנוערפ דעומ עיגה םרט רשא בוחה ימוכס ןיבמ םימוכסל סחיב .בוחה םאולמב הלא םימוכס ול ומלשי אל ןובשחה ילעבש ריבס ששח םייק יכ רובס היה םא ,ליעל רומאל .םדעומבו.התלעפה רחאל ,הז ףיעס יפ לע ויתויוכזמ יהשלכ תוכז תלעפה לע ןובשחה ילעבל עידוי קנבה
	 

	 ךרוצ אלל ,תעל תעמ ,)בייח אל ךא( יאשר היהי קנבה ,ליעל 'א ק"ס יפ לע קנבה תויוכזמ עורגל ילב .ב בוחה ימוכסמ םוכס לכ תוברל( ונוערפ דעומ עיגהש בוחה ימוכסמ םוכס לכ זזקל ,תמדקומ העדוהב םע םכסומה יפ לע וא/ו ןיד יפ לע ןוערפ תצאה וא/ו ידיימ ןוערפל הדמעה בקע ונוערפ דעומ עיגהש ןובשחה ילעבל ועיגיש וא םיעיגמה ,ח"טמב ןיבו י"טמב ןיב ,םקלח וא םלוכ ,םיפסכה דגנכ )ןובשחה ילעב וא/ו קנבה לש ףינס לכבו ןובשח לכב ,ןיד לכל ףופכ ,םירחא םע דחי ןיבו דבל ןיב ,קנבהמ םהמ ימ וא ילעב יפסכ לש םנועריפ דעומ ינפל ףא תאזו ,)"ןובשחה ילעב יפסכ" :ןלהל( םהש הליע וא ןפוא לכב .זוזיקה השעיי םדגנכש ןובשחה
	 יפסכמ קלח הווהמה ח"טמב םוכס לכ רוכמל ,רתיה ןיב ,יאשר קנבה היהי ,רומאכ ויתויוכז שומימ םשל .ג תואחמהו תורבעה רעש יפל תאזו ,םהמ קלח וא בוחה ימוכס קוליסל ח"טמ שוכרל וא/ו ןובשחה ילעב ,לטיה ,סמ לכו ןיפילח תלמע לש ,ןיינעה יפל ,תפסותב וא יוכינב ,קנבב גוהנ היהיש רחא רעש לכ וא.םירחא םימולשת וא הבוח ימולשת
	 םש לע קנבב להנתיש וא/ו להנתמה ןובשח לכ בייחל ,רומאכ ויתויוכז שומימ םשל ,יאשר קנבה היהי ןכ .ד לכב תאזו ,בוחה ימוכסמ םוכס לכב ,םי/רחא םע דחי וא דבל ,םהמ םי/דחא םש לע וא/ו  ןובשחה ילעב הלדגהל וא הריציל םורגי רומאכ בויח םא ףאו ,םוכס ותוא לש ונוערפ שורדל יאכז קנבה היהי וב דעומ .רומאכ רחא ןובשח לכב וא/ו ןובשחב הבוחה תרתי לש
	 תולועפהמ הזיא ןיגב אוהש גוסו ןימ לכמ הנעט וא העיבת לכ קנבה יפלכ היהת אל ןובשחה ילעבל .ה רובעב קנבה ידי לע הלבקתנש הרומתהו קנבה תויוכז שומימ דעומ ןיגב תוברל ,הז ףיעסב תוטרופמה רומאכ ויתויוכזב קנבה שמתשי םהב םירקמב יכ רהבומ ,רומאה תויללכמ עורגל ילב .ןובשחה ילעב יסכנ ןובשחה ילעב לש םהיתויוכז עגפיהל תולולע ,וקלח וא ולוכ ,והשלכ ןודקיפ לש ונועריפ דעומ עיגה ינפל ,תובטה ,רעש ישרפה ,הדמצה ישרפה ,תיבירל םהיתויוכז תוברל ,ןודקיפ ותוא תדקפה יאנתל םאתהב קנבל תפדועה תולעה םולשתב םיביוחמ תויהל םילולע םה ןכו תורחא תויוכזו םיסממ רוטפ ,תואוולה וא/ו קזנל תוירחא לכמ קנבה תא םירטופ ןובשחה ילעב 
	 יפ לע קנבה תויוכז תלעפהב תוכורכה תוריבסה תואצוהה לכ תא קנבל םלשל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ו.ושרדיי םא ,םייטפשמ םידעצ תטיקנ ןיגב תוברל הז ףיעס
	 ,זוזיקו ןובכיעל ויתויוכז תוברל ,ויתויוכז לע תופסונ הנייהת הז ףיעס יפ לע קנבה תויוכז יכ הזב רהבומ .ז.ןיד לכ יפ לע ןובשחה בייחל קנבה תוכזו בוחה ימוכס ןועריפ 4.7
	 םידעומב ,קנבל םהמ ועיגישו םיעיגמה בוחה ימוכס לכ תא קנבל עורפל הזב םיבייחתמ ןובשחה ילעב .א.םנועריפל םיעובקה
	 ימוכסמ םוכס לכב ןובשחה תא תעל תעמ בייחל ,רזוח יתלב ןפואב ,קנבל הזב םירומ ןובשחה ילעב .ב ,םוכס ותוא לש ונוערפ שורדל יאכז קנבה היהי וב דעומ לכב תאזו ,ןובשחה ילעבמ קנבל עיגיש בוחה .ןובשחב הבוח תרתי לש הלדגהל וא הריציל םורגי רומאכ ןובשחה בויח םא ףאוןובשחה ילעב תויובייחתה ףקות תרימש 4.8
	 ,ןובזיע להנמ ןוגכ( דיקפת ילעב וא ,דעו וא ,דגואמ אל ןיבו דגואמ ןיב ,והשלכ יטפשמ ףוג ןובשחה ילעב ויה לעב תוהזב וא בכרהב ,הנבמב ,םשב יוניש לכמ ןובשחה ילעב תויובייחתה ועגפיי אל ,)'וכו םיסכנ סנוכ.דיקפתה ןובשחה יוכיז 4.9
	 קנבהמ םהמ ימל וא ןובשחה ילעבל עיגיש םוכס לכב ןובשחה תא הכזי קנבה יכ םימיכסמ ןובשחה ילעב .א .והשלכ 'ג דצ ידי לע ןובשחה תוכזל דקפויש םולשת וא/ו םוכס לכב ןכו 'ג דצ ידי לע ןובשחה תוכזל דקפוהש והשלכ יוכיז ריזחהל קנבל תורוהל םיאשר ויהי ןובשחה ילעב.ךכל העינמ רדעהב ,םאתהב לעפי קנבהו ,רומאכ
	 

	 תוכזל לבקתיש ,ךרע תוריינ לש תוריפ תוברל ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,רחא םוכס וא יוכיז ,לובקת לכ .ב.ועיקשהל הבוח קנבה לע לוחת אלו ש"ועה ןובשח תוכזל ףקזיי ,ןובשחה
	 ןיבו ילארשי עבטמב ןיב ,אוהש גוסו ןימ לכמ תואבצק וא תואלמגב םעפל םעפמ הכוזי ןובשחה םא .ג ילעבמ ימל תועיגמה ,)"תואבצקה" :ןלהל( )הטנר( םיצאנה יעגפנל םימוליש יפסכ תוברל  ,ץוח עבטמב:תואבה תוארוהה םג ולוחי ,)"יאכזה" :ןלהל( ןובשחה םלשמה ףוגל רוסמל ,יאכזה תריטפ רחאל ףא ,תע לכב יאשר היהי קנבה יכ םימיכסמ ןובשחה ילעב .1.ןובשחל רשקב ודי לע שרדייש עדימ לכ ,)"םלשמה ףוגה" :ןלהל( תואבצקה תא ,ודי לע שרדייש םוכס לכ םלשמה ףוגל בישהל ,קנבל תרזוח יתלב הארוה הזב םינתונ ןובשחה ילעב .2.איהש תרחא הביס לכמ ןיבו יאכזה תריטפ בקע תעבונ השירדהש ןיב:ןלהלכ םירתונה ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,יאכזה רטפנו ,ףתושמ ן
	.יאכזה תריטפ לע ידיימ ןפואב קנבל עידוהל .א
	 ,יאכזה תריטפ דעומ רחאל תואבצקכ ןובשחה תוכזל דקפוה רשא םוכס לכ ןובשחהמ ךושמל אל .ב.רומאכ תואבצק ןובשחב םיפסכה תויה ןיגב ,הנתינ םא ,יהשלכ הבטה הווהמה םוכס לכ ןכו
	 יפל ,קנבל ומלשי םה ,ליעל רומאכ םתובייחתהל דגונמה ןפואב ןובשחהמ תוכישמ ועצובי םא .ג תא ןכו ,תואבצקה ימוכס תא ריזחהל ידכ ,קנבה תעדל ,שורד אהיש םוכס לכ ,הנושארה ותשירד .ןובשחה הכוז םהב ,ונתינ םא ,תובטההרחא ןובשח תוכזל ןובשחה בויח 4.10
	 םילהנתמה םירחא תונובשח תוכזלו תעל תעמ ןיבו ימעפ דח ןפואב ןיב ןובשחה תא בייחל ןובשחה ילעב ושקיב םדי לע תורישי קנבל הרסמנ השקבהש ןיב ,)"בטומה" :ןלהל( םהשלכ םיישילש םידדצ םש לע וא/ו םמש לע:ןלהלדכ ןובשחה ילעב םיבייחתמו םימיכסמ ,"ןובשח בויחל האשרה"כ בטומה ידי לע קנבל הרסמנש ןיבו
	 ,םהילע הלח בטומה תוכזל תורבעהה עוציב ךרוצל םירורבו םיאלמ ,םיניקת םינותנ תריסמל תוירחאה .א דספה וא/ו קזנ לכל יארחא היהי אל קנבה יכו קנבה ידי לע םיקדבנ םניא הלא םינותנ יכ רהבומו.םירורב אל וא םיקיודמ אל ,םייוגש םינותנ תריסמ בקע םהל םרגיהל םילולעה
	 ןובשחה ילעבל בישהל ,תע לכב ,הרוי בטומהו היה ,ןכו ןובשחה ילעב יטרפ תא בטומל רוסמל יאשר קנבה .ב.רזחוהש םוכסב ןובשחה תא תוכזל ,וקלח וא רבעוהש םוכסה תא
	 היהי ,רומאכ העדוה קנבל הרסמנ אל דוע לכ .בטומה יטרפב יוניש לכ לע קנבל ועידוי ןובשחה ילעב .ג.וידיבש םיטרפה יפ לע ,רומאכ תורבעה עצבל ךישמהל יאשר קנבה
	 םוכסב ,ש"ועה ןובשחב תרשואמ רתי תכישמ תרגסמ לש תלצונמ יתלב הרתי וא/ו תוכז תרתי רדעהב .ד :הז ףיעסב ןלהל( ןובשחה ילעב ידי לע הנתינש עבק תארוה תרגסמב ,והשלכ בויח עוציבל שורדה ימי רפסמ ךלהמב תקפסמ הרתי לש המויק קודבל ,בייח אל ךא ,יאשר קנבה היהי ,)"תקפסמ הרתי" לכבו ,תעל תעמ קנבה עבקיש יפכ ,עבקה תארוה עוציבל עבקנש שדוחב םויה רחאל םיפסונ םיקסע םיקסע םויב תקפסמ הרתי אצמית םאו ,)"הקידבה תפוקת" :ןלהל( שדוח ותוא ףוס רחאל אל הרקמ.עבקה תארוה תא עצבל ,הקידבה תפוקת ךלהמב והשלכ
	 ,הז ףיעסב טרופמכ בטומה תוכזל ןובשחה בויחל רדסהה לטבל תע לכב םיאשר קנבהו ןובשחה ילעב .ה תלבק רחאל דחא םיקסע םוי ףקותל סנכית לוטיבה תעדוה .רחאה דצל רסמיתש בתכב העדוהב.ןיינעה יפל ,ןובשחה ילעב ידי לע וא קנבב העדוהה
	 בטומל ,קנבל ,םהל םרגיהל םילולעה האצוה וא דספה ,קזנ לכל תידעלב םיארחא ויהי ןובשחה ילעב .ו.רומאכ תורבעהמ האצותכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,והשלכ ישילש דצל וא/ו  - )RTGS - תמא ןמזב תורבעהו םייוכיז( ב"הז תכרעמב תורבעה ןיינעל .ז קנב ידי לע ועבקייש םימוכסב ,רחא קנבל תעצובמה םילקשב הרבעה ,ללככ ,לארשי קנב תארוה יפ לע לכב ןייצל דיפקהל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .דבלב ב"הז תכרעמ  תועצמאב עצובת ,תעל תעמ לארשי )IBAN דוק( ב"הזה רפסמ תא הז ללכבו ,העוציבל םישורדה םינותנה אולמ תא רומאכ הרבעהל השקב  .בטומה לש ילעב לש תשרופמ השקב יפ לע קר ב"הז תכרעמב קנבה ידי לע עצובת םירחא םימוכסב הרבעה .העוציב
	 
	 
	 
	 

	 לוחי והשלכ בויח וא םולשת דעומש הרקמ לכב ,והשלכ יאקנב תורישל סחיב תרחא רמאנ ןכ םא אלא .א םיקסעה םויל בויחה וא םולשתה דעומ החדיי ,ןיינעה יפל ,ח"טמב םיקסע םוי וא םיקסע םוי וניאש םויב.וירחאלש ןושארה ,המאתהב ,ח"טמב םיקסעה םויל וא
	 קנבה העצבי ,העוציבל דעומ עבקנ אלש ,ןובשחה ילעב רובע יהשלכ הלועפ עצבל ומצע לע קנבה לביק .ב .וזכ הלועפ עוציבל ללכ ךרדב שורדה ריבס ןמז קרפ ךות
	 עבקיתש העשה רחאל וא ,םיקסעה םוי םויסל ןיד יפ לע העובקה העשה רחאל קנבב לבקתתש השקב .ג וא ןכוממ קנב רישכמב וא יטנבלרה קנבה ףינסב םיקסעה םוי םויסל ,םעפל םעפמ ,קנבה ידי לע וא םיקסע םוי ותואב עוציבל הז גוסמ השקב תלבקל ןורחאה דעומכ וא ,יטנבלרה תרושקתה יעצמאב םיקסע םוי וניאש םויב קנבב לבקתתש השקב וא ,ל"נה םידעומה ןיבמ םדקומה יפל ,ח"טמב םיקסע םוי םויב וא םיקסעה םויב עצובת ,ןיינעה יפל ,)ע"ינב תולועפ יבגל( רחסמ םוי וא ח"טמב םיקסע םוי וא רחאלש ןושארה ,המאתהב ,)ע"ינב תולועפ יבגל( ע"ינב רחסמ םייקתמ וב םויב וא ח"טמב םיקסעה.השקבה םויכ בשחיי הז םויו ,השקבה ךיראתהשקב עוציב יא 4.12
	 תוריש שודיחל השקב תוברל ,הקלח וא הלוכ ,ןובשחה ילעב לש יהשלכ השקב עצבל אלש יאשר אהי קנבה ,ןיינעה יפל ,דבלב יקלח ןפואב העצבל וא ,העוציב תא תוחדל וא ,)ןודקפ תפוקת שודיח ןוגכ( והשלכ יאקנב.השקבה עוציבל תרחא וא ןיד יפ לע העינמ ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,קנבה תעדל אהת םא
	:םיאבה םירקמה ןמ דחא לכב ליעל רומאכ לועפל יאשר קנבה היהי ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ
	.השקבה עוציבל םיקיפסמ תונוחטב וא/ו תקפסמ הרתי רדעה .א
	 ,תע התואב קנבב גוהנ אוה ןיאש תמחמ ,השקבה אושנ יאקנבה תורישה תא תתל קנבה תורשפאב ןיא .ב/ו םיירעזמ םימוכסמ תגרוח התויה לשב תוברל ,העצבל גהונ קנבה ןיאש הלועפ הניינע השקבהש וא השקבתנ ובש ץורעה תועצמאב העצבל גהונ וניא וא ,יאקנב תוריש ותואל קנבה עבקש םייברימ וא.התריסמל עובקה דעומה רחאל קנבל הרסמנ השקבהש וא ,)תוריש תבית :ןוגכ(
	 ,ןיפילח ירעש תעיבקל תורשפא רדעה תמחמ ןוגכ ,השקבה עוציבל םיקיפסמ םיעצמא קנבה ידיב ןיא .ג.'וכו רחסמ תקספה
	 םיכמסמ רדעה ,תוריהב יאב הקול השקבהש וא ,קנבב לבוקמה ספוטה תועצמאב אלש הנתינ השקבה .ד םימאות םניא םהיטרפש וא והשלכ םגפב םיקולה םיכמסמ ףורצ וא/ו תושרדנ תומיתח וא/ו םישרדנ השקבהש וא ,תע התוא הנתינש תרחא השקב תרתוס השקבהש וא ,ופרוצ ותועצמאבש ספוטב םרואיתל.קנבה ילהנל וא/ו הז בתכ תוארוהל דוגינב הנתינ
	.םהשלכ קזנל וא ןוכיסל קנבה תא ףושחל לולע השקבה עוציב ,קנבה תעד לוקיש יפל .ה
	 ,יאשר היהי קנבהו ,ןובשחה תוכזל םירבעומה םיסכנו םיפסכ יבגל םג ,םיביוחמה םייונישב ,לוחי ליעל רומאה.יקלח וא אלמ ןפואב ,םריזחהל וא/ו םתלבק בכעל וא/ו םלבקל ברסל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל
	 רומאב ןיא .יהשלכ השקב לש בוריקב עוציב וא יקלח עוציב ,עוציב יא ,עוציב לע ןובשחה ילעבל עידוי קנבה השקב לש בוריקב עוציב וא יקלח עוציב ,עוציב יא ,עוציב אדוול ןובשחה ילעב תבוחמ עורגל ידכ ליעל.יהשלכתורטשו םיקיש ןיגב םייוכיז 4.13
	 דבלב ,הדקפהה תשקבב םיטרופמה םיאנתה ןכו ,ןלהל םיטרופמה םיאנתה ולוחי תורטשו םיקיש תדקפה לע.השקבב רומאה רבגי ,השקבה יאנתל ןלהל םיטרופמה םיאנתה ןיב המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמבש היבגה תואצוה .ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,ןוכנל אצמיש ךרד לכב הייבגל םיקיש גיצהל יאשר היהי קנבה .1 .א.ןניגב ןובשחה תא בייחל יאשר קנבהו ,ןובשחה ילעב לע הנלוחת ויבתוכמ לשו קנבה לש
	 ודקפוהש ןיבו קנבב תיסיפ ודקפוהש ןיב ,הייבגל י"טמב םיקיש גיצי קנבה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילב   בשחוממ קיש תגצה תועצמאב ,טנרטניאה רתא וא קנבה לש תירלולסה היצקילפאה תועצמאב יפכ ,ןיד לכל ףופכב קנבה תעיבק יפל וא/ו ןיד לכ יפל תולבגמלו םיאנתל ףופכב ,םיבשחמ תרושקתב.תעל תעמ ויהיש ,םתתחשה וא ,םתדמשה ,םנדבוא ,)הייבגל קנבל ורסמנש םיקיש טעמל( םיקיש תבינג לש הרקמ לכב .2  ,םיקישה תבינג םא ,םניגב יוכיזה תא לטבל יאשר היהי קנבהו יהשלכ תוירחא קנבה לע לוחת אל .קנבה לש ותונלשרב אלש ומרגנ םתתחשה וא םתדמשה ,םנדבוא
	 םא תלוז ,םתתחשה וא ,םתדמשה ,םנדבואל ,הייבגל קנבל ורסמנש םיקיש תבינגל יארחא היהי קנבה   אלו שארמ ןתוזחל קנבה לע היה אלש תוביסנ בקע ומרגנ םתתחשה וא ,םתדמשה ,םנדבוא ,םתבינג תא לטבל יאשר היהי קנבהו יהשלכ תוירחא קנבה לע לוחת אל זאש ,ןהיתואצות תא עונמל היה לוכי .םניגב יוכיזה םיקישה תא ולביק םהמ םיבסמה/םיכשומה תוהזל רשאב םימושיר להנל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .3  היהי אל .ןובשחה ילעב לע תלטומ ,ותדקפה םרט ,קישה תוניקת תקידבל תוירחאה .םדי לע םידקפומה .ותדקפה רחאל ,קישב םהשלכ םינוקית עצבל ןתינ
	 ,טנרטניאה רתא וא קנבה לש תירלולסה היצקילפאה תועצמאב בשחוממ קיש תדקפה לש הרקמב    תוחפלו קישה םוכס ןיגב יפוס יוכיז תלבק רחאל דע קישה ספוט תא רומשל ןובשחה ילעב לע הבוח .ותשירד יפל ,קנבל ואיצמהלו קישה תדקפה םוימ םוי םישולש לש הפוקתל
	 ףופכב ,ישילש דצל וריבעהל וא תפסונ םעפ הייבגל קישה תא דיקפהל אלש םיבייחתמ ןובשחה ילעב  .ןיד לכ יפל תולבגמלו םיאנתל יאשר קנבה היהי ,איהש הביס לכמ ,ודבוכי אל רשא וא/ו ןועריפל גיצהל קנבה לכוי אל רשא םיקיש .4  םהב קיזחהלו ףיסוהל וא ,ליגר ראודב םחולשמ תוברל ןוכנל אצמיש ךרד לכב ןובשחה ילעבל ריזחהל.קנבה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפל בוחה ימוכס ןועריפל החוטבכ אל ,איהש הביס לכמ ,ודבוכי אלו קנבה ידי לע הייבגל וגצוי רשא י"טמב םיקיש ,ליעל רומאה ףא לע .5  םתשירד יפל ,ךכל םיאכזה ןובשחה ילעבל רוסמל יאשר קנבה ,תאז תחת .ןובשחה ילעבל תיסיפ ורזחוי.הבוגה קנבה םשו בוריסה תוביס וב תוניוצמש ,בשחוממה קישה לש טלפ 
	 קיש לכ לע תועיפומה תומיתחה לכ לש ןתונוכנלו ןתותימאל קנבה יפלכ םיארחא ויהי ןובשחה ילעב .ג .וב םילולכה םיטרפה ראש תונוכנו תותימאל ןכו ,אוהש ןפוא לכב קנבל גצוי וא רסמייש םש ןיב תטלחומ המאתהל ,םדי לע דקפומה קיש לש ותוניקתו ותומלשל ןובשחה ילעב םיארחא ןכ ומכ ודיקפהל ושקיב םא אלא ,ונועריפ דעומ ינפל אל ,ותדקפהלו קישה ינפ לעש ןושארה בסיהל ערפנה .ידיתע קישכ
	 

	 ןובשחה ילעב םא אלא ,הרסאנ םתוריבעש םיקיש ןובשחה תוכזל דיקפהל אלש םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ד ללוכה ,רומאכ הרסאנ ותוריבעש קיש ןובשחה תוכזל דיקפהל אל ,ןכ ומכו ,קיש ותואב םיבטומה םניה תובייחתהל דוגינב קיש דקפוה .רוסא יוניש וב השענ םא ,קישב םייוניש עוציב לע תרסואה הארוה םג .ךכמ האצותכ ול םרגייש קזנ לכ לע קנבה תא תופשל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,רומאכ
	 םיקישכ הליחתכלמ וגווס םא ףא ,קנבל )המאתהב( וגצוי וא ורסמיש םיבשחוממ םיקיש וא םיקיש .ה אלמה ןועריפה תחטבהל הנושאר הגרדמ ןוכשמב ותדוקפלו קנבל םידבעושמו םינכשוממ ויהי ,הייבגל קיש לש ותואצמיהו קנבב ,ןיינעה יפל ,בשחוממ קיש וא קיש תגצה וא הריסמ םצע .בוחה ימוכס לש .וידיב םתדקפה ידי לע ,קנבל ונכשומ יכ היאר הווהי קנבה ידיב ,קפויש לככ ,בשחוממ קיש טלפ וא/ו םירחאה וא םייטפשמה םידעצה לכב טוקנל וא/ו רומאכ םיקיש רחסל ,בייח אל ךא ,יאשר היהי קנבה וא/ו תולמע יוכינב( םתרומתב שמתשהלו ,ןיד לכ תוארוהל ףופכבו ותעד לוקיש יפ לע ,םתייבג ךרוצל )ולוחי םא ,רומאכ הלועפ לע ולוחיש הבוח םולשת וא לטיה ,סמ לכו קנבה אשנ 
	 .םיקיש םניאש תורטש לע ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי הז ףיעס תוארוה .וי"טמ דגנכ ח"טמ תריכמו תשיכר 4.14
	 תורבעה רעש וא ,םכסומ רעש יפל ,ןלהל רומאל ףופכב ,עצובת י"טמ דגנכ ח"טמ תריכמ וא תשיכר .א תלבגהב וא ,תולועפ עוציב דעומ ןיינעל ליעל הז קרפ תוארוהל ףופכב ,השקבה םויב םסרופיש ,תואחמהו .ןובשחה ילעב ידי לע קנבל רסמיתש הריכמל וא השיכרל השקבב טרופמכ לכהו ,רעש תורבעה רעש יפל הקסעה עצבל יאשר קנבה אהי ,ליעל תוטרופמה תופולחהמ וזיא השקבב הטרופ אל .ללכ העצבל אל וא ,רומאה תואחמהו יגוסל תולבגומ הנייהת רעש תלבגהב וא םכסומ רעש יפל הריכמ וא השיכר תוארוה יכ הזב םכסומ.םעפל םעפמ קנבה ידי לע ועבקייש יפכ םימוכסלו ח"טמ
	 
	 

	 ןיינעל קנבה עבקש תולבגמל ףופכב ,עצובת י"טמב ש"ועה ןובשח דגנכ ןמוזמב ח"טמ תריכמ וא תשיכר .ב ,השקבה תשגה דעומ רחאל הנושארל םסרופיש םיטונקנב רעש יפל - ח"טמב םיקסע םוי וניהש םויב ,הז.השקבה תשגה דעומב עודיה ןורחאה םיטונקנב רעש יפל - ח"טמב םיקסע םוי וניאש םויבו
	 היה לוכי אל קנבהש ,רעש תלבגהב ןובשחה ילעב ידי לע הנתינש ח"טמ תריכמ וא תשיכרל השקב .ג וא הלוכ ,עצבתהל היושע ,איהש תרחא הביס לכמ וא ,םימיוסמ קוש יאנת בקע הלבגהה רעשב העצבל .ללכ עצבתהל אל וא ,תיקלח עצבתהל ,ל"נה רעשהמ הייטס ךות ,הקלח
	 ,ח"טמה לש ןיפילח ירעשל סחיב קנבהמ ולבקיש עדימ לכ יכ םימיכסמ ןובשחה ילעב קפס רסה ןעמל .ד ,ןיפילחה ירעש לש תויתדונתו לפשו איש ירעש ,םירחא םיקנבב םירעש ,תואחמהו תורבעה ירעש תוברל ,דבלב היצקידניא הווהמ ,תרחא תרושקת תכרעמ לכ וא סרטיור יפוסמ תועצמאב ןיבו הפ-לעב ןיב תאזו.טרפב ולא םירעשב וא/ו ללכב השקבה עצבל היה ןתינ אלש וא ןתינש ,היאר הווהמ וניאו תומיוסמ תוביסנב תוירחאמ רוטפ 4.15
	 םילולעה ,םיפיקעו םירישי ,םימולשתו תואצוה ,דספה ,קזנ לכל תוירחאמ קנבה תא הזב םירטופ ןובשחה ילעב:םהל םרגיהל
	 קנבהש דבלבו ,הלאכ תוביסנ לש ןתושחרתה ךלהמבו ןהילע הטילש קנבל ןיאש תוביסנמ הרישי האצותכ .א .ויתויובייחתהב דומעל תנמ לע  ריבס ץמאמ לכב טקנ
	 ,הילימיסקפ ,סקלט ,ןופלט ,ראוד ןוגכ םינוש תרושקת יעצמאב ריבס ןפואב קנבה השעש שומישמ האצותכ .ב האצותכו ,םיירוביצ ןיבו םייטרפ ןיב ,תרחא הלבוה וא תרושקת תטיש לכ וא טנרטניא ,ינורטקלא ראוד םא רוטפ היהי אל קנבהש דבלבו ,רומאכ שומיש לשב לוקלק וא ,התחשה ,הנבה יא ,בוכיע ,ןדבוא לכמ.קנבה תונלשרמ האצותכ ומרגנ םירומאה םולשתה וא האצוהה ,דספהה ,קזנהתלבגומ תוירחא 4.16
	 וא האצוה ,דספה ,קזנל איהש הביס לכמ תוירחא קנבה לע לטותש הרקמב יכ הזב םימיכסמ ןובשחה ילעב תובשחתה ךות עבקיתו ,קנבה לש תיקיזנה וא/ו תיזוחה ותוירחא לבגות ,ןובשחה ילעבל ומרגנש ,והשלכ םולשת םהב םירקמב םהל םרגיהל לולעה קזנה ןיבל ,ויתוחוקלל קפסמ קנבהש יאקנבה תורישה ריחמ ןיב רעפב.רומאכ קזנל תוירחא קנבה לע לטותיוסימ 4.17 וא הרגאו סמ ,לטיה לכ םולשתל קנבה ידי לע שרדייש םוכס לכ קנבל םלשל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .1 .א .ןובשחב תוליעפה םע רשקב ומולשתב םיבח ןובשחה ילעב וא/ו קנבהש םירחא הבוח ימולשת
	 קנבה לע ,ותשוי םא ,ותשויש לטיה וא/ו םולשת וא/ו הרגא וא/ו סמ לע הנלוחת אל הז ףיעס תוארוה  .יאקנב דסומכ ויתוסנכה ןיגב ,ןיד יפ לע שורדה רועישבו ,ולוחי םא ,ןובשחה תרגסמב ומתחייש םיכמסמה לכ םע רשקב לויב ימד .2 .םדי לע ומלושיו ןובשחה ילעב לע םאולמב ולוחי ,רז ןיד תוברל בייחל ןכ ומכו ,ליעל 'א ק"סב רומאכ םימוכסה לכב םעפל םעפמ ןובשחה תא בייחל יאשר היהי קנבה .3  הקסע םע רשקב ןובשחה ילעבל עיגמה םוכס לכמ םייוכינ לש ךרדב רומאכ םימוכסב ןובשחה ילעב תא דעומב וניה םירחא הבוח ימולשת וא סמ ,לטיה לכ םולשת תייבג דעומ ,רומאהמ עורגל ילב .יהשלכ.קנבה תעד לוקיש יפל ,רתוי רחואמ דעומב וא הלועפה עוציב
	 ,םירחא הבוח ימולשת וא לטיה ,סמ לכ לש רוקמב יוכינ תבוח ,רז ןיד תוברל ,ןיד יפ לע קנבה לע הלח .ב ודמעי ,ל"וחב וא לארשיב ,יהשלכ תכמסומ תושר ידי לע רומאכ סמ תוכנל שרדנ קנבהש הרקמב וא .רומאכ יוכינ רחאל קר ןובשחה ילעב תושרל םיפסכה וא/ו בייח היהי קנבהש םוכס לכב ןובשחה תא בייחל יאשר היהי קנבה ,רומאה תויללכמ עורגל ילב.רומאכ רוקמב סמ יוכינ אלל ןובשחה ילעבל ומלוש רשא םיפסכ ןיגב ,רומאכ תושרל ריבעהל שרדיי
	 

	 אלל םאולמב םדי-לע ומלושי ןובשחה םע רשקב ןובשחה ילעבמ קנבל ועיגישו םיעיגמה םימוכסה לכ .ג הבוח ימולשת וא םילטיה ,תורגא ,םיסימ ןיגב והשלכ םוכס לש רוקמב יוכינ וא התחפה ,ןובכיע ,זוזיק םיעיגמה םימולשת םע רשקב ןובשחה ילעב לע םילטומה ,םיידיתע וא םימייק ,אוהש גוס לכמ םירחא .קנבה יפלכ םדי לע םתחיי וא/ו םתחנש רחא ךמסמ לכ יפ לעו ,הז בתכ יפ לע םהמ םימוכסה לכ תא דיימ קנבל ןובשחה ילעב ומלשי ,רוקמב וכוני וא ותחפוי ליעל רומאכ םימוכס םא לבקי ,רומאכ התחפהה וא יוכינה רחאלש חיטבהל ידכ שורדה רועישב םילדגומ םהשכ םהמ םיעיגמה התחפהה אלמלא לבקמ היה ותוא אלמה םוכסל הוושה םוכס ,םימוכס םתוא לש ןועריפה דעומב ,קנבה .יו
	 

	 ,ותעד לוקיש יפ לע ,קנבה ידי לע שרדייש יפכ ,םיכמסמו עדימ קנבל קפסל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ד תולועפ עוציבל וא/ו ןובשחה לוהינל ל"וחבו לארשיב תויטנבלרה תויקוחה סמה תושירדב הדימע םשל.וז תובייחתה תרפה בקע ול םרגייש קזנ וא דספה לכ ןיגב קנבה תא תוצפל םיבייחתמו ,וב
	 לכב ואשי םהו ןובשחה ילעב לע הניה ןובשחב תוליעפה םע רשקב סמה תוכלשה תניחבל תוירחאה .ה.רומאכ תוליעפב תורושקה סמה תוכלשהו תואצותה
	 ןרקה תחטבה םיללוכה םידחוימ תונודקפ ,ץוח ע"ינב תולועפ ןוגכ ,ןובשחב תומיוסמ תולועפל יכ רהבומ  עדימה לכ תא לבקל ןובשחה ילעבל ץלמומו תודחוימ סמ תוכלשה תויהל תויושע ,'וכו דדמה תדירי ינפמ.ןוכנל ואצמיש יפכ ,יאמצע יעוצקמ ץועיי תועצמאב ,יוסימל עגונה ץועייהותואצוהו תולמע 4.18
	 םיעובקה םידעומבו םירועישב ,ןהינימל תואצוהו תולמעב םעפל םעפמ ןובשחה תא בייחל יאשר קנבה .א תוריבס תואצוהב ןובשחה תא בייחל - תורחא תואצוה ןיינעל וא ,תעל תעמ היהיש יפכ ,קנבה ןופירעתב .ןובשחה ילעב םע ומכוסש תואצוהב וא
	 קנבהש וא/ו ןיד יפ לע שורדה רחא ץורע לכבו ףינסב תוחוקלה ןויעל דומעי ןכדועמ תולמע ןופירעת  .תעל תעמ ןוכנל הארי
	 לש ךרדב רומאכ תואצוהו תולמעב ןובשחה ילעב תא בייחל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילב .ב.יהשלכ הקסע םע רשקב ןובשחה ילעבל עיגמה םוכס לכמ םייוכינןובשחב םירושקה םייטפשמ םיכילה 4.19
	 םא אלא ,ןובשחה תלעפהב ךורכה ןיינעו רבד לכ לעו ,ושוריפ לעו הז  בתכ לע ולוחי לארשי תנידמ יניד .א .בתכב תרחא םכוס ןכ תידוחייה תוכמסה היהת ,לארשיב לעופל האצוהה תוכשלל ןכו ,ןלהל טרופמכ ,לארשיב טפשמה יתבל .1 .ב ןובשח ילעבל סחיב ,םלוא .הז בתכל רשקב תוקולחמה לכב עירכהלו יטפשמ ךילה וא העיבת לכב ןודל ילעב דגנ םייטפשמ םיכילהב טוקנל קנבה תוכזב עגפי אל הזב רומאה רבד םוש ,ץוח יבשות םניהש .לארשי תנידמל ץוחמ םיכמסומ לעופל האצוה תכשל וא טפשמ תיב לכב רומאכ ןובשחה םירעהמ תחאב טפשמ תיבב קרו ךא עבקנ ,ןובשחה םע רשקב ןיינעו רבד לכל ידוחייה טופישה םוקמ .2  להנתמ וב קנבה ףינס ןכוש וב םוקמל רתויב הבורקה ,ת
	 תא ןובשחה ילעב הזב םינתונ ,ןיד - יב יבתכ תאצמה ןיינעב ןיד יפ לע תרחא הארוה לכמ עורגל ילב .ג רומאכ טפשמ תיבב ושגויש ךילהו העיבת לכב ןיד - יב יבתכ לכ תאצמה יכ תרזוח יתלבה םתמכסה .ראוד ירבד תאצמהל ןעמ ןיינעל ןלהל הז קרפ תוארוהל םאתהב השעת ,ליעל
	 תוליעפב ורחבו ,ל"וחב תבותכ ןובשחה ןיינעל קנבל ורסמש ןובשח ילעב ,ליעל רומאהמ עורגל ילב .ד.לארשיב ןיד - יב יבתכ תלבק ךרוצל םמעטמ גיצנ לארשיב ונמי ,יארשא תלבקב הכורכה תיאקנב
	 תוברל ,בוחה ימוכס תייבגל קנבה תויוכז שומימב תורושקה תוריבסה תואצוהה לכב ואשיי ןובשחה ילעב .ה ד"וע תחרט רכש  הז ללכבו ,קנבל ונתינש תובורעו תוחוטב שומימב וא העיבת לכב תוכורכה תואצוה.ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,קנבה
	 ומרגייש )ד"וע ט"כש תוברל( םיריבס האצוה וא קזנ ,דספה לכ לע קנבה תא וצפיו ופשי ןובשחה ילעב .ו ברועמ השענ קנבהש וא ,ל"וחב וא לארשיב ,קנבה דגנ ושגוהש השירד וא ךילה ,העיבתמ האצותכ קנבל ןיבל םניב ןובשחה ילעבל וא ,והשלכ 'ג דצלו םהמ ימ וא ןובשחה ילעבל וא/ו ןובשחל עגונה ןיינעב ,םהב .םירחא םיינמז םידעסו לוקיע ,עדימ תריסמו יוליג יכילה הז ללכבו ,םמצע קנבה לטנ םהב ,תרחא תכמסומ תיטופיש תושר לכ וא טפשמ תיב ינפב םילהנתמה רומאכ םיכילהב תופופכ ,םיכילה םתואב תוניידתה תואצוה ןיגב יוציפו יופישל רומאכ קנבה תויוכז ויהי ,ליעפ קלח יוציפו יופישל רומאכ קנבה לש ותוכזמ עורגל ילבמ תאזו ,תיטופישה תושרה וא טפשמה תיב
	 

	 םג הנלוחת ,ןובשחה בייחל קנבה תוכז ןיינעל ליעל הז קרפ תוארוה יכ הזב רהבומ קפס רסה ןעמל .הז ףיעס יפ לע ןובשחה ילעבמ קנבל עיגיש םוכס לכל סחיב ל"וח ףינס 4.20
	 תוליעפה לע ליחהל יאשר היהי קנבה יכ םימיכסמ ןובשחה ילעב ,ל"וח ףינס תרגסמב ןובשחה להונ .א  .לארשי תנידמ יניד תא ןובשחב ,ביבא לתב ךמסומה טפשמה תיבב קרו ךא עבקנ רומאכ תוליעפל רושקה לכב ידוחייה טופישה םוקמ יפל ,ל"וחב וא לארשיב ,רחא ךמסומ טפשמ תיב לכל תונפל קנבה תויוכזב עוגפל ידכ ךכב ןיא םלואו.ידעלבה ותעד לוקיש
	 

	 וא/ו רז ןיד לכ תוארוה תלוחתמ עורגל ידכ ליעל 'א ק"סב רומאב ןיא יכ הזב םימיכסמ ןובשחה ילעב .ב ףינסב ןובשח לוהינ םע רשקב ,ןובשחה ילעב תא וא/ו קנבה תא תבייחמה ,הרז תכמסומ תושר תארוה .ל"וח םיטרפ תריסמ ןיינעל ןלהל הז קרפב רומאהמ עורגל ילבמ ,קנבל שרופמב הזב םיריתמ ןובשחה ילעב ףא ,ןובשחה ילעב םע רשקב הדי לע שרדייש עדימ לכ הרז תכמסומ תושר לכל רוסמל ,עדימ ירגאמו.לארשיב ןובשחה ילעב תולועפ םע רשקב שרדיי עדימה םא תובוחו תויוכז תרבעה 4.21
	 

	 רשקב וא/ו ןובשחב וא/ו הז בתכ יפ לע םהיתובוח וא/ו םהיתויוכז תא ריבעהל םיאשר םניא ןובשחה ילעב.בתכבו שארמ ,ךכל קנבה תמכסה אלל םי/רחאל ,םקלח וא םלוכ ,ומיע ןובשחה ילעב םש לע םידחא תונובשח 4.22 םימיכסמ ןובשחה ילעב ,)"םיפסונה תונובשחה" :ןלהל( ןובשחה ילעב םש לע םי/ףסונ תו/ןובשח ו/להונ .א אלא ,םיפסונה תונובשחל ןובשחה ןיב הבוח דגנכ תוכז תורתי זזקל הבוח קנבה לע אהת אל יכ הזב םירטופ ןובשחה ילעב .רומאכ זוזיק עצבל תשרופמ השקב ןובשחה ילעבמ לבקל קנבה םיכסי ןכ םא הבוח תרתי לע תיבירה ןיב ,ויהי םא ,םירעפל תוברל ,רומאכ זוזיק רדעהל רשקב תוירחא לכמ קנבה תא .אהת םא ,תוכז תרתי לע תיבירה
	.ןיד לכ יפ לעו הז בתכ יפ לע זוזיקו בוכיע ,ןובכיעל קנבה תוכזב עוגפל ידכ ליעל רומאב ןיא .ב ןובשחב תוליעפ תלבגה וא/ו ןובשח תריגס 4.23
	 לולשל וא ןובשחה תא רוגסל ,ןובשחה ילעבל ןתניתש העדוהב ,ותעד לוקיש יפל ,תע לכב יאשר קנבה .א וניא קנבהש דבלבו ,ןובשחב והשלכ גוסמ תוליעפ ליבגהל וא ,וב לועפל תוכזה תא ןובשחה ילעבמ  .הרומאה תוליעפה תא וא ןובשחה תא להנל ךישמהל ןיד יפ לע ביוחמ יסיטרכו םיקישה יסקנפ לכ תא קנבל ריזחהל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,ןובשחה תא רוגסל קנבה טילחה תולועפה לכ תא עצבלו ,םמעטמ םישרומל וא/ו םהל ןובשחה תרגסמב וקפנוהש םהינימל עדימהו בויחה .בוחה ימוכס לכ ןועריפ תוברל ,ןובשחה תריגס םשל קנבה ידי לע םהמ ושרדיש םיכילההו
	 

	 רסמיתש השקבב ,ןובשחה תא רוגסלו קנבה ןיבל םניב רשקה תא קיספהל םיאשר ויהי ןובשחה ילעב .ב .ליעל 'א ק"סב רומאל ףופכבו ,קנבל.רומאכ ותריגס םשל םישורדה םיכילהה תמלשה רחאל השעת לעופב ןובשחה תריגס יכ רהבומ
	 

	.תעל תעמ הנייהתש יפכ ,הז ןיינעל לארשי קנב תוארוה יפ לע השעת רומאכ ןובשח תריגס .גםיגצמו םיכמסמל ןובשחה ילעב תוירחא 4.24
	 לכו ,וילע תועיפומה תומיתחה תוברל ,ךמסמ לכ תופקתו תומלש ,תונוכנ ,תותימאל םיארחא ןובשחה ילעב בתכב קנבל עידוהל םיבייחתמ םהו קנבל תעל תעמ םדי לע ונתניי וא ורסמייש ,רחא עדימ וא הרהצה ,גצמ .םהמ הזיאב לחש יוניש לכ לע תידיימ
	 

	 ורפי םא ול ומרגייש םידספההו םיקזנה לכ ןיגב קנבה תא תופשל וא/ו תוצפל הזב םיבייחתמ ןובשחה ילעב ,רחא ךמסמ וא בתכ ,םכסה לכ וא הז בתכ יאנתמ רחא יאנת לכ ואלמי אל וא ליעל רומאכ םתובייחתה תא .םדי לע םתחיי וא םתחנש .ןיד לכ יפ לע קנבל םינותנה דעס וא תוכז לכמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיאהרפה לע רותיו 4.25
	 

	 לע ןובשחה ילעב תויובייחתהמ יהשלכ תובייחתה םויק יא לע וא/ו תמדוק הרפה לכ לע קנבה לש רותיו .א לע וא ,והשלכ ךמסמ יפ לע ול התנקוהש יהשלכ תוכזל סחיב קנבה ידי לע הכרא ןתמ וא/ו ,הז בתכ יפ הרפהל הליע ווהי אל ,תובייחתהה יולימ יא וא ,הרפהה ךשמהל הליע ןובשחה ילעבל ונקי אל ,ןיד יפ .תוכז התוא לע רותיוכ ושרופי אלו ,הז בתכ יאנתמ יאנת לש תפסונ וא השדח
	.בתכב ושענ םא תלוז קנבה תא ובייחי אל ,ןובשחה ילעב םע הרשפ וא קנבה לש רותיו .ב םיבתוכמב שומיש 5.1
	תונוש .
	5

	 ןיב ,םיישילש םידדצ לש םהיתורשב שמתשהל יאשר קנבה היהי ,ןובשחה ילעב תוארוה עוציב ךרוצל .א ,קנבה תמכסהב ןובשחה ילעב ידי לע ורחבנ םא ןיבו ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע קנבה ידי לע ורחבנ םא קרפב םתרדגהכ ןאידוטסקו רקורב תוברלו קנבל תורושקה תורבח תוברל ,ל"וחב ןיבו לארשיב ןיב.)"קנבה ןכוס" וא "םיבתוכמ" :דחי ןלהלו ליעל( ןלהל ךרע תוריינ
	 רשקב םיבתוכמל םלשל קנבה שרדייש תוריבס תואצוהבו תולמעב תאשל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ב.רומאכ ןובשחה ילעב תוארוה עוציבל עדימ ירגאמו םיטרפ תריסמ 5.2
	 –א"משתה ,יוסיכ אלל םיקיש קוח יפ לע רתיה ןיב ,ןובשחה ילעב לע הבוח ולוהינו ןובשחה תחיתפ ךרוצל .א ,םישורדה םיפסונ םיטרפ ןכו יוהיז יטרפ קנבל רוסמל ,2000 - ס"שתה ,ןוה תנבלה רוסיא קוחו 1981 םירושק םניהש ימ לכו ןובשחה ילעב םע רשקב םיטרפ תוברל ,ןיד לכ יפ לע ויתובוח םויקל ,קנבה תעדל ורסמי וא/ו ורסמנש םיטרפ תוברל ,םירחא םיטרפ תריסמ .םינהנ הז ללכבו אוהש ןפוא לכב ןובשחל.םתמכסהבו םנוצרב היולת ,םדי לע
	 רשקב ודי לע שרדייש רושיא וא עדימ לכ ,ותשירד יפל ,קנבל ורסמי ןובשחה ילעב ,רומאהמ עורגל ילב  ןיב ,רומאכ םינותנו םיטרפ לבקיו הנפי קנבהש םימיכסמ םה ןכו ,ןובשחה לוהינ וא/ו ןובשחה ילעב םע .רומאכ םינותנו עדימ ןידכ וידיב קיזחמה ףוג לכמ ,תרחא ךרדב ןיבו םיבשחמ תרושקת תועצמאב.רומאכ םהיטרפ תריסמל ןובשחל םירושקה לש םתמכסה תא ולביק יכ םיעידומ ןובשחה ילעב
	 ןיבו םדי לע ורסמנש ןיב( ןובשחל םירושק םניהש ימ תודואו ןובשחה ילעב תודוא םינותנהו םיטרפה .ב קנבה לש עדימ ירגאמב םקלח וא םלוכ וקזחוי ,ןובשחל רשקב תורתיו םינותנ תוברל ,)םירחא תורוקממ לכב ,קנבל רחא תוריש ןתמב וא ,קנבה רובע םינותנה דוביעב םיקסועה םיפוג לצא וא ,ומעטמ ימ וא לכב ודי לע םירגאנה םיטרפב שומיש תושעל יאשר היהי קנבה יכו ,ןובשחה לש ולוהינ וא ומויקל עגונה ילעב םע םיסחיה תכרעמל רושקה לכב תוטלחה תלבק ךרוצלו ,ןובשחה ילעבל ןתינה תורישל עגונה ידי לע םילהנתמה םייטפשמ םיכילה םע רשקב תוברל ,ןובשחל םירושק םניהש ימ םע וא/ו ןובשחה .ךפיהל וא ל"נהמ ימ דגנ קנבה
	 תוידוסב רומשי קנבה ,הז בתכב רומאל ףופכבו ,ןיד לכ יפ לע קנבה לע תלטומה יוליגה תבוחל ףופכ .ג םירושק םניהש ימל וא/ו ןובשחה ילעבל רשקב ודיב היהיש רחא עדימ ןכו ל"נה םינותנהו םיטרפה תא.)"עדימ" :ןלהל( ןובשחל
	 תתל דתעתמ וא/ו ןתונה םרוג לכל רומאכ עדימ ריבעהל יאשר היהי קנבה יכ םימיכסמ ןובשחה ילעב .ד תלעפה םע רשקב תוריש קנבל ןתונה וא ומעטמ וא/ו קנבה םע דחי ןובשחה ילעבל והשלכ יאקנב תוריש .םרוג ותוא ידי לע תורישה ןתמ ךרוצל שרדנה לככ ,ןובשחה
	 עדימ רוסמל םיאשר רומאכ םיפוגו תורבח וא/ו קנבה יכ ןובשחה ילעב םימיכסמ ,רומאהמ עורגל ילב .ה הצוחנ וא/ו ינויח ירוביצ סרטניא םויק ךרוצל השורד וא/ו ןיד יפ לע תבייחתמ עדימה תרבעה םא רומאכ  .םהמ ימ וא/ו ןובשחה ילעב תבוטל הדעונ וא/ו קנבה לש ינויח סרטניא לע הנגה םשל
	/ו אתליאש לכ לש םימושיר קנבה לש עדימה ירגאמב םירמשנ ,לארשי קנב תוארוה יפ לע יכ רהבומ .ו רומאהמ הנתחפת אלש תופוקתל ,קנבה לש עדימה תוכרעמ תועצמאב ןובשחב העצובש הלועפ וא .ל"נה תוארוהבןוכדע 5.3
	 םניה םדי לע קנבל ורסמי וא/ו ורסמנ רשא םיכמסמהו םיטרפה לכ יכ הזב םיעידומ ןובשחה ילעב .א קנבה ידי לע רשואתש תרחא ךרד לכב וא בתכב קנבל תידיימ עידוהל םיבייחתמ םהו ,םינכדועמו םינוכנ.ל"נה םיכמסמה וא םיטרפה ןמ רתוי וא דחאב יוניש לכ לע
	 לע ,םהמ ימ דמעמב וא ןובשחה ילעב דמעמב יוניש לוחיש תע לכב ,ליעל 'א ק"סב רומאהמ עורגל ילב .ב רשואתש תרחא ךרד לכב וא בתכב קנבל תידיימ עידוהל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,ןיד לכ תוארוה יפ .יונישה תוהמ טורפ ךות קנבה ידי לע
	 וא ליעל רומאכ ול ועדוהש םייונישל םאתהב עדימה יטרפ תא ןכדעל ,בייח אל ךא ,יאשר היהי קנבה .ג ילעב םש לע להנתמה רחא ןובשח לכב ,ראוד ירבד חולשמל ןעמ ייוניש טעמל ,רחא ןפואב ול ועדונש לכבו ,רחא ןפואב ןיבו םינהנכ ןיב ,חוכ יפוימכ ןיב וילא הקיז ןובשחה ילעבל שיש וא םהמ ימ וא ןובשחה.ומעטמ וא/ו קנבה ידי לע קזחומה וא/ו להנתמה עדימ רגאמ ויתועדוהו קנבה ימושיר 5.4
	 לש ןורחאה ףדהמ וא םהמ עטק לכ וא ,הלא םימושירמ קתעה וא םימוליצ ,קנבה ירפסב םימושירה .א.ןנכות תותימא תחכוהל תוליבק תויאר ווהי ,ל"נה םימושירה
	 ןובשח לכו ,ןובשחב הלועפ עוציב לע דיעמה םושיר לכ ,ןובשח קתעה לכ קודבל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ב ןפואב םהל וחלשיי וא ורסמייש בתכמ לכו העדוה ,ח"וד לכ ,ןובשחב תולועפ לש יתפוקת זוכיר וא ,ימוי תועצמאב וא ,רחא יטמוטוא רישכמ לכ תועצמאב וא ,םיטמופינס תועצמאב וא קנבה ידי לע ,והשלכ ךיראתמ םוי 60 ךות ,הלאכ הנייהת םא ,םהיבגל בתכב םהיתורעה תא קנבל איצמהלו ,תרושקת יווק  .חולשמה וא הריסמה תוסחייתמה ,תרושקת יווק תועצמאב קנבהמ ןובשחה ילעב ולבקיש תועדוה יבגל ,ליעל רומאה ףא לע ילעב ואיצמי ,ידיימ ןפואב ,הנייהת םא ,תוגשהו תורעה ןתמל תדחוימ תובישח תעדונ ןהב תואקסעל .ידיימ ןפואב קנבל םהיתוגשהו םהיתו
	 

	 תולמע וא תיברימה תיבירה ,תיבירה ירועיש ,תועבטמ ןיב ןיפילח ירעש רבדב קנבה לש בתכב רושיא .ג .וב רומאל הרואכל החכוה שמשי ,רושיא ותוא סחייתה ןהילאש תופוקתב וא הפוקתב קנבה
	 יפלכ הרואכל החכוה ושמשי ,התשענ וב דעומהו תרושקת יווקב השקב לש הנכות רבדב םימושירה לכ .ד התואב ומכוסש םיטרפל ,השקבה לש הנכותל ,תרושקת יווק תועצמאב הינפה םצעל ןובשחה ילעב .המייקתה וב דעומלו תורשקתה ילעבו ,ןובשחה ילעב תמיתחבו בתכב הנתינ וליאכ בשחת קנבל הרסמנש תרושקת יווקב השקב לכ הניא תרושקת יווקב ולצא הלבקתהש השקב היפל קנבה יפלכ הנעט לכ לע תאזב םירתוומ ןובשחה .רתויב הבוטה היארה ללכב תדמוע .ןלהל תרושקת יווקב שומיש קרפב רומאהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיאראוד ירבד תאצמהל ןעמ 5.5
	 
	 

	 ןובשח ןיינעלו ,הז ןובשח ןיינעל ןובשחה ילעב לש ראוד תאצמהל םנעמכ השקבה ספוטב ןיוצש ןעמה .א וא בתכב קנבל ןובשחה ילעב ועידוי וילע לארשיב רחא ןעמ לכ וא ,רומאכ ףתושמה םנעמכ -ףתושמ ילעב לש םנעמ וניה ,רומאכ ףתושמה םנעמ וא םנעמ לעכ קנבה ידי לע רשואתש תרחא ךרד לכב לע תוארתהו תועדוה וא/ו ןיד-יב יבתכ תאצמה תוברל ,ןובשחה לוהינל רושקה ןיינעו רבד לכל ןובשחה .1981 – א"משתה ,יוסיכ אלל םיקיש קוח יפ
	 רשואתש תרחא ךרד לכב וא בתכב קנבל עידוהל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,ליעל רומאהמ עורגל ילב .ב .ןיינעה יפל ,ןיד-יב יבתכ תלבקל םגיצנ ןעמב וא/ו ראוד תאצמהל םנעמב יוניש לכ לע דיימ קנבה ידי לע יא תוברל ,רומאכ ןעמב יוניש לע קנבל תידיימ העדוה ןתמ יאמ תועבונה תוכלשהל תוירחאה יכ רהבומ .דבלב ןובשחה ילעב לע לוחת ,ראוד ירבד תלבק
	 םייטפשמ םיכילהל םיעגונה םיכמסמ תוברל ,אוהש רחא ךמסמ לכו ןובשח קתעה ,השירד ,העדוה לכ .ג ראודב ןובשחה ילעבל רוסמל וא חולשל קנבה יאשר ,)"ראוד ירבד" :ןלהל( תורטשו םיקיש תוברלו ןעמה יפל ליגר ראודב ןובשחה ילעבל חלשיי רשא ל"נכ ראוד רבד .ותריחב יפל ,רחא ןפואב וא ,ליגר .ורוויד דעוממ םימי השולש ךות םדי לע לבקתנ וליאכ בשחיי ,ל"נה סחיב ןובשחה ילעב יפלכ הרואכל החכוה שמשי םדעומו רומאכ הריסמ וא חולשמ רבד לע קנבה רושיא .רושיאב םירכזנה דעומהו הריסמה ,חולשמל חולשלו ךישמהלמ ענמיהל יאשר קנבה היהי ,םימעפ רפסמ תופיצרב רומאכ וחלשנש ראוד ירבד ורזחוה.רומאכ ןעמל ראוד ירבד
	 
	 

	 תועצמאב וא/ו קנבה לש םייטמוטוא םירישכמ תועצמאב והשלכ ראוד רבד לבקל ןובשחה ילעב ושקיב .ד יפל ,וב םיקסעה םויב ןובשחה ילעבל רסמנ וליאכ ,רומאכ ןתינש ראוד רבד בשחיי ,תרושקת יווק ,ודעומו ראוד רבד ןתמ רבד לע םימושירה .ןובשחה ילעב ידי לע ראוד רבד ותוא לבקתנ ,םימושירה .םהב םירכזנה דעומהו ראודה רבד ןתמל סחיב ןובשחה ילעב יפלכ הרואכל החכוה ושמשי ראוד אתב ראוד ירבד תראשה 5.6
	 את תועצמאב םהל ורסמיי אלא ,ראודב םהילא וחלשיי אל ראוד ירבד יכ ןובשחה ילעב תשקבל קנבה םיכסה:ןלהל רומאה לוחי ,)"ראוד את" :ןלהל( קנבה ידי לע םהל רכשוי רשא ףינסב ראוד
	 ראוד ירבד חולשמל תיפולח תבותכ קנבל ןובשחה ילעב ורסמי ,רומאכ ןובשחה ילעב תשקב דמעמב .א וחלשיי ,ןיד-יב יבתכ וא/ו רדסהה םויס לע העדוה חולשמל קקזי קנבהו היה .)"יפולחה ןעמה" :ןלהל( .יפולחה ןעמל הלא
	 ויהי אל ןובשחה ילעב .ראודה אתל תוחתפמ קנבהמ ןובשחה ילעב ולבקי ראודה את תרכשה דמעמב .ב.הלא תוחתפמ לש םיפסונ םיקתעה תושעל םיאשר
	 ,לוענמה וא ראודה את תוניקת יא תודוא ,םהל עדוויישכל דימ ,קנבל עידוהל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ג.תושר אלל ראודה את תחיתפ וא ,תוחתפמה ןדבוא וא
	/ו ראודה את תצירפב תוכורכה תואצוהב תאשל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ד רומאה םייקתהב וא ,םהמ הזיא וא תוחתפמה ןדבוא לש הרקמב ,תוחתפמהו לוענמה תפלחהב וא .ןלהל 'ז ק"סב
	 ץפח וא ךמסמ ראודה אתל סינכהל אל ןכו ,ףטוש ןפואב ראודה את תא ןקורל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ה .והשלכ
	 ,םיפסונ ראוד ירבד תסנכה רשפאמ וניאש ןפואב ,ראוד ירבדב סומע ראודה את יכ קנבל ררבתיו היה .ו .ףינסב םיפסונה ראודה ירבד תא רומשל יאשר קנבה היהי
	 ראוד את תועצמאב ראוד ירבד תריסמל רדסהה םויס לע ןובשחה ילעבל עידוהל ,תע לכב ,יאשר קנבה .ז.)"רדסהה םות" :ןלהל( םוי 30-מ תחפי אל רשאו העדוהב בוקנה דעומב רומאכ
	 יפל ,קנבה ידי לע רדסהה םות םע דימ וא ,הז ףיעסב רומאה רדסהה תא םייסל ןובשחה ילעב ושקיב .ח תוחתפמה תרזחהל דע .ראודה אתל תוחתפמה תא קנבל ריזחהל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,ןיינעה  .הז ףיעסב תוטרופמה תויובייחתהה לכ ןובשחה ילעב לע ולוחי תא איצוהל ,ראודה את תא חוכב חותפל יאשר קנבה היהי ,רומאה דעומב קנבל תוחתפמה ורזחוי אל .ראודה אתל לוענמה תא ףילחהלו ףינסב םרמשלו וכותבש ראודה ירבד
	 

	 היהי קנבהו ראודה את תועצמאב ראודה ירבד תא רוסמל הבוח קנבה לע דוע לוחת אל רדסהה םותמ .ט ורמשנש ראוד ירבד תוברל ,ראודה ירבד תא יפולחה ןעמל חולשל ,ותעד לוקיש יפל ,בייח אל ךא ,יאשר.ןובשחה ילעב ידי לע ופסאנ אלו ליעל טרופמכ ףינסב
	 ותסנכה דעוממ םימי השולש ךות ןובשחה ילעב ידיל עיגה וליאכ בשחיי רומאכ ראוד רבד לכ יכ םכסומ .י.ראודה אתל
	 ילעב לע ולוחי ויתועדוהו קנבה ימושיר רבדב ליעלד ףיעסה תוארוה יכ ,הזב רהבומ קפס רסה ןעמל .אי.ןובשחה
	 ,ןובשחה לוהינל רושקה ןיינעו רבד לכל ןובשחה ילעב לש ידעלב ןעמ הווהי ראוד את יכ הזב רהבומ .בי.יפולחה ןעמל חולשמ ןיינעל ליעל 'ט-ו 'א ק"סב רומאל ףופכבתרושקת יווקב תועדוהו עדימ .5.7
	 ותעד לוקיש יפל תעל תעמ יאשר קנבה ,תרושקת יווקב שומיש קרפ תרגסמב םינתינה םיתורישל ףסונב  :ןכ תושעל הבוח קנבה לע הלח םא תוברל ,ןיד לכל ףופכבו
	 .תרושקת יווקב תוארתהו תועדוה ותמזוימ ןובשחה ילעבל רוסמל .א
	.הילימיסקפ וא/ו ישונא הנעמ תועצמאב עדימ ,םתשקב יפל ,ןובשחה ילעבל רוסמל .ב
	 ךרוצל ןובשחה ילעב לש יראלולסה ןופלטל חלשיי רשא ימעפ דח תומיא דוק ןובשחה ילעבל קיפהל .ג .ןובשחה ילעב לש םתוהז תומיא
	 ךות קנבל תונפל ןובשחה ילעב ולכוי םינפוא וליאב ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,תעל תעמ עבקי קנבה ,ןכ ומכ .עדימ תלבקל השקבב תרושקת יווקב שומישריהמ תוריש תבית 5.8
	 ריהמ תוריש תבית תועצמאב קנבל הנרסמיתש ,ןלהל 'ב ק"סב טרופמכ ,ןובשחב תולועפל תוארוה .א תולועפ ןתוא עוציבל קנבב םילבוקמה םיספטה ינפ לע תומושרו תוכורע הנייהת ,)"הביתה" :ןלהל( .הפטעמב תורוגס ןהשכו ,םהב םימושרה םיאנתל םאתהב הביתה תועצמאב
	 תולועפל סחיב קר ,הביתה תועצמאב ,ןובשחב תולועפל תוארוה קנבל רוסמל םיאשר ןובשחה ילעב .ב תוארוהה יספט יבג לע ןובשחה ילעבל ועדויו ,הז ןיינעל תעל תעמ קנבה ידי לע ורתויש םימוכסבו.קנבל האריתש תרחא ךרד לכב וא ,ליעל רומאכ
	 ,קנבה ידי לע םישרדנה םיטרפה אולמ תא הנאשית אלש וא/ו ליעל רומאל דוגינב הנרסמיתש תוארוה .ג םעפל םעפמ קנבה ידי לע עבקייש םוכסה לע הלוע ןמוכסש וא/ו השקבה ןתונ לש יוהיזה יטרפ תוברל ילעב לש הבסה םיאשונ םניאש םיקיש תדקפהל תוארוה וא ,הביתה תועצמאב רומאכ תוארוה ןתמל ,לארשיב םיכושמה תורטשו םיקיש ןיגב םייוכיז ןיינעב ליעל 4 ףיעס תוארוהל דוגינב ןניהש וא/ו ןובשחה .ןדבכל אלש יאשר היהי קנבהו ,דבלב ןובשחה ילעב תוירחא לע הנייהת
	 .ןיינעה יפל ,ןובשחה ביוחי וא הכוזי ותקידב יאצממל םאתהבו ,הפטעמה תלוכת תא קודבי קנבה .ד הפטעמה תלוכת יפל הלועפה עצובת ,התלוכת ןיבל הפטעמ יבג לע םושרה ןיב המאתה יא לש הרקמב.קנבה תקידבב לעופב האצמנש
	 תואצות תא ,הביתה תועצמאב תוארוהה ןתמ דעומל ךומסב ,קנבב ררבל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ה .הלאכ ויהי םא ,םהיתורעה תא תידיימ ריעהלו ,רומאכ הפטעמה תלוכת תקידב
	 ,ןתלוכתו תופטעמ לש הבינג וא ןדבוא ,קזנ םע רשקב קנבה יפלכ הנעט לכ לע םירתוומ ןובשחה ילעב .ו .קנבה לש ותונלשרב ומרגנ םא טעמל ,הביתה תועצמאב קנבל ורסמנשתוטלקה 5.9
	 םעפל םעפמ טילקהל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהי קנבה יכ שארמ הזב םימיכסמ ןובשחה ילעב עצבל קנבה לע הבוח תלטה םושמ ליעל רומאב ןיא םלוא ,ןובשחה ילעב םע ומייקתיש תוינופלט תוחיש השירדו הליע ,הנעט לכ ,הז ןיינעב םהל היהת אלו ןובשחה ילעבל ןיאו ,ןרמשל -עציב םאו ,רומאכ תוטלקה .קנבה דגנ םיינכט םייוניש 5.10
	 ינכט יוניש לכ ןובשחב עצבל וא ,איהש תמודיק לכ וא/ו ןובשחה לש ורפסמ תא תונשל יאשר קנבה .א .ןהשלכ תוביסמ יוצר וא שורד הזכ יוניש ותעדל םא ,רחא
	 ,הבוחב ןיבו תוכזב ןיב ,ןובשחה תרתי ריבעהל ,ןובשחה ילעבל שארמ העדוהב ,יאשר קנבה ,ןכ ומכ .ב תוביסמ שורד הזכ יוניש יכ רובס קנבה היהי םא ,הז ךרוצל ןובשחה ילעב םש לע חתפייש רחא ןובשחל.תוינכט וא תוילהנמ ,תוידרשמ
	.ליעל רומאכ יוניש לש הרקמב ערגי אל הז בתכ יאנת לש םפקות יכ רהבומ .גקנבל תועדוהו תוינפ 5.11
	 רשיא ול רחא םרוג לכל וא/ו ןובשחה להנתמ וב רשא ףינסל הנינפות ןובשחל רושקה ןיינעב תועדוהו תוינפ הנעטב תונפל ןובשחה ילעבמ עונמל ידכ ליעל רומאב ןיא .ןיינע התואב תונפל ןובשחה ילעבל שארמ קנבה.קנבה לש רוביצה תוינפל הדיחיל וא קנבה תלהנהלתויועט ןוקית 5.12
	 תוברל ,ןובשחב והשלכ םושירב תועט הלפנש וא ,ןובשחב תועטב המשרנ יהשלכ הלועפ יכ ,רובס קנבה היה בקע ןובשחב המשרנ אל יהשלכ הלועפ יכ וא ,'וכו יוגש בוקנ ךרע ,יוגש רעש ,יוגש דעומ ,יוגש םוכס בקע .הנממ עבונהו תועטה תא ןקתל תע לכב יאשר קנבה היהי ,תועט תוארוהל ףופכבו ,הרקמה תוביסנל םאתהבו ןיינעה יפל לכה ,ןובשחה יוכיז וא/ו בויח ידי לע עצובי ןוקיתה.לארשי קנבתונשרפ 5.13
	 

	 םירבדה ןכות םא אלא ,ךפיהל ןכו הבקנ ןימ ללוכ רכז ןימ ןושל ,ךפיהל ןכו דיחי ןושל ללוכ םיבר ןושל .א.תרחא בייחמ
	.םהל המדקש הרימאה תויללכ לש םוצמצ םושמ םהב ןיא ,'וכו "הז ללכב" ,"ללוכ" ,"תוברל" ןוגכ םיחנומ .ב
	 .דוחלו דחי םימתוחה תא בייחי ,רתוי וא םיינש ידי לע הז בתכ םתחנ .ג
	 .ןהיפ לע הז בתכב רומאה שרפל ןיאו הז בתכ יאנתמ קלח תווהמ ןניא תורתוכה .דםיאנת יוניש 5.14
	 בתכב םילולכ םה םא ןיב ,קנבב ןובשחה ילעב תוליעפ םירידסמה םיאנתה תונשל ,תעל תעמ ,יאשר קנבה ,)"יוניש" :ןלהל( תושדח תוארוה וא/ו םישדח םיאנת ףיסוהל וא/ו רחא ךמסמ לכב םילולכ םה םא ןיבו הז ילעבל ןתנית רחא יוניש לע העדוהו שארמ םימי 30 ןובשחה ילעבל ןתנית הז בתכ יאנתב יוניש לע העדוה.)"תמדקומה העדוהה תפוקת" :ןלהל( ןיד לכ תוארוהל ףופכב קנבה עבקיש דעומב ןובשחה
	 ילעב תא בייחי רומאכ יוניש .ןיד לכ תוארוהל ףופכב קנבה עבקיש ךרדב ןתנית רומאכ יוניש לכ לע העדוה .תמדקומה העדוהה תפוקת םותמ לחה ןובשחה 
	תונודקיפ
	 
	| 'ב קרפ

	 .ןלהל הז קרפב רומאה לוחי ,ח"טמב ןיבו י"טמב ןיב ,תונודקיפב לועפל ןובשחה ילעב ורחב
	 
	יללכ .
	6

	 גוסל םאתהב ,םיאבה םיאנתה ולוחי ,םעפל םעפמ ,קנבב דיקפהל ןובשחה ילעב ושקבי וא/ו ושקיבש ןודקיפ לכ לע ,ןודקיפה תדקפה תעב קנבב םיגוהנ ויהיש יפכ רומאכ ןודקיפ לכ לש םייפיצפסה ויאנתל ףופכבו שקובמה ןודקיפה .ןובשחה ילעב ןיבל קנבה ןיב ומכוסיש יפכ םירחא םיאנת וא ,ושודיח תעב וא.םילשמ ךמסמב וטרופי ןודקיפ לכ לש םייפיצפסה ויאנת
	 
	תורדגה .
	7

	:)יתיבפלא רדס יפל( ןלהלש תועמשמה םיאבה םיחנומל ויהי הז קרפב ,ותעד לוקיש יפל ,תעל תעמ קנבה ידי לע םינתשמו םיעבקנה תיבירה ירועיש תא תללוכה הלבט – "תויבירה תלבט" אצמיש תרחא ךרד לכב וא/ו ויפינסב קנבה ידי לע תמסרופמ הלבטה .ןינעה יפל ,ח"טמב וא י"טמב תונודקפל.ןוכנל יפל ,לעופב הדקפהה עוציב ךיראת וא ,והשלכ ןודקיפ קנבב דיקפהל ןובשחה ילעב תשקב ךיראת - "הדקפהה םוי".םידעומה ינש ןיבש רחואמה םוי - שדחתמ ןודקיפבו ,םילשמה ךמסמב םי/ןיוצמה ןועריפה י/דעומ - שדחתמ אל ןודקיפב - "ןועריפה י/דעומ".ןלהל הז קרפב רומאכ ןודקיפ תפוקת לכ םותבש ןועריפה תפוקתב תויסיסבה תויבירה לש ימוי ללקושמ עצוממ בושיחמ לבקתמ
	ןודקיפה תדקפה .
	8

	 תא ,תיתפוקת הדקפה ךיראת ידמ וא/ו הדקפהה םויב בייחל ,רזוח יתלב ןפואב ,קנבל תאזב םירומ ןובשחה ילעב השקבב םיטרופמה םיאנתבו הפוקתל ןודקיפ םתוכזל דיקפהל הרומתבו ,יטנבלרה הדקפהה םוכסב ש"ועה ןובשח  .ןלהל הז קרפבו אלש ןודקיפב תודקפה דיקפהל ןובשחה ילעבל רשפאל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאה ףא לע.ש"ועה ןובשח בויח לש ךרדב
	 
	הדקפה ילולסמ .
	9

	 םתלעפהל ףופכב ,תויתפוקת תודקפה לש לולסמל תימעפ-דח הדקפה לש לולסמ ןיב רוחבל םיאשר ןובשחה ילעב:קנבה ידי לעתימעפ דח הדקפה 9.1
	 .השקבב בוקנה םוכסב תימעפ דח הדקפהב ןודקיפה תא ודיקפי ןובשחה ילעבתויתפוקת תודקפה 9.2
	 תורידתב ,תיתפוקתה הדקפהה ךיראתב ,תויתפוקת תודקפהב ןודקיפה תא ודיקפי ןובשחה ילעב .א  .םיוסמ ןודקיפל סחיב קנבה ידי לע עבקיתש םוכסב ,ש"ועה ןובשחב תרשואמ רתי תכישמ תרגסמ לש תלצונמ יתלב הרתי וא/ו תוכז תרתי רדעהב ןלהל( ןודקפב תודקפה עוציבל הנתינש עבק תארוה תרגסמב ,יהשלכ תיתפוקת הדקפה עוציבל שורדה ךלהמב תקפסמ הרתי לש המויק קודבל ,בייח אל ךא ,יאשר קנבה היהי ,)"תקפסמ הרתי" :הז ףיעסב הרקמ לכבו ,תעל תעמ קנבה עבקיש יפכ ,תיתפוקתה הדקפהה ךיראת רחאל םיפסונ םיקסע ימי רפסמ םיקסע םויב תקפסמ הרתי אצמית םאו ,)"הקידבה תפוקת" :הז ףיעסב ןלהל( שדוח ותוא ףוס רחאל אל.תיתפוקתה הדקפהה תא דיק
	 

	.השקבב בוקנכ היהי הנושארה הדקפהה םוכס .ב
	 רדסה יפ לע ,עובק ןפואב תפסונ הדקפה לכ םוכס תלדגה ןובשחה ילעבל רשפאל יאשר היהי קנבה .ג וא/ו ןלהל טרופמכ ןיפילחה רעשל וא דדמל הדמצה( השקבב שארמ ןובשחה ילעב ידי לע רחבייש הדקפהה םוכס יוניש וא/ו )השקבב ןיוציש רחא הלדגה רדסה לכ וא/ו םיזוחאב עובק רועישב הלדגה .ןודקיפ ותואל סחיב קנבה תעיבקל םאתהב לכה ,תעל תעמ תיתפוקתה לכ היהת ,תיתפוקתה הדקפהה םוכס תלדגהל שארמ עובק רדסה ןובשחה ילעב ידי לע עבקנ אל .הנושארה הדקפהה םוכסב תפסונ הדקפה
	 

	 טעמל ,ןודקיפה תפוקת ךלהמב ,תיתפוקתה הדקפהה ךיראת תא תונשל םיאשר םניא ןובשחה ילעב .ד .ןודקפה יאנת תרגסמב שרופמב תאז ריתה קנבה םהב תונודקפב
	 ,ןודקיפ ותואל סחיב רוגיפכ קנבה ידי לע רדגוהש ןפואב תויתפוקתה תודקפהב ןובשחה ילעב ורגיפ .ה קנבה ידי לע ועבקנש םיאנתה ולוחיו ,ןודקיפב תופסונ תודקפה דיקפהל םיאשר ןובשחה ילעב ויהי אל .ךכל רשקב
	  .ןלהל רומאל םאתהב ,התדקפה םוימ תיביר אשית דרפנב הדקפה לכ .ו םאתהב הדמצה ישרפה ואשי הילע תיבירהו דרפנב הדקפה לכ ,דדמ דומצ וא ח"טמ דומצ ןודקפב ישרפה בושיח ןיינעל ,ושרפתי ,ןלהל םתרדגהכ ,"ידוסיה דדמה"/"ידוסיה רעשה"ש דבלבו ,ןלהל רומאל.הדקפה התוא תדקפה םויל םיסחייתמכ ,יהשלכ תיתפוקת הדקפה לע הדמצהה   .םינוש םיגוסמ תונודקיפב הדקפהל םיירעזמו םייברימ םימוכס םעפל םעפמ עובקל יאשר קנבה 9.3 :ןלהל( )הז םוי ללוכ אל( םילשמה ךמסמב בוקנה ןועריפה דעומל דע הדקפהה םוימ לחה דקפוי ןודקיפה 10.1.)"הנושארה ןודקיפה תפוקת" תרחא ןיוצי םא אלא( הילע רבטצתש תיבירה ףוריצב ,ןודקיפה ןרק תא דיקפהל ק
	 
	ןודקיפה תפוקת .
	10
	ןודקיפה לע תיבירה .
	11

	 תומלש ןודקיפ תופוקת ןיגב ןלהל טרופמכ ןפואבו םירועישב קנבה ידי לע בשוחתש תיביר אשיי ןודקיפה .א.ןודקיפה ןובשחב דקפומ ןודקיפה היה ןהב
	 ילעבל םלושת רשא תיתנש תיביר אשיי ןודקיפה יכ עבקנו ,הנש לע הלועה הפוקתל ןודקיפה דקפוה .ב אלא ,תיתנש תיבירד תיבירכ בשוחת תיבירה ,הנשמ הכורא הפוקת םות ידמ וא ןועריפה דעומב ןובשחה .ןובשחה ילעבל קנבה ןיב תרחא םכסוה םא תיבירה וב ןודקיפ דיקפהל ןובשחה ילעב תשקבל תונעיהל קנבה םיכסה ,ליעל רומאהמ עורגל ילב תריבצ ידעומ וטרופי ,תיבירד תיביר תאשונו ,ןובשחה ילעב םע םכסותש תורידתב ,םעפל םעפמ תרבצנ.םילשמה ךמסמב תיבירה
	 

	 קיודמה םימיה רפסמל סחיב ,תיביר בושיח תפוקת לכב םימיה רפסמ יפל בשוחת ןודקיפה לע תיבירה .ג וילע רחא ןפוא לכב וא )ח"טמ ןודקיפב( םוי 365 תב הנשל סחיב וא )י"טמ ןודקיפב( תיטנבלרה הנשב .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו ןובשחה ילעבל קנבה עידוי הנתשמ תיביר 11.2
	 ןודקיפה אשיי ,הנתשמ תיבירב בוצק ןמזל ןודקיפ דיקפהל ןובשחה ילעב תשקבל תונעיהל קנבה םיכסה תיביר רועישב וא הנודנה ןודקיפה תפוקתב תויסיסבה תויבירה עצוממ רועישב קנבה ידי לע בשוחתש תיביר ,ןיינעה יפל ,קנבה ידי לע עבקיתש תרחא סיסב תיביר לכ וא )תיביר תופוקת יפל בושיחב( לגועמה רובילה  .םילשמה ךמסמב ןיוציו הדקפהה םויב םכסויש התחפהה רועיש יוכינב וא הפסוהה רועיש תפסותב היהיש רועישב תיביר ,תשדוחמ ןודקפ תפוקת לכב ,ןודקפה אשיי ,תופסונ הדקפה תופוקתל ןודקפה שדוח .יטנבלרה שודיחה דעומב היהתש יפכ ,תויבירה תלבטב ןודנה גוסהמ ןודקיפל עובקהעובק תיביר 11.3
	 

	 תיביר ןודקיפה אשיי ,העובק תיבירב בוצק ןמזל ןודקיפ דיקפהל ןובשחה ילעב תשקבל תונעיהל קנבה םיכסה ,תופסונ הדקפה תופוקתל ןודקיפה שדוח .םילשמה ךמסמב ןיוציו הדקפהה םויב םכסויש רועישב העובק ,תויבירה תלבטב ןודנה גוסהמ ןודקפל עובק היהיש רועישב תיביר ,תשדוחמ ןודקפ תפוקת לכב ,ןודקפה אשיי  .יטנבלרה שודיחה דעומב היהתש יפכ ,העובק תיבירב ,הפוקת התואל וא/ו גוס ותואמ ןודקיפ ויתוחוקלמ לבקי אל קנבה ,והשלכ שודיח דעומבו היה בשחתהב ,הבושיח ןפואו תיבירה רועיש תא רומאכ שודיחה דעומב עובקל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר קנבה היהי ,ןודנה ןודקיפל םימוד תונודקיפ יבגל ,תויבירה תלבטל םאתהב ,דעומ ותואב הבושיח ןפ
	 

	 ידעומב ןובשחה ילעבל ומלושי ,)דדמ/ח"טמ דומצ ןודקיפב( הילע הדמצהה ישרפה ףוריצב ,ןודקיפ לע תיביר ןובשח יוכיז ידי לע וא ש"ועה ןובשח יוכיז ידי לע ,םילשמה ךמסמב ןיוצמכ םייתפוקת םימולשתב וא ןועריפה.)תיבירה ףוריצב שדחתמה ןודקיפב( ןודקיפה
	דדמ דומצ וא ח"טמ דומצ ןודקיפ .
	12

	 דדמל דומצ ןודקיפ וא ח"טמה לש ןיפילחה רעשל דומצ ןודקיפ דיקפהל ןובשחה ילעב תשקבל תונעיהל קנבה םיכסה:תואבה תוארוהה הדמצהה ןיינעל ולוחי ,ןכרצל םיריחמהתורדגה 12.1 יטנבלרה עבטמה לש גיציה רעשה :ןודקיפ ותוא גוס יפל ,תואבה תופולחה תחא יפל רעשה -"ידוסיה רעשה" םסרופש גיציה רעשה - ידוסיה רעשה היהי ,םוי ותואב גיצי רעש םסרופ אל םאש דבלבו ,הדקפהה םויב .םכסומ רעש וא ,הדקפהה םויב קנבה ידי לע םסרופיש  עצמאה רעש וא ,םוי ותוא רחאל הנושארל "שדחה רעשה" אהי תשדוחמ ןודקיפ תפוקת לכב "ידוסיה רעשה" ,שדחתמ ןודקיפב ,ליעל רומאה ףא לע .הל תמדוקה ןודקיפה תפוקת לש יטנבלרה עבטמה לש גיציה רעשה 
	 

	 ןכרצל םיריחמה דדמל וא יטנבלרה עבטמה לש ןיפילחה רעשל םידומצ ויהי הילע תיבירהו ןודקיפה ןרק .א :ןלהל טרופמל םאתהב ,)ןודקיפה גוס יפל( ןרק םוכס ומלושי ,ידוסיה דדמה/רעשהמ הובג ,שדחה דדמה/רעשה יכ ןועריפה דעומב ררבתי םא תמועל שדחה דדמה/רעשה לש היילעה רועישל יסחי ןפואב םילדגומ םהשכ וילע תיבירהו ןודקיפה/רעשה תמועל דרי שדחה דדמה/רעשה יכ ןועריפה דעומב ררבתי םא .המאתהב ,ידוסיה דדמה/רעשה הדיריה רועישל יסחי ןפואב םינטקומ םהשכ וילע תיבירהו ןודקיפה ןרק םוכס ומלושי ,ידוסיה דדמה .המאתהב ,ידוסיה דדמה/רעשה תמועל שדחה דדמה/רעשה לש.הדמצה ישרפה אלל ל"נה םימוכסה ומלושי ,ידוסיה דדמל/רעשל ההז שדחה ד
	 
	 

	 ןפואב ןובשחה ילעבל םימלתשמה ,תפטוש הסנכהל ןודקיפ לש תיבירהו ןרקה וא תיבירה ימולשת .ב גוס יפל ,ליעל 'א ק"סב רומאל םאתהב ח"טמה לש ןיפילחה רעשל וא דדמל םידומצ ויהי ,יתפוקת הדמצהה ישרפה בושיח ןיינעל ,ושרפתי ,ליעל םתרדגהכ ,"שדחה רעשה"/"שדחה דדמה" םלוא ,ןודקיפה.והשלכ תיבירו ןרק וא תיביר םולשת דעומל םיסחייתמכ ,ל"נה םימולשתה לע
	םירחא תונודקיפ .
	13

	 העובק תיביר ןיגוריסל אשיי יכ וא ,ללכ הדמצה ישרפה וא/ו תיביר אשיי אל םיוסמ ןודקיפ יכ עובקל יאשר קנבה םינוש הדמצה יסיסבל םידומצ ויהי הילע תיבירה וא/ו ןודקיפה ןרק יכ וא ,ןודקיפה תפוקת ךלהמב הנתשמ תיבירו ועבקייש םירחא םידעומב וא/ו ןודקיפה תפוקת םותב בשוחת ,ןודקיפה לע האושתה יכ וא ,ןודקיפה תפוקת ךלהמב וא ,)הרירב ןודקיפ( םילשמה ךמסמב קנבה ידי לע שארמ הנגצותש ,תופולח רפסמ ןיבמ ההובגה יפל ,קנבה ידי לע .קנבה לש ותעד לוקיש יפל לכה ,ל"נה לש בוליש לכ ,ל"נה ןודקיפה לע ולוחי ,םהמ קלח וא ,הז קרפב םיעובקה םיאנתב אלש ןודקיפ תינכת ליעפהל קנבה טילחיו היה.ןודקיפ ותואל קנבה ידי לע ועבקייש םיאנתה תפטוש הס
	 
	תפטוש הסנכהל תונודקיפ .
	14

	 ילעבל םלושת וב ,תפטוש הסנכהכ תיביר תלבקל ןודקיפ וניה םיוסמ ןודקיפ יכ עובקל יאשר היהי קנבה ויהי םהידעומו םימולשתה תורידת .קנבה ידי לע עבקייש עובק יתפוקת רועישב תיביר ,הפוקת ידמ ,ןובשחה .םילשמה ךמסמב טרופמכתפטוש הסנכהכ תיבירו ןרק 14.2
	 ומלושי ותרגסמב ,תפטוש הסנכהכ תיבירו ןרק תלבקל ןודקיפ וניה םיוסמ ןודקיפ יכ עובקל יאשר קנבה תיבירהו הדקפהה םוכסמ םיזוחאב ללוכ רועישב ,תיבירו ןרק לש םיפוצרו םיווש םימולשת ןובשחה ילעבל ןובשחה ילעב תריחב יפל – הז ןיינעל תויורשפא רפסמ ןובשחה ילעבל הנעצות םאו( קנבה עבקיש יפכ וילע תורידת .)הנשב םוי 360 -ו שדוחב םוי 30 לש בושיח סיסב לע תיביר( "רציפש תטיש" יפל בושיחב ,)השקבב .םילשמה ךמסמב טרופמכ ויהי םהידעומו םימולשתה
	ןודקיפה ןרק םולשת ןפואו ידעומ .
	15

	 וא ןועריפה ידעומב ןובשחה ילעבל ומלושי ,דדמ/ח"טמ דומצ ןודקיפב הילע הדמצהה ישרפה ףוריצב ,ןודקיפה ןרק ןודקיפב( ןודקיפה ןובשח יוכיז ידי לע וא ש"ועה ןובשח יוכיז ידי לע ,םילשמה ךמסמב ןיוצמכ םייתפוקת םימולשתב.)שדחתמ שארמ קנבה תמכסהב אלא ,ןועריפה דעומב אלש ,ונממ קלח וא ןודקיפ ךושמל םיאשר ויהי אל ןובשחה ילעב 16.1 .בתכבו ,אהת םא ,קנבל תפדועה תולעה םולשת תוברל ,ודי לע ועבקייש םיאנתב ותמכסה תונתהל יאשר היהי קנבה הכישממ האצותכ קנבל םרגיהל לולעה קזנב בשחתהב לכהו ,ונועריפ דעומב אלש ןודקיפה תכישממ האצותכ ירוקמה הדקפהה םוכסמ ךומנ ףא היהי ןודקיפה ןיגב ןובשחה ילעב וכוזי וב םוכסהש ןכתיי ךכיפלו רומ
	 ןועריפה דעומ ינפל הכישמ רוסיא .
	16
	 

	 ןודקיפה תפוקת תליחת םוימ וא הדקפהה םוימ הפלחש הפוקתה ןיגב ,ךשמנה םוכסה לע תיבירל .א.ןודקיפה תכישמ םויל דעו ,ןיינעה יפל ,תיטנבלרה
	 שדחה דדמה/רעשה תיילע ןיגב ,וילע תיבירה וא/ו ךשמנה ןודקיפה ןרק םוכס לע הדמצה ישרפהל .ב ,ידוסיה דדמה/רעשה תמועל שדחה דדמה/רעשה תדירי לש הרקמב םלוא ,ידוסיה דדמה/רעשה תמועל שדחה דדמה/רעשה לש הדיריה רועישל יסחי ןפואב םינטקומ םהשכ ל"נה תיבירהו ןרקה ימוכס ומלושי .ידוסיה דדמה/רעשה תמועל רועיש בושיח ןיינעל ,ושרפתי ,ליעל םתרדגהכ ,שדחה דדמה/רעשה יכ הזב רהבומ קפס רסה ןעמל .םיפסכה תכישמ דעומל םיסחייתמכ ,רומאכ הדיריה
	 

	 םוכסה ןיגב םהשלכ תובטה וא/ו הדמצה ישרפה וא/ו תיביר ,ןועריפה דעומ ינפל ,ןובשחה ילעבל ומלוש .ג ישרפה וא/ו תיבירה ימוכס זזקל ,רזוח יתלב ןפואב ,קנבה לש וחוכ הזב םיפיימ ןובשחה ילעב ,ךשמנה ,ןובשחה תא בייחל וא/ו ךשמנה ןודקיפה ןרק םוכסמ ,רומאכ םהל ומלושש תובטהה וא/ו הדמצהה.רומאכ רזחהה ימוכסב ,םיפסכה תכישמ דעומב ךושמלו ןודקיפה שודיח לטבל ןובשחה ילעב םיאשר שדחתמ ןודקיפב יכ הזב רהבומ ,ליעל רומאהמ עורגל ילב 16.3 ינפל םיקסע ימי ינש תוחפל ךכ לע העדוה קנבל ונתייש דבלבו ,ןועריפה ידעוממ דחא לכב וקלח וא ןודקיפה.שקובמה ןועריפה דעומ
	ק"חפ לוהינ יאנת .
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	.תואבה תוארוהה ולוחי ,ק"חפ דיקפהל קנבהמ ושקבי ןובשחה ילעבש הרקמ לכב  הריבצ ק"חפ .17.1
	.םוי ידמ ןוערפ רב ,שארמ הבוצק הניאש הפוקתל ןודקיפ וניה הריבצ ק"חפ .א תרתי" :ןלהל( תחא הרתיכ ולהוני ןובשחב הריבצ ק"חפ גוסמ ק"חפל םעפל םעפמ ודקפויש םימוכס .ב.)"הריבצ ק"חפ
	 תורתיל םעפל םעפמ קנבה ידי לע עבקייש ילמינימה םוכסהמ תע לכב תחפת אל הריבצ ק"חפ תרתי .ג .)"ילמינימה םוכסה" : ןלהל( ק"חפ
	 ותואב רומאכ הרתיה ריבעהל קנבה יאשר ,ילמינימה םוכסהמ הריבצ ק"חפ תרתי והשלכ דעומב התחפ .ד.ש"ועה ןובשח תרגסמל דעומ
	 ק"חפ תורתי יבגל ,תויבירה תלבטב תעל תעמ םיעובק ויהיש םירועישב תיביר אשית הריבצ ק"חפ תרתי .ה.תימוי תיבירד תיביר סיסב לע בשוחת תיבירה .)"הלבטה תיביר" :ןלהל( םימוד םימוכסב הריבצ הקסע ק"חפ .17.2
	.םוי ידמ ןוערפ רב ,שארמ הבוצק הניאש הפוקתל ןודקפ וניה הקסע ק"חפ .א
	.ןובשחב םידקפומה הריבצ ק"חפ וא/ו רחא הקסע ק"חפ תורתימ דרפנב להנתמ הקסע ק"חפ .ב
	 ןושארה םיקסעה םוימ לחה .ןובשחה ילעב םע םכוסש רועישב תיביר ,הדקפהה םוי ןיגב ,אשיי הקסע ק"חפ .ג תיבירה רועיש תא תונשל ,שארמ העדוה אללו תע לכב ,יאשר קנבה ,הקסע ק"חפ תדקפה םוי רחאל .דעומ ותואב אהיש יפכ ,הלבטה תיביר רועישמ תחפי אל תע לכב תיבירה רועישש דבלבו ,רומאכ
	.תימוי תיבירד תיביר סיסב לע בשוחת תיבירה 
	 רועישב תיביר אשיי הקסע ק"חפ ,הלבטה תיבירל ליעל רומאכ תיבירה יוניש לש הרקמב יכ רהבומ .ד חקלית אל הריבצ ק"חפ תרתי םוכס( דבלב הקסע ק"חפ ותואב דקפומה םוכסל םאתהב הלבטה תיביר.)יטנבלרה הלבטה תיביר רועיש תעיבק ךרוצל ןובשחבק"חפ לע תיביר יוכיז 17.3 ,ןובשחה ילעב תריחב יפל ,)ק"חפה ןרקל הריבצ( ק"חפה ןובשח וא ש"ועה ןובשח יוכיז ידי לע םלושת תיבירה  תרתי ,יהשלכ הביסמ ,התחפ וב םויב - הריבצ ק"חפ יבגל וא ,שדוח לכ םות רחאלש ןושארה םיקסעה םויב .םידעומה ינש ןיבש םדקומה יפל ,ילמינימה םוכסהמ הריבצ ק"חפ
	 הרבטצנש תיבירה ,ליעל רומאה ןפואב ,יונישה דעומב םלושת ,שדוחה ךלהמב תיבירה רועיש הנוש םא ,םלואו .דעומ ותוא דע
	  .ק"חפה ןובשחל קנבה ידי לע הכוזת תיבירה ,ןובשחה ילעבמ תרחא הארוה רדעהב.תיבירב יוכיזה ידעומ תונשל ,ןובשחה ילעבל העדוהב ,תע לכב ,יאשר היהי קנבההדמצה רדעה 17.4
	.דומצ וניא ק"חפה םניא )"תוינכת" וא "ןוכסח תוינכת" :ןלהל( ןוכסח תוינכת םיארקנה תונודקיפ יכ הזב שגדומ קפס רסה ןעמל 18.1 ונקתוהש תונקתהו 1956 – ז"טשת ,תוולמל תוברעו הסנכה סממ תוחנה ,ןוכסחה דודיע קוח תרגסמב םילהנתמ.סממ םירוטפ םניא ,רתיה ןיב ,ךכיפלו ,ויפ לע:םיאבה םייונישב ןוכסח תוינכת לע ולוחי ןלהלו ליעלד תונודקיפ קרפ תוארוה 18.2
	"ןוכסח תוינכת" םיארקנה תונודקיפ .
	18

	  :ןלהל טרופמכ היהי דדמ תדומצ ןוכסח תינכתב הדמצהה בושיח .א ךשמנה הדקפהה םוכס ולדגוי ,ידוסיה דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ןועריפה דעומב ררבתי םא .ידוסיה דדמה תמועל שדחה דדמה תיילע רועישב וילע תיבירהו הדקפהה םוכס ןובשחה ילעבל ומלושי ,ול הווש וא ידוסיה דדמה תמועל דרי שדחה דדמה יכ ררבתי םא .םידומצ יתלב םה רשאכ ,וילע תיבירה תפסותב ךשמנה
	 
	 

	.תרחא קנבה עבקיי ןכ םא אלא ,ח"טמ תודומצ ןוכסח תוינכת הנייהת אל .ב :ןועריפה דעומ ינפל ןוכסח תינכתמ םיפסכ תכישמ 18.3 .שארמ םוי 30 לש העדוה ןתמב תינכתב םתוכזל ורבטצהש םיפסכ ךושמל םיאשר ןובשחה ילעב .א .ןוערפה דעומ ינפל תינכתהמ םיפסכ תכישמ יאנת ,תינכת לכל סחיב ,עבקיי קנבה
	 םיפסכה אולמ תא קר רומאכ ךושמל םיאשר ןובשחה ילעב ויהי ,תינכתב תויתפוקת תודקפה לש לולסמב .ב .תיקלח הכישמ םהל רתות אלו ,תינכתב םתוכזל ורבטצהש
	 תוינכתב ןוערפה דעומ ינפל םיפסכ תכישמ יאנת ,ליעל אפיס 'א ק"סב רומאה תויללכמ עורגל ילב .ג תינכתל סחיב אצוהש דרפנ ךמסמב םירחא הכישמ יאנת ועבקנ םא אלא ,ןלהל טרופמכ ויהי תואבה :יהשלכ ,תויתפוקת תודקפהב וא תימעפ-דח הדקפהב ,ח"טמ תודומצ תוינכתו דדמ תודומצ תוינכת - תוינכתה גוסמ תוינכת ללוכ אל(  ןוערפה דעומב ,)תיבירו ןרק( תומלושמו שארמ העובק תיביר תואשונה .)"הרירב" לילכ לטובת ,)הז םוי ללוכ( הדקפהה םוימ םישדוח 6 םות םוי דע תינכתהמ םיפסכ ןובשחה ילעב וכשמ .1 .תינכתה יאנתל םאתהב םהל םיעיגמה הדמצהה ישרפהו תיבירה תלבקל םתוכז םוימ )הז םוי ללוכ( הנש םות ינפל ךא םישדוח 6 םות רחאל תינכתהמ םיפסכ ןובשחה 
	 

	 םיפסכה תא ךושמל ןובשחה ילעב םיאשר ןהב האיצי תונחת ,הדקפהה םויב ,עובקל יאשר קנבה .ד )ןנשי םא( תובטהו תיביר ףוריצבו ,הדמצהה ישרפה אולמ ףוריצב ,םקלח וא תינכתב םתוכזל ורבטצהש .ךשמנה םוכסה ןיגב ,האיציה תונחת ידעומל המאתהב קנבה ידי לע ועבקנש יפכ
	 םיפסכ תכישמב םג ,םייקלח וא םיאלמ ,הדמצה ישרפהל ,הז ףיעס יפ לע ,םיאכז ןובשחה ילעב ויה .ה ,הדמצהה ישרפה בושיח ןיינעל ,ליעל ותרדגהכ ,"שדחה דדמה" שרפתי ,ןועריפה דעומ ינפל תינכתהמ.תינכתהמ ,םקלח וא םלוכ ,םיפסכה תכישמ דעומל סחייתמכ
	ןועריפ ידעומ יוניש .
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	.תיביר תריבצ דעומ תוברל -"ןועריפה דעומ" הז ףיעסב וניאש םויב ,הדמצהה ישרפה וא/ו תיבירה וא/ו ןודקיפ ןרק ןובשח לע והשלכ םולשת לש ןועריפה דעומ לח 19.1 םויל וא םיקסעה םויל םולשת ותוא לש ןועריפה דעומ החדיי ,ןיינעה יפל ,ח"טמב םיקסע םוי וא םיקסע םוי.וירחאלש ןושארה ,המאתהב ,ח"טמב םיקסעה לש ןורחאה םויב ,דדמ דומצ ןודקיפ לש ,רומאכ והשלכ םולשת לש ןועריפה דעומ לח ,ליעל רומאה ףא לע 19.2 ,תינכתה תדמצומ וילאש דדמה םסרפתהל היה רומא ובש םויב םג - ןוכסח תוינכתל סחיב -וא ,והשלכ שדוח.םוי ותואל םדוקה םיקסעה םויל םולשת ותוא לש ןועריפה דעומ םדקוי ,םיקסע םוי וניא הז םויו םלואו ,לעופב ןו
	 
	ךרע תוריינ
	 
	| 'ג קרפ

	.ןלהל הז קרפב רומאה לוחי ,ךרע תוריינב תוליעפ םהל רשפאל ןובשחה ילעב תשקבל קנבה םיכסה תולועפ יכ הזב םכסומ ,תוארוה עוציב ןפואו םייאקנבה םיתורישה ןיינעל יללכה קרפה תוארוהמ עורגל ילב 20.1 ,תונקתה ,םילהנב בשחתהב םג קנבה ידי לע הנעצובת ,ץוח ע"ינב תוברל ,םתקזחאו םמושיר ,ךרע תוריינב ,ןיד לכל ףופכב ןכו ,םעפל םעפמ ,ןאידוטסקה וא/ו רקורבה לצא וא/ו קנבב םיגוהנ ויהיש תוארוההו םירדסהה קוש ,ל"וחב וא לארשיב הסרוב לש תוברל ,ל"וחבו ץראב תויושרה לש תויחנהו תוארוה ,תונקת ,רחסמ ילהנ תוריינ לע םעפל םעפמ ולוחי רשאו םילחה ,)"יטנבלרה קושה" :ןלהל( םהלש הקלסמהו לארשיל ץוחמ רדסומ ילעבמ 
	יללכ .
	20
	תורדגה .
	21
	ע"ינב תוארוה עוציב ןפוא .
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	:ןלהל םיטרופמה םיאנתל םימיכסמ ןובשחה ילעבו ןובשחה ילעבל קנבה עידומ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ וא/ו שמשמ קנבה ,ףסונב .ןובשחה ילעבל תרחא עדוה םא אלא ,ןכוסכ לעופ קנבה ,ךרע תוריינב תוליעפב 22.1 .ןיד לכל ףופכב תעל תעמ ודי לע ועבקייש ךרע תוריינב קוש השועכ שמשל יושע טטוצמה ריחמב ,ךרעה תוריינ תא ןובשחה ילעבמ שוכרל וא ןובשחה ילעבל רוכמל יושע קנבה ,קוש השועכ ןינעב תעל תעמ םהל ףופכ היהי קנבהש םיללכ וא/ו רדסה ,ןיד לכל ףופכב ,הארוהה ןתמ תעב קנבה ידי לע השיכר/הריכמ תקסיעל דצ לככ ,הקסיעב חוור תויהל יושע קנבל ,ךכל םאתהב .קוש השועכ םיריחמ טוטיצ .ךרע תוריינ לש בשחתהב עצובת הארוה לכ -)( רעש תלבגה
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	 ןובשחה ילעב ושקבי וב הרקמ לכב ,ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובה לש רחסמה ילהנו ןונקתל םאתהב .א תא ןכדעל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,ךכיפל .םאתהב ,וז הארוה ןמסל םיביוחמ םה תמאות הקסע עצבל הארוהה תא ןמסלו תמאות הקסע עוציבל הארוה היהת םדי לע ןניתש הארוהה וב הרקמ לכב קנבה.קנבה ידי לע ךכל םישרדנה תומוקמב תמאותמכ
	 םיהז תמאותה הארוהה לש היטרפש ואדווי םה הארוהה ןתמל םדוק יכ תאזב םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ב.הקסעה תא ומוכיס םה ומע רחאה דצה לש ,תידגנה תמאותה הארוהה לש היטרפל
	 ןובשחה ילעב םע קנבה ידי לע ומאותי הסרובב תמאות הארוה עוציבל הארוהה תרבעה דעומו ןפוא .ג קנבה תושרב םייוצמ םא ןיב ,הקסעל ינשה דצה םע םואית לכל ךכל רבעמ יארחא היהי אל קנבהו ,דבלב.ואל םא ןיבו הקסעל ינשה דצה לע עדימ וא/ו םיטרפ לוטיבכ שרפתת אל ,םדי לע הנתינש הארוהל הכופה וא המוד ,ההז - ןובשחה ילעב ידי לע תפסונ הארוה ןתמ 22.8 ויהי ,ןלהל טרופמכ תשרופמ ןוקית וא לוטיב תארוה ןובשחה ילעב ידי לע ןתנית אל דוע לכ .תמדוקה הארוהה .ליעל רומאכ ןתעיקפל דע ףקותב תוירוקמה תוארוהה הנתומ ,רקורב תועצמאב עוציבל הליחתכלמ ורבעוהש תוארוהל סחיב ,ץוח ע"ינל עגונב תוארוה לוטיב וא יוניש תטילק/תל
	 
	 
	 
	ע"ינ תקזחא .
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	 ,םימושירל הרבחה םש לע הקיפנמה הרבחה ירפסב םהב תולעבה םושיר לש ךרדב תוברל ,קנבה ידי לע וקזחוי ע"ינ קושה תקלסמב ,ומש לע דיקפהל יאשר קנבה היהי ןכ .קנבב םילבוקמהו יטנבלרה קושב םיגוהנה םירדסהה יפל  .ע"ינ ןובשחב תע לכב םידקפומ ויהיש ךרעה תוריינ תא ,יטנבלרה ןאידוטסקה לצא םיגוהנ ויהיש םירדסהלו םייטנבלרה םינידל ףופכ ,קנבה תריחב יפל ,ןאידוטסק ידי לע וקזחוי ץוח ע"ינ .תע התואב
	 

	 יתוריש םיקפסמה םינאידוטסק רחא בקעמו תורשקתה ,הריחב תודוא ,תעל תעמ אהתש יפכ ,קנבה תוינידמ לע עדימ ינטרפ עדימ קנבהמ שקבל ןובשחה ילעב תורשפאב .קנבה לש טנרטניאה רתאב םסרופמ ץוח ע"ינ לש ע"ינ תקזחא .רומאכ םינאידוטסקל סחיב
	 ,ולא ןיעמ תרחא תוכז לכ וא/ו דובעש וא/ו ןובכיע וא/ו זוזיק תוכז תויהל הלוכי ןאידוטסקל יכ םימיכסמ ןובשחה ילעב ןאידוטסקל םיעיגמה םימולשתו תולמע ,הרימשה ימד םע רשקב ,קיזחהל יושע ןאידוטסקה םהב ןובשחה ילעב יסכנ לע לש ע"ינב הקסעה תרומת תא םיווהמה ןאידוטסקל םיעיגמה םימוכס םע רשקב ןכו ,ולצא םידקפומה ץוח ע"ינ ןיגב .המוד םתרטמש םירחא םימולשת וא ןובשחה ילעב
	 ילעב םיאכז םהל ע"הינ תא תוהזל קנבל רשפאיש ןפואב ע"ינ ןובשחב ע"הינ תא םושרי קנבה ,רומאהמ עורגל ילבמ ,םהמ תועבונה תויוכזבו ע"הינב ןובשחה ילעב תויוכז תא חיטבהל תנמ לע םיריבסה םיעצמאה לכב טוקניו ןובשחה .הז בתכב רומאל ףופכב לכהו
	:ןלהל םיטרופמה םיאנתל םימיכסמ ןובשחה ילעבו ןובשחה ילעבל קנבה עידומ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילב םקלחלו ,גוס ותואמ םירחא ךרע תוריינ םע רבוצב ךרעה תוריינ תא קיזחהל םיאשר ןאידוטסקה וא/ו קנבה 23.1.ולא ע"ינב לופיטה תוחונל םאתהבו ,םתעד לוקיש יפל ,תוצובקל תורחא תורטמל וא ןוידפ תרטמל תעל תעמ ךרע תוריינ ,םהל ורסמנש ךרעה תוריינ םוקמב ןובשחה ילעבל ריזחהל םיאשר ויהי ןאידוטסקה וא/ו קנבה .םהלשל םיהזה גוסה ותואמ הווש ךרעב םירחא ,ןובשחה ילעב םש לע תומושרה ע"ינ תודועת קנבה ידיב דיקפהל םיאשר ןובשחה ילעב ויהי ,קנבה תמכסהב 23.2 ילעב םש לע ןהשכ תודועתה תא קיזחהל ךישמיו ע"ינ ןובשח תוכזל רומאכ 
	 
	 
	ןובשחה בויחו יוכיז .
	24
	 
	 
	ע"ינב תולועפ עוציבמ ןוכיס .
	25

	 עדימהו עדיה ילעב תויהל םהילע יכו ,םינוכיסב תוכורכ ע"ינב תועקשהו ןוהה קושב תולועפש ןובשחה ילעבל רהבומ ךרעה ריינב רחסמה ןפוא ,ונתיש הארוהה גוס ,ךרעה ריינ גוס תוברל ,תוארוה ונתי ויבגל ךרע ריינ לכל עגונה לכב ךרעה ריינב העקשה לע לוחל תולולעה סמה תוכלשה תוברלו וב רחסמב םיכורכה םינוכיסהו םייטנבלרה םיקוושב וקפנוה ןהב תונידמב םילחה סמה ינידל םאתהב לוחל לולעה סמב בויח תוברל ץוח ע"ינב העקשהב רבודמש לככו םיווהמ םניא קנבה ידי לע ןובשחה ילעבל םינתינה ע"ינ יתוריש ,רומאהמ עורגל ילב .ולא ךרע תוריינ םירחסנ וא .יהשלכ האושת תגשהל וא התויאדכל ,הקסעה תואצותל קנבה דצמ יהשלכ תובייחתה לכב עצבתהל היושע ,)
	 
	 
	תוגשה .
	26

	 םילבקמ ןובשחה ילעב ,ךרעה תוריינ קושב הברה תויתדונתה תוברל ,ע"ינב תולועפ עוציבב םיכורכה םינוכיסה חכונ קודבל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .םדי לע ונתינש ע"ינב תוארוה עוציב רחא בקעמל האלמה תוירחאה תא םמצע לע תועצמאב ,ימוימוי ןפואב תאזו ,העצובש הלועפה יטרפ תאו ,םדי לע הנתינש הארוה לכ לש העוציב יא וא העוציב תידיימ תא עדייל םיבייחתמ םהו ,בשחמ ףוסמ ידי לע תוברל קנבהמ עדימה לבקל םילוכי םה םהב תרושקתה יעצמאמ הזיא.םנובשחב םימושירה ןיבו םדי לע ונתינש תוארוהה ןיב המאתה יא לכ לע ידיימ ןפואב קנבה
	םיפסונ םיכמסמ .
	27

	 קנבה תמכסה תונועט ,ב"ויכו ימוי טרוש ,'גארטיברא ,ע"ינ תלאשה ,תוידיתע תואקסע ןוגכ ע"ינב תודחוימ תויוליעפ םיכמסמ לע ןובשחה ילעב תמיתח םג ,הז קרפ תוארוה תלוחתל ףסונב ,תובייחמו ,תשקובמה תוליעפה גוסל שארמ.ןיינעה יפל ,ב"ויכו תוחוטב תאצמה ,תושקובמה תויוליעפה יאנת תרדסה םע רשקב קנבב םיגוהנה םיפסונ
	ןאידוטסק וא/ו רקורב יתורישב שומיש .
	28

	 ןובשחה ילעבלו ,ןאידוטסק וא/ו רקורב תועצמאב ןובשחה ילעב רובע ןכוסכ קנבה ידי לע תועצובמ ע"ינב תואקסע 
	 ןובשחה ילעבלו ,ןאידוטסק וא/ו רקורב תועצמאב ןובשחה ילעב רובע ןכוסכ קנבה ידי לע תועצובמ ע"ינב תואקסע 
	 וא/ו םיפסכה םא אלא ,ועצוביש תואקסעהמ ועבניש ע"ינ וא/ו םיפסכה תלבקל קנבה דגנ העיבת וא הנעט אהת אל
	 ןובשחה ילעב לש םתוכז ,ןכ ומכ .םייטנבלרה ןאידוטסקה וא/ו רקורבה תאמ לעופב קנבה לצא ולבקתי םירומאה ע"הינ
	 קנבה ריבעהש תוחוטב לש ןאולמב ןתבשהב תינתומ קנבהמ םכשומל וא תוליעפה רובע ודימעהש תוחוטבה תא לבקל
	 קנבה ידי לע תוחוטב ורבעוהש ןיבו חוקלה תוחוטב ורבעוהש ןיב( ןובשחה ילעב תוליעפ ןיגב ןאידוטסקל וא/ו רקורבל
	 דעס לכמ עורגל ילב ,יאשר קנבה היהי ,ןאידוטסקל וא/ו רקורבל ורבעוהש תוחוטב קנבל ובשוה אל .)חוקלה רובע
	 קזנ לכב ,ןובשחה ילעב ידי לע ודמעוהש תוחוטבמ ערפיהל תוברל ,ןובשחה תא בייחל ,קנבה תוכזל דמועה רחא
	 .קנבל םרגנש

	 ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןובשחה ילעבל םרגיהל םילולעה םידספהו תואצוה ,םיקזנ ןיגב יהשלכ תוירחאמ רוטפ היהי קנבה ורחבנ ןאידוטסקה וא/ו רקורבה םאש דבלבו ,והשלכ ןאידוטסק וא/ו רקורב לש םהשלכ לדחמ וא השעממ האצותכ ילעבמ ןדבוא וא/ו קזנ עונמל תנמ לע ויצמאמ בטימ תא השעו םתריחבב הריבס תוריהזב גהנ קנבה ,קנבה ידי לע ילעבל החמי ירשפא רבדהש לככו ,הרקמה תוביסנ תא ררבל ןובשחה ילעבל קנבה עייסי רשפאה תדימב .ןובשחה.ןאידוטסקה וא/ו רקורבה יפלכ ,ול שי םא ,ול שיש העיבתה תוכז תא ןובשחה
	/סוניכ/קוריפ/ןוערפ תולדח ןיגב ןובשחה ילעבל םרגייש דספה וא האצוה ,קזנ לכל יארחא קנבה היהי אל ןכ ומכ ילעב רובע לבקל ויצמאמ בטימ תא ולא תוביסנב השעי קנבה ,תאז םע .ןאידוטסק וא/ו רקורב לש 'וכו םישונ רדסה.ןאידוטסקה וא/ו רקורבה לצא וקזחוהש )ץוח ע"ינ ןוגכ( ןובשחה ילעב לש םיסכנ ןובשחה
	.לארשיב חוקלסמ םג וללכיי ,רקורב וא/ו ןאידוטסק רמאנ ובש םוקמ לכב - הז ףיעסב
	םיקיש תכישמ
	םיקיש תכישמ
	 
	| 'ד קרפ

	.ןלהל הז קרפב רומאה לוחי ,ןובשחה תבוחל ,ח"טמב ןיבו י"טמב ןיב ,םיקיש ךושמל ,ןובשחה ילעב תשקבל קנבה םיכסה
	םיקיש יספט .
	29

	 קנבה ידי לע ורשואש וא ,םעפל םעפמ ,קנבהמ ולבקיש םיקיש יספטב קרו ךא שמתשהל םיאשר ויהי ןובשחה ילעב .קנבה ילהנ יפ לע וא/ו ןיד יפ לע שרדנכ יוהיזה יטרפו ןובשחה רפסמ םיעבטומ םהילע ,ךכ םשל םהב ףיסוהל וא ,הלא םיספטב םיעבטומה וא םיספדומה םיטרפהמ והשלכ טרפ תונשל םיאשר ויהי אל ןובשחה ילעב רפסמ הנושי וא קחמי םא ףאש רהבומו ,םיקישה תוריבע תלבגה ךרוצל תופסות וא םייוניש טעמל ,תולבגמ וא םיאנת.קישה םוכסב ביוחמ תויהל ןובשחה לולע ,םיספטב עבטומה ןובשחה לעו םיקישה יספט לעו םיקישה לע רומשל תנמ לע םיריבס תוריהז יעצמא טוקנל םיבייחתמ ןובשחה ילעב 30.1 קנבל עידוהל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ןכ ומכ .ךכל השרומ וניאש ימ ידי לע 
	 
	םיקיש לוטיב .
	30
	 
	 
	קיש דוביכ יא .
	31

	 ,וניגב ביוח ןובשחהו ,ןובשחה תבוחל ךשמנ רשא קיש דבכל אלש ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,קנבה טילחיש הרקמב תגצה םוי ןיב םינמז רעפמ האצותכ ,רצווית םא ,ןובשחב רצוויתש הבוחה תרתי .קישה םוכסב ןובשחה תא קנבה הכזי ,תע התוא קנבב עובקה רועישב תיביר ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,אשית ,רומאכ ןובשחה יוכיז דעומ ןיבל ןועריפל קישה .גוס ותואמ הבוח תורתי לע
	יארשא
	יארשא
	 
	| 'ה קרפ

	 תויללכה תוארוהה ולוחי ,ח"טמב ןיבו י"טמב ןיב ,אוהש גוס לכמ יארשא ,םתשקבל ,ןובשחה ילעבל דימעהל קנבה םיכסה ,ףסונב ,ולוחי ,תויאקנב תויוברע גוסמ יארשא וא/ו תואוולהו רתי תכישמ גוסמ יארשא לע .ןלהל 1-ה קרפבש יארשא ןיינעל.ןיינעה יפל ,ןלהל 3-ה וא/ו 2-ה םיקרפבש תודחוימה תוארוהה יארשא תדמעה 32.1 ,םהל דימעהל ךישמהל וא ,ןובשחה ילעבל דימעהל קנבה תא בייחמכ שרפתי אל הז קרפב רומאה רבד םוש .בתכבו שרופמב ךכל םיכסי קנבה םא אלא ,והשלכ יארשא וילע אהיש ילב ,יארשא תשקב לכ תוחדל וא ,יקלח וא אלמ ןפואב ,רתעיהל םא טלחומ תעד לוקיש היהי קנבל .ותטלחה תא קמנל  תידדצ - דח תרגסמ 32.2 ילעבל ךכ לע ןתניתש ה
	יארשא ןיינעל תויללכ תוארוה 
	| 
	1
	-ה קרפ
	 
	יללכ .
	32
	 
	 
	 
	 

	 וילע רחא ךמסמ לכ יפ לע וא/ו הז בתכ יפ לע ,קנבה תא תוכזמה תוליעהמ רתוי וא תחא םייקתהב .א.בוחה ימוכסמ קלח וא לכ תא ידיימ ןועריפל דימעהל ,קנבה יפלכ ןובשחה ילעב ומתחי וא/ו ומתח
	 ,ןובשחה ילעבל שארמ ועדוהו קנבה ידי לע ועבקנש םיאנת וא יאנת םייקתהל לדח וא םייקתה אל .ב .ותדמעה ךשמהל וא יארשאה תדמעהל םיאנתכ
	 תצובק וא הוול לש תובח לע תולטומה תולבגמהמ הגירחל םורגי ,וקלח וא ולוכ ,יארשאה תדמעה ךשמה .ג.ןיד לכ יפ לע קנבה לע הלחה תרחא הלבגמ לכמ הגירחל וא ,םיוול
	 םירושקה םידיגאת וא/ו ןובשחה ילעב םיכייתשמ וילא קשמה ףנעב ןוכיסה תמרב יתוהמ יוניש לח .ד ילעב םע יקסע רשק םהל שיש םירחא קשמ יפנעב וא/ו םהיתובוח ןוערפל םיברעה וא/ו ןובשחה ילעבל.ןובשחה
	.יארשאה לש הנטקה וא הקספה ,לוטיב םיבייחמה םירחא םיאנת לש םתורצוויה םע .ה
	.ןיד לכ יפ לע םירתומה םירחא םירקמב .ו
	 ןתניתש העדוהב ושעיי יארשאה תרגסמ וא/ו רתיה תכישמ תרגסמ וא/ו רתיה תכישמ תנטקה וא תקספה ,לוטיב  םירקמב ,ידיימ ןפואב וא ,)ןיד לכ יפ לע שורדהמ תחפת אלש תרחא הפוקת וא( שארמ םימי 21 ןובשחה ילעבל .יוחיד אלל לועפל ךרוצ םייק םהיתוביסנב רשא םידחוימ
	 ,אוהש שודיח דעומ לכב ,שדחל אלש ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהי קנבה יכ הזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל  .ןובשחה ילעבל דמעוהש יארשא .ןיד לכ יפ לע קנבה תויוכזמ  עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא יכ רהבומםירחא קנב יכמסמ 32.4
	 

	 ילעב ידי לע ומתחיי וא/ו ומתחנש ןוכשמ וא/ו דובעש יבתכב הארוה לכל ףסונב ולוחי 'ה קרפ תוארוה .א וא/ו דובעש יבתכ תוארוהמ עורגל ידכ ןהב ןיאו ,קנבל ןתנית וא/ו הנתינש החוטב םע רשקב ןובשחה וא/ו דובעשה יבתכב רומאה רבגי ,ןהיניב המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמבש דבלבו ,רומאכ ןוכשמ.ןוכשמה
	 הזוחה ולחוה וילע וא/ו ורכזוה וב ,ןובשחל רשקב ןובשחה ילעב ידי לע םתחיי וא/ו םתחנש ךמסמ לכב .ב אשונב 'ה קרפ תוארוה וארי ,קנבב םיגוהנ היהש יללכה ירוטיבדה הזוחל תפסותה וא/ו יללכה ירוטיבדה.םיביוחמה םייונישב ,ול תפסותהו יללכה ירוטיבדה הזוחה םוקמב תואבכ יארשאעדימ תריסמו קנבה תויוכז תרבעה 32.5
	 ךרד לכב ריבעהל ,ןובשחה ילעב תמכסהל קקזיהל ילבמ ,םעפב םעפ ידמו תע לכב ,יאשר היהי קנבה .א ןתינש יארשא םע רשקב ויתויובייחתה וא/ו ויתויוכז תא ,האחמה וא/ו הבסה וא/ו הריכמ תוברל ,ןפואו תועצמאב וא/ו ןירשימב ,הצריש ימל ,םיקלחב וא תומלשב ,ותחטבהל ונתינש תונוחטיבו ןובשחה ילעבל לכב וא/ו ל"נה קנבה תויובייחתהבו תויוכזב תופתתשהל תויוכז תריכמ תועצמאב וא/ו תידועיי הרבח לבקמ לכו ,)"קנבה תויוכז תרבעה" ,"קנבה תויוכז" :הז ףיעסב ןלהל( ןוכנל אצמי קנבהש תרחא ךרד ,ןובשחה ילעב תמכסהל קקזיהל ילבמ םירחאל קנבה תויוכז תא ריבעהל אוה םג יאשר היהי הרבעה.רומאכ קנבה תויוכז תרבעה ךרוצל ,שרדייש לככ ,הלועפ ףתשל םיבייח
	 קנבהמ ולביקש יארשאל רושקה עדימ רוסמל ,תע לכב ,יאשר היהי קנבה יכ םימיכסמ ןובשחה ילעב .ב ותורשקתה ךרוצל ,םיילאיצנטופ רבענ וא החמנ ,ףתתשמ לכל ,ותחטבהל םישמשמה תונוחטיבל וא/ו .קנבה תויוכז תרבעהל םכסהב קנבה לש
	תורדגה .
	33

	:)יתיבפלא רדס יפל( ןלהלש תועמשמה םיאבה םיחנומל ויהי הז קרפב תוכישמ ,תואוולה ,ימעפ-דח יארשא ,רזוח יארשא לכ תוברל ,ל"וחב ןיבו ץראב ןיב ,ח"טמב ןיבו י"טמב ןיב - "יארשא" תיינק ,תורטש ןויכנ ,ע"ינב תולועפ ,ןעטמ ירטשב לופיט ,יופיש יבתכ וא/ו תויוברע ןתמ ,םיירטנמוקוד םיארשא ,רתי וא ,תוריש וא ,הקסע לכ ןכו תוידיתע תואקסע ,ןוכיסב תופתתשה תשיכר ,הכרא ןתמ ,תומדקמ ,תורטש ךווית ,תורטש ילעב לש םהשלכ תויובייחתה וא תובוח רצוויהל םילולע וא םירצונ םהיתובקעב ,אוהש גוסו ןימ לכמ תרחא הלועפ .קנבל ןובשחה .ןיינעה יפל ,ח"טמב האוולה וא/ו י"טמב האוולה - "האוולה".ןכרצל םיריחמה דדמל תודומצ תיבירו ןרק ,י"טמב האוולה - "
	ןובשחה ילעב תויובייחתהו תורהצה ,םיגצמ .
	34

	 םיעידומ ןובשחה ילעב ,ןיד לכ וא/ו רחא ךמסמ לכ וא/ו הז בתכ יפ לע קנבה יפלכ םהיתויובייחתה רתימ עורגל ילב:ןובשחב יארשא שקובמ וא םייק וב דעומ לכב תאזו ןלהלכ םיבייחתמו לכ תא םמצע לע לוטילו יארשא לבקל ,רחא ןפוא לכבו ,רז ןיד תוברל ,ןיד לכ יפ לע םיכמסומ ןובשחה ילעב 34.1 תולועפה לכ םדי לע וטקננ ןכו ,ןיינעה יפל ,יארשא תשקב לכ יפ לע וא/ו הז קרפ יפ לע םהיתויובייחתה .ךכ םשל םישורדה םירושיאה וא/ו תומכסהה לכ ולבקתנו ,תושורדה ךמסמ ,רז ןיד תוברל ,ןיד לכ לש הרפה ווהי אלו םיווהמ םניא ,רומאכ םהיתויובייחתה לכ עוציבו יארשא תלבק תובייחתה וא םכסה לכ וא/ו דיגאתה תוטלחהמ הטלחה ,דיגאת םניהש ןובשחה ילעב לש תודגאתהה יכמ
	 

	:ןמקלדכ קנבה יפלכ ןובשחה ילעב הזב םיבייחתמ דוע תונובשחהו םיכמסמה לכבו ןובשחה ילעב לש תונובשחה יסקנפב ,הריבס תע לכב ,ןייעלו קודבל קנבל תושרהל 34.6 םע רשקב םיפטוש עדימו םיכמסמ ,םיחוויד ,הנושארה ותשירד םע דימ ,קנבל ורסמיו ,םהיקסעל םיעגונה.יסנניפה םבצמו םהיקסע ,ןובשחה ילעב .םתמיתח רחאל ךומס קנבל םרסמלו ,ןיד לכל םאתהב םידעומבו תנוכתמב םייפסכ תוח"וד ךורעל 34.7.ובייחתהש לככ ,תעל תעמ ,קנבה יפלכ ובייחתה םהל תויסנניפה הדימה תומאבו םיאנתב תע לכב דומעל 34.8 ידיימ ןועריפ רבדב ףיעסב ןכו ליעל הז ףיעסב םיטרופמה םיעוריאהמ רתוי וא דחא תורק לע דימ קנבל עידוהל 34.9.ןלהלש  .קנבה תלוז רחא והשימל תת
	יארשאה ןועריפ .
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	 םידעומב בוחה ימוכס תא קנבל וערפי ןובשחה ילעב ,הז בתכל יללכה קרפב רומאה תויללכמ עורגל ילב ידעומ" :הז ףיעסב ןלהל( םילשמה ךמסמב וא/ו הז בתכב רומאל םאתהב םנועריפל ועבקייש וא/ו םיעובקה ,יוסימה ןיינעל יללכה קרפה תוארוהב טרופמכ הבוח םולשת וא לטיה ,יוכינ ,סמ לכמ םייקנ םהשכ ,)"ןועריפה .דגנכש העיבת וא זוזיק אללו
	ח"טמב יארשא ןועריפ 35.2
	 יטנבלרה עבטמב קנבל עורפל ןובשחה ילעב םיבייחתמ יזא ,ח"טמב והשלכ יארשא ןובשחה ילעבל דמעוה  .תרחא םכסוה םא אלא ,יארשא ותוא םע רשקב קנבל םהמ ועיגישו םיעיגמה םימוכסה לכ תא תא ןובשחה ילעב ןובשח לע שוכרל ,ותעד לוקיש יפל ,ןוכנל אצמיש ךרד לכבו תע לכב ,יאשר היהי קנבה לע רוכמלו ןובשחה ילעב לש ןובשח לכ בייחל ךכ םשלו ,יארשאה ןועריפ םשל שורדה יטנבלרה עבטמה .אוהש ןפוא לכב קנבב םתוכזל דקפומה רחא ץוח עבטמ לכ םנובשח עצובת ,ליעל רומאל םאתהב ןיבו ןובשחה ילעב תארוה יפ לע ןיב ,יארשאה ןוערפ םשל ח"טמ תריכמ/תשיכר , יטנבלרה עבטמה תשיכרל שורדה םוכס לכ ףוריצב )תרחא םכסוה םא אלא( תואחמהו תורבעה רעש יפל 
	 
	 

	 םוכס לכב ,ןועריפה ידעומב ,ש"ועה ןובשח תא בייחל ,רזוח יתלב ןפואב ,קנבל הזב םירומ ןובשחה ילעב .א.הז ןיינעל יללכה קרפב רומאל םאתהב ,ןובשח ותוא תרגסמב קנבל עיגמה בוחה ימוכסמ
	 תרשואמ רתי תכישמ תרגסמ לש תלצונמ יתלב הרתי וא/ו תוכז תרתי רדעהב ,רומאהמ עורגל ילב .ב היהי ,ןועריפה ידעוממ דחאב ,)"תקפסמ הרתי" :הז ףיעסב ןלהל( ש"ועה ןובשחב בויחה םוכס הבוגב :ןלהל( ןובשחה תרגסמב ,וז הרטמל ןובשחה ילעב םש לע חתפייש ,דחוימ ןובשח בייחל יאשר קנבה יארשא ןובשח ביוחי ,י"טמב יארשאה היה .ונממ קלחב וא בויחה םוכסב )"רוגיפב יארשא ןובשח" ,ח"טמב וא י"טמב רוגיפב יארשא ןובשח בייחל יאשר קנבה היהי ,ח"טמב יארשאה היה .י"טמב רוגיפב  .קנבה תעד לוקיש יפל
	 ,יאשר קנבה היהי ,רוגיפב יארשא ןובשחב םייקה בוחה תא ואולמב קנבל וקלסי אל ןובשחה ילעב דוע לכ .ג תאזו ,בוחה ימוכסמ םוכס לכב רוגיפב יארשא ןובשח תא תורישי אבהל בייחל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל .ואל םא ןיבו ש"ועה ןובשחב תקפסמ הרתי ל"נה םימוכסה לש ןועריפה ידעומב היהת םא ןיב
	 תרתי דגנכ ןובשחב רצוויתש תוכז תרתי לכ זזקל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,תע לכב יאשר היהי קנבה .ד ש"ועה ןובשח תא בייחלו רוזחל ןכו ,הקלח וא הלוכ ,רוגיפב יארשא ןובשחב תע התוא תמייקה בוחה בויח ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,םא ףא תאזו ,רוגיפב יארשא ןובשח יוכיז דגנכ ,רומאכ בוחה תרתי םוכסב .ש"ועה ןובשחב הבוחה תרתי תלדגהל וא תריציל םורגי רומאכ ןובשחה
	 לכ תוארוהל ףופכב ,אשיי ,ןועריפה דעומב ןובשחה ילעב ידי לע םלושי אלש ,בוחה ימוכסמ םוכס לכ .ה   .םולשתה דעומל דעו ןועריפה דעוממ ,תיברימ תיביר ,ןיד ילעבל דמעוהש גוסהמ יארשאל תדחוימ םירוגיפ תיביר קנבה ידי לע העבקנ םא ,ליעל רומאה ףא לע .רומאכ קנבה ידי לע עבקנש רועישב םירוגיפ תיביר ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,ל"נה םוכסה אשיי -ןובשחה יארשאל תילמיסקמ םירוגיפ תיביר ןידב העבקנו  ,רומאכ תדחוימ םירוגיפ תיביר קנבה ידי לע העבקנ אל םירוגיפ תיביר" :ןלהל( רומאכ תילמיסקמה םירוגיפה תיביר רועישב תיביר ל"נה םוכסה אשיי ,הז גוסמ .)"יארשאל קנבה היהי ,ח"טמ לש ןיפילחה רעשל וא דדמל דומצ יארשאה היהו יארשאל םירוגיפ תיביר התבגנ 
	 
	 
	 

	 ימוכס תייבגל תיטפשמ העיבת קנבה ידי לע שגות םא םג ולוחי ליעל 'ה ק"ס תוארוה יכ הזב רהבומ .ו ןתמ רחאל ףאו ,בוחה ימוכס תייבגל םהשלכ םירחא םייטפשמ םיעצמאב קנבה טוקני םא וא/ו בוחה .ןובשחה ילעב דגנ ןיד קספ
	תופסונ תויולע .
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	 לש שוריפב יוניש תוברל( יהשלכ תרחא הנידמב וא לארשיב ,ןיד לכ תארוהב והשלכ יונישמ האצותכ ובש הרקמ לכב תרחא תכמסומ תושר לכ וא לארשי קנב לש יהשלכ הארוה וא השירד ,תובייחתה םויקמ האצותכ וא/ו )הלאמ דחא לכ קותיר תושירד םושייב והשלכ יונישמ האצותכ וא/ו )םימולשת תשרפה וא/ו תוליזנ תושירד תוברל( ל"וחב וא לארשיב ךשמה וא ונממ קלח לכ וא יארשאה ןתמ תולע רקייתת ,ונממ קלח לכ וא ןובשחה ילעבל ןתינש יארשאל סחיב ןוהה:יארשאה ןתמ םויב התייהש יפכ תולעה תמועל ומויק.)"רוקייה תעדוה" :ןלהל( הימרוגו תורקייתהה רועיש והמ בתכב ןובשחה ילעבל עידוי קנבה 36.1 תויולעה רוקיי ןיגב ותופשל ידכ ,קנבה תעיבק יפל ,וב היהיש רו
	דעומה ינפל ןועריפ .
	37

	 ףופכב ,ונועריפל םיעובקה םידעומה ינפל ,וקלח וא ולוכ ,םהל דמעוהש יארשא עורפל םיאשר ויהי ןובשחה ילעב רועישה תרקתל דע ,םדקומה ןועריפה תעב קנבב םיגוהנ ויהיש יפכ ,רחא םולשת לכו םדקומ ןועריפ תולמע םולשתל .ןיד לכ תוארוה יפ לע ,תע התוא תובגל יאשר היהי קנבהש ,רומאכ םימולשתהו תולמעה לש )היהי םא( יברימה הבגי ,םינוש םירועישב רחא םולשת לכ וא/ו םדקומ ןועריפ תולמע תובגל ,ןיד לכ תוארוה יפ לע ,יאשר קנבה היה .םהיניבמ הובגה רועישה תא קנבה העדוהל םידעומ וא/ו יארשא לש יקלח ןועריפל םיילמינימ ןועריפ ירועיש עובקל יאשר היהי קנבה ,רומאל ףסונב.ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,רחא יאנת לכ וא/ו דעומה ינפל ןועריפ
	 
	תוחוטב .
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	 תועיבשל ,תוחוטבו תובורע ,הנושארה ותשירד יפל דימ ,םעפל םעפמ ,קנבל איצמהל םיבייחתמ ןובשחה ילעב ןועריפה תחטבהל קנבל תושורד ןה יכ ,ותעד לוקיש יפל ,קנבל האריש תע לכב ,קנבה לש האלמה ונוצר.םקלח וא םלוכ ,בוחה ימוכס לש קיודמהו אלמהתופסונ תוחוטב תאצמה 38.2
	 תאזו ,קנבה ןוצר תועיבשל ,תוחוטב ףילחהל וא/ו תופסונ תוחוטב קנבל איצמהל םיבייחתמ ןובשחה ילעב וא/ו בוחה ימוכס יוושב הערל יוניש לוחי וב הרקמ לכב ,קנבה לש הנושארה ותשירד יפל דימו םעפל םעפמ תומאו ןוחטב ימדקמ סיסב לע ,החוטבכ ןויווש ןיבש סחיב הערל יוניש וא/ו ןויוושב וא/ו תוחוטבב הערל יוניש ח"טמ ירעשב תודונת וא םייוניש בקע תוברל( בוחה ימוכס ןיבל ,תעל תעמ קנבה ידי לע ועבקייש יפכ הדימ ילעב תא תבייחמה תרחא הביס תמייק וא/ו ,ל"נה םייונישהמ הזיא לוחי יכ ריבס ששח םייקש וא ,)ע"ינו.ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,קנבה תטלחה יפל לכה ,תוחוטב תפלחהל וא/ו תופסונ תוחוטב תאצמהל ןובשחה  .ןהשלכ תוחוטב קנבל איצמהל ן
	 
	 

	 וערפ ןובשחה ילעב םא אלא ,ןובשחה ילעב ידי לע ןכ תושעל שרדיי םא ףא ,תוחוטבה תא ררחשי אל קנבה םכוסי םא וא ,יארשא תקנעהל םהיפלכ תובייחתה קנבל היהת אל תע התואבו בוחה ימוכס אולמ תא קנבל.ןובשחה ילעב ןיבל קנבה ןיב תרחא
	 בתכב ןהיבגל םכוס רשא ,תוחוטב לש ןרורחש שורדל ןובשחה ילעב לש םתוכזב עוגפל ידכ ליעל רומאב ןיא.םאולמב קנבל וערפנ הלאו ,םייפיצפס בוח ימוכס הנחטבת יכ ,קנבה םע הליחתכלמתוחוטבה שומימ 38.5
	 לע תאזו ,ידיימ ןוערפל ,םקלח וא םלוכ ,בוחה ימוכס תא דימעהל תוכז קנבל םינקמה םירקמהמ דחא לכב לכמ עורגל ילבמ ,יאשר קנבה היהי ,ןובשחה ילעבל קנבה ןיב םירחא תורשקתה יאנת יפ לע וא/ו הז בתכ יפ ןוידפב שמתשהלו ,םיקלחב וא תומלשב ,ןקלח וא ןלוכ ,תוחוטבה תא שממל ,קנבל תדמועה תרחא תוכז.הלא תולועפב ךישמהל וא ןכ תושעל הבוח וילע אהתש ילב ,בוחה ימוכס ןועריפל
	 ימוכסמ םוכס לכ ןובשח לע רומאכ ןוידפ לכ ףוקזל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר קנבה היהי ךכ ךרוצל .בוחה אל ןניגבש ,תוחוטבה תרתי יבגל דובעשה ףקות עגפיי אל ,תוחוטבה תא יקלח שומימב שממל קנבה רחב .ןוכנל אצמיש יפכ ,תעל תעמ ,תוחוטבה תרתי תא שממל יאשר היהי קנבהו ,דובעשה שמומ
	 
	ןובשחה ילעב תויובייחתה ףקות .
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	 םג ,אוהש ןפוא לכב הנעגפת אלו הנערגת אלו ,אלמה ןפקותב הנראשית הז בתכ יפ לע ןובשחה ילעב תויובייחתה ילעבל העדוה ןתמ אלל ףאו ,הידעלב ןיבו ןובשחה ילעב תמכסהב ןיב ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,קנבהש הרקמב:תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחאב לעפי ,ןובשחה ,רחא ןפואב ןיבו ברעכ ןיב ,בוחה ימוכס ןועריפל םרובע וא םמע יארחאה םדא לכל וא ןובשחה ילעבמ ימל ןתיי 39.1 יולימ יאל םורגי וא ,םהשלכ רדסהל וא הרשפל ל"נהמ ימ םע עיגי וא ,תרחא החנה וא רותיו ,הלקה ,הכרא לכ.ול םיארחא ל"נהמ ימש והשלכ בויח.ןובשחה ילעבל דימעי וא/ו דימעהש ,יארשא יאנתמ יאנת הזיא וא ,יארשא לכ שדחי וא הנשי,לידגי ,קיספי 39.2 ,הלבקלמ ענמיי וא
	ידיימ ןועריפ .
	40

	 םיכמסמהמ הזיאב םיעובקה ,םירחא םידעסמ הז ללכבו ,ןובשחה ילעבל קנבה ןיב םירחא תורשקתה יאנתמ עורגל ילב סחיב ,םיאבה םירקמהמ דחא לכ תורקבש שרופמב הזב הנתומ ,קנבה יפלכ ןובשחה ילעב ידי לע ומתחיי וא ומתחנש ,קנבה רחביש דעומב ,ידיימ ןועריפל דימעהל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר קנבה היהי ,םהמ ימל וא ןובשחה ילעבל ןיבו עיגה םנועריפ דעומ םא ןיב ,בוחה ימוכסמ קלח וא לכ תא ,ןיד יפ לע תשרדנ םא ,המיאתמ העדוה ןתמל ףופכב  .ואל םא םיטרופמה םירקמהמ דחא לכ ןיגב ,רומאכ ידיימ ןועריפל בוחה ימוכס תא דימעהל קנבה לש ותוכז יכ הזב רהבומ ןלהל םיטרופמה םירקמהמ רחא הרקמ לכ ןיגב ידיימ ןועריפל בוחה ימוכס תא דימעהל ותוכז
	 
	 
	 
	 

	 םייקה בצמה תמועל דיגאתב תוקזחאה בכרהב יוניש לח ,קנבה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,םא .א  .שארמו בתכב קנבה רושיא ילב ,הז בתכ תמיתח ךיראתב :רומאכ יונישל ,ראשה ןיב ,תואבה תולועפה ובשחי ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ וא העיפשמה דיגאתה תא םיווהמה  םיפוג וא/ו םידיחי תטלחה ;תרחא ךרדב וא ןוצרמ תוינמ תרבעה תא םיווהמה םיפוגה וא/ו םידיחיה בכרהב יוניש לכ ;דיגאתב תוקזחאה בכרה לע עיפשהל ידכ הב שיש וא םישנאה בכרהב וא/ו םהיניב תוחוכה יסחיב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,דיגאתב םיקיזחמה וא דיגאתה םיאשרה וא ןידה יפל שורדה םרפסמב וא דיגאתה םשב תוטלחה לבקל םיאשרה וא םיטילחמה תודסומה  .ןידה יפל שורדל םאתהב לועפל
	 
	 

	 .ןיד יפ לע להנתמה םשרממ קחמיהל דמוע וא/ו קחמנ דיגאתה םא .ב
	 .רחסמהמ קחמנ אוה ,רחסנ דיגאתה םא .ג
	 בתכב קנבה תמכסה אלל ,תומייק תואוולה םהל ערפ וא/ו ויתוינמ ילעבל תואוולה ןתנ דיגאתה םא .ד תואוולה ןועריפ עובתל וא שורדל אלש קנבה יפלכ ובייחתי ויתוינמ ילעבש ךכל םרג אל וא/ו ,שארמו .ל"נכ
	 םיחנומ תועמשמכ ,רדסה וא/ו הנבמ יוניש וא/ו דוחיא וא/ו גוזימ וא/ו הקולח תטלחה לבקי דיגאתה םא .ה הטלחה לכ וא ,1988 - ח"משתה ,םייקסעה םילבגהה קוחב וא/ו 1999 - ט"נשתה ,תורבחה קוחב הלא.המוד תועמשמ תלעב
	.וקפנוהש לככ ,דיגאתה ידי לע וקפנוהש ךרעה תוריינ לש קושה יוושב תיתועמשמ הדירי הלח םא .ו
	תואוולהו רתי תכישמ תרגסמ ןיינעל תופסונ תוארוה 
	תואוולהו רתי תכישמ תרגסמ ןיינעל תופסונ תוארוה 
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	רתי תכישמ תרגסמ .
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	:תואבה תוארוהה םג ולוחי ,ןובשחה ילעבל הדמעוהש רתי תכישמ תרגסמ לע ןובשחב םהל הרשואש רתיה תכישמ תרגסמ לובגב קרו ךא ןובשחהמ םיפסכ ךושמל םיבייחתמ ןובשחה ילעב 41.1  .הרשואש הפוקתה ךשמלו ,ש"ועה הבוחה תרתי גורחת הנממ האצותכ רשא ,ןובשחה ילעב לש יהשלכ השקב וא הארוה ,הכישמ דבכי אל קנבה ועבקייש םיאנתבו קנבה תעד לוקיש יפל ,םיגירח םירקמב אלא ,רומאכ רתיה תכישמ תרגסממ ש"ועה ןובשחב .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו ,הז ןיינעל תעל תעמ ודי לע ילעבל קנבה ןיב םכוסש רועישב תיביר הנאשית ,רתי תכישמ תרגסמ תולובגב ש"ועה ןובשחב הבוח תורתי 41.2 בכרומ היהי הז תיביר רועיש .ןלהל הז ףיעסב טרופמכ תעל תעמ תיבירה תו
	 
	 
	תואוולה .
	42

	 גוסל םאתהב ,תואבה תוארוהה םג ולוחי ,םעפל םעפמ ,ןובשחה ילעב תשקבל דימעי קנבהש האוולה לכ לע  .ןובשחה ילעב ןיבל קנבה ןיב ומכוסיש םירחא םיאנתל ףופכבו ,השקבתנש האוולהה.םילשמ ךמסמב וטרופי האוולה לכ לש םייפיצפסה היאנת האוולה תדמעה 42.2
	 

	 גוס ,רתיה ןיב ,וטרופי הב ,קנבב עובקה חסונב השקב קנבל ןובשחה ילעב ושיגי האוולה תלבק םשל .א רועיש ,הילע תיבירהו האוולהה ןרק לש ןועריפה ידעומ ,המוכס ,יארשאה עבטמ ,שקובמה האוולהה.האוולה התוא םע רשקב םישורדה םיפסונ םיטרפו )םימייק םא( הדמצהה יאנת ,תיבירה
	 ןובשחה ילעב תוארוה עוציב וא ,האוולהה ןרק םוכסב ,ןיינעה יפל ,ח"טמב וא י"טמב ש"ועה ןובשח יוכיז .ב יפ לע האוולהה תא ולביק ןובשחה ילעבש ךכל החכוה ווהי ,רחא ןפואב םתושרל האוולהה תדמעהל .םילשמה ךמסמה יאנתו הז קרפ יאנתהאוולה לע תיבירה 42.3 .א
	תיבירה רועיש

	:םילשמה ךמסמב ןיוצמכ לכה ,תרחא תיביר וא ,תואבה תופולחה תחא יפל תיביר אשית האוולה לכ  .םילשמה ךמסמב ןיוצי הרועישש -  .1 ךלהמב םעפל םעפמ הנתשתש יפכ ,תיסיסבה תיבירה רועישב - )י"טמב האוולהב(  .2 .םילשמה ךמסמב ןיוציש חוורמ יוכינב וא תפסותב ,תיביר תפוקת לכ איהשכ ,לגועמה רובילה תיביר רועישב – )ח"טמב האוולהב וא ,ח"טמ תדומצ האוולהב(  .3 .םילשמה ךמסמב ןיוציש חוורמ יוכינב וא תפסותב ,ןלהל טרופמכ תיביר תופוקת ןיגב תבשוחמ תעבוק הפוקתל ,תיביר תפוקת לכ תליחת םויל ,תעל תעמ קנבה ידי לע בשוחת לגועמה רובילה תיביר - ןלהל רומאל ףופכב ,שדוח לש תעבוק הפוקתמ תוחפ אלו תיבירה תפוקתכ הכרואש תפוקת התואל לג
	העובק תיביר
	הנתשמ תיביר
	הנתשמ תיביר
	 
	 

	 :ןלהל( ןהיניבש תיבירה תופוקתמ ןכרואב תונוש הנורחאה וא/ו הנושארה תיבירה תופוקת הב האוולהב  ,ברוקמה רועישה - הנושארה תיבירה תפוקתל לגועמה רובילה תיביר רועיש היהי ,)"תוליגרה תופוקתה"  .תוליגרה תופוקתל ההזה תעבוק הפוקתל עבקנש רועישה -הנורחאה תיבירה תפוקתלו ,האבה תיבירה תפוקת ןיגב לגועמה רובילה תיביר רועיש תא קנבה בשחיי תיביר תפוקת לכ םותב.ןובשחה ילעבל חלשית האבה תיבירה תפוקת ןיגב תיבירה לש ללוכה רועישה לע העדוהו  .ב
	תיבירה בושיח

	 עבקנש רועישב ,תיביר אשית ,םעפל םעפמ היהתש יפכ ,האוולהה ןרק לש תקלוסמ יתלבה הרתיה רפסמ יפלו תוימויה תורתיה לע תבשוחמ איהשכ ,הנועריפ )י(דעומל דעו האוולהה ןתמ םוימ ,האוולהל סחיב וא )י"טמב האוולהב( תיטנבלרה הנשב קיודמה םימיה רפסמל סחיב תיביר תפוקת לכב םימיה תוארוהל ףופכבו ןובשחה ילעבל קנבה עידוי וילע רחא ןפוא לכב וא )ח"טמב האוולהב( םוי 360 תב הנשל.ןיד לכ .ג
	תיבירה ןועריפ

	 .םילשמה ךמסמב םיעובקה םידעומבו ןפואב קנבל ערפת האוולהה לע תיבירה .ד
	תיבירה תריבצ

	 ףסונב ,ולוחי ,תיבירד תיביר תאשונו םעפל םעפמ תרבצנ תיבירה הב האוולה ןובשחה ילעבל הקנעוה -תואבה תוארוהה םג ,הז קרפ תוארוה רתיל ךמסמב וניוציש הריבצה ידעוממ דחא לכב רבטצת ,האוולהל עבקנש רועישב ,האוולהה ןרק לע תיבירה  .ל"נה רועישב תיבירד תיביר איה ףא אשיתו )"תיבירה תריבצ ידעומ" :ןלהל( םילשמה ,האוולהה ןועריפ דעומב דחא םולשתב קנבל וערפיי תיבירהו ןרקה הב האוולהב ,הרקמ לכב יכ םכסומ היהי קנבה ,)"סיירג"( תיבירה ימולשתב הייחד תפוקת לע ןובשחה ילעב םע םכסוה הב האוולהב וא -וא ,םימי שדוח לש הפוקת לכ ףוסב ,ךליאו האוולהה ןתמ םוימ לחה ,רומאכ תיבירה תא רובצל יאשר ועבקנ םא אלא ,ןיד לכ יפ ל
	 

	 .םילשמה ךמסמב םיעובקה םידעומבו ןפואב קנבל ערפת האוולהה ןרק רציפש תטישב האוולה 42.5
	 םייונישב הז קרפ תוארוה רתי ןכו ,תואבה תוארוהה  ולוחי ,רציפש תטישב האוולה ןובשחה ילעבל הקנעוה:ןהמ םיביוחמה .א
	תיבירה בושיח

	 ןפואב בשוחת רציפש תטישב האוולה לע תיביר ,ליעל הז קרפב תיבירה בושיח ףיעסב רומאה ףא לע- אבה עבקנש רועישב ,תיבירה -האוולהה ןוערפ ידעומל דע )הז קרפב ליעל ותרדגהכ( בושיחה תליחת םוימ .1.הנשב םוי 360 -ו שדוחב םוי 30  סיסב לע בשוחת ,האוולהל
	 .ןלהל טרופמכ ,רציפש תטיש יפל תיבירהו ןרקה ימולשתמ קלחכ ערפת רומאכ תיביר  תורתיה לע בשוחת ,האוולהל עבקנש רועישב ,תיבירה -בושיחה תליחת םויל דע האוולהה ןתמ םוימ .2 האוולהב( תיטנבלרה הנשב קיודמה םימיה רפסמל סחיב תיביר תפוקת לכב םימיה רפסמ יפלו תוימויה ףופכב קנבה תעיבק יפל רחא ןפוא לכב וא )ח"טמב האוולהב( םוי 360 תב הנשל סחיב וא )י"טמב .ןיד לכ תוארוהל םידעומב ,תיבירד תיביר אשיתו רבטצת -םילשמה ךמסמב ךכ עבקנ םא -וא ,ערפת רומאכ תיביר.םילשמה ךמסמב םיעובקה .ב
	 
	תיבירו ןרק ימולשת

	 דעו בושיחה תליחת םוימש הפוקתל רציפש תטיש יפל רזחהל בושיחב ,הילע תיבירהו האוולהה ןרק ךמסמב וניוציש םידעומבו םימוכסב ,תיבירו ןרק לש םיפוצרו םיווש םימולשתב וערפיי ,הנועריפ ידעומל.םילשמה .ג
	הנתשמ תיבירב האוולה

	 רובילה תיביר וא תיסיסבה תיבירה רועישב יוניש לחו ,הנתשמ תיבירב רציפש תטישב האוולה הקנעוה ,שדחמ קנבה בשחיי ,ןיינעה יפל ,האוולהל סיסב תיבירכ קנבה ידי לע העבקנש תרחא תיביר וא לגועמה  .הילע השדחה תיבירהו האוולהה ןרק ןובשח לע םירתונה םימולשתה םוכס תא רחאלש ןושארה םולשתה לש ןקותמ בושיח השעיי ,תיסיסבה תיבירה דוסי לע הנתשמ תיבירב האוולהב רפסמ ולח .םייטנבלרה תיסיסבה תיבירה ירועישמ דחא לכ ףקותב היה הב הפוקתל םאתהב  ,יונישה דחא לכל סחיב רומאכ קנבה לעפי ,והשלכ םולשת תפוקת ךלהמב ,תיסיסבה תיבירה רועישב םייוניש .םייונישהמ ח"טמ תודומצ וא דדמ תודומצ תואוולה 42.6
	 

	 ,הז קרפ תוארוה רתיל ףסונב ,ולוחי ,ח"טמ תדומצ האוולה וא דדמ תדומצ האוולה ןובשחה ילעבל הקנעוה:תואבה תוארוהה םג .א
	הדמצהה יאנת

	 גוסל םאתהב ,ןיפילחה רעשל וא ןכרצל םיריחמה דדמל תודומצ הנייהת הילע תיבירהו האוולהה ןרק  -ןלהל טרופמכ ,םילשמה ךמסמב ןיוצש האוולהה/דדמהמ הובג שדחה רעשה/דדמה יכ תיביר וא/ו ןרק לש והשלכ םולשת לש ןועריפה דעומב ררבתי םא/דדמה תמועל שדחה רעשה/דדמה תיילע רועישל יסחי ןפואב םולשת ותוא םוכס לדגוי ,ידוסיה רעשה  .המאתהב ,ידוסיה רעשה םוכס ןטקוי ,ידוסיה רעשה/דדמהמ ךומנ שדחה רעשה/דדמה יכ רומאכ ןועריפה דעומב ררבתי םא ,המאתהב ,ידוסיה רעשה/דדמה תמועל שדחה רעשה/דדמה תדירי רועישל יסחי ןפואב םולשת ותוא םולשת ותוא ערפיי ,ידוסיה/רעשה/דדמל הווש שדחה רעשה/דדמה יכ רומאכ ןוערפה דעומב ררבתי םא.
	 
	 
	דדמ םוסרפ-יא

	 ךלהמב ,םסרפתהל רומא היהש ןורחאה דדמה םסרופ אל םא יכ הזב םכסומ ,ליעל רומאה ףא לע  בושיחה ךרוצל "שדחה דדמה" יזא ,)"ןוכנה דדמה" :ןלהל( רומאכ ןועריפה דעומ ינפל ,ליגרה םיקסעה אל ךא ,יאשר היהי קנבה םלואו ,דעומ ותוא ינפל הנורחאל םסרופש דדמה היהי ליעל 'א ק"סב רומאה לע עידויו ןוכנה דדמה םוסרפל דע ,)"יעראה דדמה" :ןלהל( דבלב יערא דדמכ הז דדמ תוארל ,בייח .ןובשחה ילעבל ךכ אהי "שדחה דדמה" ויפל ןקותמ בושיח קנבה ךורעי ,ןוכנה דדמה לש רוחיאב ומוסרפ םע ,הז הרקמב יוכיז וא בויח .םיבייחתמה םישרפהב ,ךרוצה תדימב ,ןובשחה ילעב תא הכזי וא בייחיו ,ןוכנה דדמה 7 םותב ,קנבה תריחב יפל וא ,והשלכ תיב
	 
	הדמצהה ישרפה ןועריפ ידעומ

	 דעומב וערפיי ,ןיינעה יפל ,הילע תיבירה וא/ו האוולהה ןרק לש והשלכ םולשת לע הדמצהה ישרפה .המאתהב ,תיביר וא/ו ןרק םולשת ותוא לש ןועריפה )( השירד יפל ןועריפל תואוולה 42.7 רשא ,הז קרפ תוארוהל ףסונב ,תואבה תוארוהה ולוחי ,השירד יפל ןועריפל האוולה ןובשחה ילעבל הקנעוה:םיביוחמה םייונישב ולוחי  .א 21 -ו ,14 ,7 םיכיראתב ןובשחה ילעב ידי לע םלושת ,האוולהל עבקנש רועישב ,האוולהה לע תיבירה וניוציש וא/ו ןובשחה ילעבל קנבה עידוי םהילע םירחא םידעומב וא ,שדוח לכל ןורחאה םויבו שדוח לכב .האוולהה ןועריפ דעומב ןורחא םולשתו ,םילשמה ךמסמב  .ב דעומב ,קנבל ומלשי ןובשחה ילעב ,תואצוהו תולמ
	ON CALL
	 
	האוולהה לע תיבירה
	 
	הלמע
	 
	הילע תיבירהו האוולהה ןועריפ
	 

	 .תיביר תריבצ דעומ תוברל -"ןועריפה דעומ" הז ףיעסב  .א ,ןיינעה יפל ,ח"טמב םיקסע םוי וא םיקסע םוי וניאש םויב ןועריפה דעומ לח :ןועריפ ידעומ תייחד .1  ,וירחאלש ןושארה ח"טמב םיקסעה םויל וא םיקסעה םויל םולשת ותוא לש ןועריפה דעומ החדיי .םאתהב בשוחת תיבירהו ,המאתהב האוולהב ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצהה ישרפה בושיחב יונישל םורגת אל הז ףיעס יפל םידעומ תייחד .דדמ תדומצ ןורחאה םויב ןועריפה דעומ לח םא ,דדמ תדומצ האוולהב ,ליעל רומאה ףא לע :ןועריפ ידעומ תמדקה .2  ןורחאה םיקסעה םויל םולשת ותוא לש ןועריפה דעומ םדקוי ,םיקסע םוי וניא הז םויו ,והשלכ שדוח לש.םאתהב בשוחת תיבירהו ,שדוח ותואב
	םיקסע םוי
	 
	רחא יוניש
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	 .ךכ םשל קנבה ידי לע ורשואיש וא/ו וקפנויש םיספט יבג לע קרו ךא קנבל שגות תוברע תאצוהל השקב לע לעופב תוברעה תאצוה קר .האיצוהל קנבה בייחל ידכ קנבה ידי לע תוברע תאצוהל השקב תלבקב ןיא .ןובשחה ילעבל קנבה ידי לע רסמיי תוברעה קתעהו ,השקבה תלבק בשחת קנבה ידי תיאקנב תוברע 43.2
	 תדרפנ ,בטומה יפלכ קנבה לש תובייחתה הניה ,תוברעכ ןיבו יופיש בתככ הגווס וא התנוכש ןיב ,תוברעה קרפ תוארוה הילע ולוחיו ,תוברעב ורכזוא הלאכ הקסע וא הזוח םא םג ,תוברעה אושנ הקסעה וא הזוחהמ.תוברעה אושנ הקסעה וא הזוחה ןיגב תוירחא וא תוביוחמ לכ קנבל אהת אלו ןיא יכ הזב רהבומ .הזםידיחאה םיללכה תלוחת 43.3 תשקבל .ןלהל םתרדגהכ םידיחאה םיללכה ולוחי ,ל"וחב בטומל תוברע לכ לעו stand by letter of credit לכ לע .םידיחאה םיללכה קתוע קנבה םהל רוסמי ,ןובשחה ילעב ,םיירטנמוקוד םיארשאל םידיחאה םיללכה ,םעמשמ -"םידיחאה םיללכה" - stand by letter of credit ןיינעל רשאו םמוקמב אובת רשא הרודהמ לכ 
	 
	 

	:תוברעה תא םייקל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהיו ,היאנת יפ לע תוברעה תא םייקי קנבה .א ,תוברעהמ תוחפ אוהש וא ,איהש הביס לכמ םוגפ אוהש וא ףקות רב וניא ברענה בויחה יכ ררבתי םא םג .1  .והשלכ יוניש וב לחש וא ןטקוה אוהש וא .ותוברע םויק קנבהמ שרדש ינפל ובויח םויק בייחה תאמ שרד אל בטומה םא םג .2  יולימ-יאל םרג בטומהש תמחמ ,הקלח וא הלוכ ,תוברעהמ רטפומ ומצע תוארל יאשר קנבה םא םג .3  םרגנ םא ןיב ,ברענה בויחה תחטבהל הנתינש הבורע תעיקפל םרג בטומהש תמחמ וא ברענה בויחה בטומה יפלכ בייחל הדמעש הנעט תמחמ וא ,ואל םא ןיבו בייחל וא/ו קנבל קזנ ךכמ םרגיהל לולע וא/ו .איהש תרחא הביס לכמ ו
	 בטומהש תוחוטב ,תוברעה יפ לע םולשת רחאל ,בטומהמ לבקל וא שורדל ,בייח אל ךא ,יאשר היהי קנבה .ב שורדל םיאכז ןובשחה ילעב ויהי אל ,רומאכ תוחוטב וידיל לבקיו ותוכזב שמתשי קנבהש הרקמב .לביק.ןהב ופתתשי יכ וא תוחוטבה תא םהל ריבעי יכ קנבה תאמ תיאקנבה תוברעה יאנת יוניש 43.5
	 היהת ,ותלדגה וא ברענה בויחה תנטקה וניאש ,ברענה בויחב יוניש לע בטומה ןיבל בייחה ןיב םכסוה .א יוניש אלל תוברעה םייקל וא יונישה יפל תוברעה תונשל ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,הרירבה קנבה ידיב.קנבה תויוכזב עוגפל לולעה וא עגופה ידוסי יוניש אוה יונישה םא תוברעה לטבל וא
	 ךרוצ אלל ,ברענה בויחה ןטקוהש םוכסב תוברעה תחפת ,ברענה בויחה ןטקוה יכ קנבל בטומה עידוה .ב.ךכל ןובשחה ילעב תמכסה תלבקב
	 ילעב ןיבל קנבה ןיב תרחא םכסוה ןכ םא אלא ,קנבה לש ובויחב הנשמ רבדה ןיא ,ברענה בויחה לדגוה .ג.בתכבו שארמ ןובשחה
	 ילעב תמכסה תא לבקל וילע אהיש ילבו ,בטומה תמכסהבו ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהי קנבה .ד ןיב ןהילע םכסויש תופוקתל וא הפוקתל ,םעפל םעפמ וא תחא םעפ תוברעה ףקות ךיראהל ,ןובשחה עוגפל ילבו ,תוברל איהש הביס לכמ ,תוברע ףקות ךיראהל בטומ תשקבל ברסל וא ,בטומה ןיבל קנבה.קנבה תויוכזב עגפת ףקותה תכראהש הרקמב ,ליעל רומאה תויללכבןובשחה ילעב תויובייחתה 43.6
	 ,רומאכ בטומל והשלכ םוכס קנבה םליש וא/ו תוברע תרגסמב בטומל והשלכ םוכס םלשל קנבה שרדנ .א.םליש קנבהש וא/ו םלשל שרדנ קנבהש םוכס לכ קנבל םלשל ןובשחה ילעב םיבייחתמ
	 תוארוה יפל ,קנבה תא םיכזמה םירקמה ןמ רתוי וא דחא תורקב ,הז בתכב תורחא תוארוהמ עורגל ילבמ .ב:ידיימ ןועריפל יארשא דימעהל ,יארשא קרפ תויוברעה ימוכס תרתי אולמ תא ,הנושארה ותשירד יפל ,קנבל םלשל הזב םיבייחתמ ןובשחה ילעב .1  םא ןיבו ןקלח וא ןלוכ תויוברעה םלשל שרדנ קנבה םא ןיב ,ל"נה השירדה ךיראתל דע איצוה קנבהש.ואל םא ןיבו ןקלח וא ןלוכ תויוברעה לש ןנועריפ ןמז עיגה םא ןיב ,ואל ,קנבה ידי לע תוברעה םויק דעומ תמדקה לע בטומה םע םיכסהל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהי קנבה .2 .ךכל ןובשחה ילעב תמכסהב ךרוצ אלל
	 םימוכסה ויהי ,השירד יפ לע תוברע םולשתל דע וא קנבה ידי לע תוברע םולשתל השירד תלבקל דע .ג תויובייחתה ןועריפל החוטבכ םידקפומ ,קנבל ומלושיו ןובשחה ילעבמ קנבה ידי לע ושרדי רשא ל"נה.תוברעה ןיגב קנבה יפלכ ןובשחה ילעב
	 םע דימ ,קנבה יבתוכמ תא וא/ו קנבה תא ופשי וא/ו וצפיו םיידעלבה םיארחאה ויהי ןובשחה ילעב .ד ללכבו גהונ וא/ו ןיד לכמ םיעבונה תוירחא וא/ו קזנ וא/ו ןדבוא וא/ו תובח לכ דגנכ ,הנושארה םתשירד וא/ו בקע ומעטמ ימ לע וא/ו קנבה יבתוכמ לע וא/ו קנבה לע ולוחיש ,תורז תונידמ לש גהונו ןיד תאז.תוברעה םע רשקב
	 ,תע לכב קנבה תא תופשלו תוצפל םיבייחתמ ןובשחה ילעב ,ליעל 'ד ק"סב רומאה תויללכמ עורגל ילב .ה ,םירחא םייטפשמ םיכילה ,תועיבת ןיגב שורדי קנבהש םוכס לכב ,קנבה לש הנושארה ותשירד יפל וא/ו תויוברעהמ םיעבונה םירחא םימולשתו תואצוהו םיקזנ ,תושירד וא/ו תועיבתב םויא ,תושירד בייחתי קנבהש קזנ ימד ,תואצוה ,תיביר ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבו ,תוברל ,ןהילא םיסחייתמ םוימ תיברימ תיביר תפסותב תאזו ,ל"נה תויוברעה םע רשקב וא/ו ברענה בויחה םע רשקב םהב.לעופב םולשתה דעומל דעו קנבה ידי לע םולשתה ילעב םיבייחתמ ,)"ח"טמב תוברע" :ןלהל( והשלכ גוסמ ח"טמב בוקנ היהי יהשלכ תוברע םוכסש הרקמב .ו ,ח"טמב תוברע 
	 לבוקמכ םידעומבו םירועשב ,תויתפוקת תולמע תוברל ,תולמע קנבל םלשל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ז ןובשחה ילעב תמכסהב ןיב ,קנבה ידי לע ךראוי ןפקותש תויוברע ןיגב תוברל ,תויוברע תאצוה ןיגב קנבב.םתמכסה אלל ןיבו
	 דעומבו רועישב ,תעל תעמ השודיחו הנוקית ,תוברעה לויב תואצוה קנבל םלשל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ח.ןובשחה ילעבל ועדויו קנבה ידי לע ועבקייש
	 ותוברע םייקל אלש ,איהש ךרד לכבו אוהש ןמז לכב ,קנבהמ שורדל אלש םיבייחתמ ןובשחה ילעב .ט.היאנתל םאתהבהלוחת 43.7
	 ןובשחה ילעב תשקבל קנבה ידי לע הנתניתש תויוברע לע םג ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי הז ףיעס תוארוה וכשמנש תורטש לע ןכו םדי לע ובסוהש וא/ו םדי לע וכשמנש וא ןובשחה ילעב ידי לע ושענש תורטש םולשתל.לוביק תמיתחב םדי לע ומתחנו ןובשחה ילעב לע
	קנב סיטרכ/עדימ סיטרכב שומיש
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	 רומאה לוחי ,קנב סיטרכ  ,םתשקבל ,ןובשחה ילעבל קיפנהל קנבה םיכסה וא/ו עדימ סיטרכ ןובשחה ילעבל קנבה קיפנה.ןלהל הז קרפב
	תורדגה .
	44

	:ןלהלש תועמשמה םיאבה םיחנומל ויהי הז קרפב.קנב סיטרככ ושמשב ,ל"נה קוחב ותרדגהכ ,בויח סיטרכ לכ תוברל ,בויח יסיטרכ קוחב ותרדגהכ - "קנב סיטרכ" ותרדגהכ ,בויח סיטרכ לכ תוברל ,םינכוממ קנב ירישכמ תועצמאב עדימ תלבק רשפאמה סיטרכ - "עדימ סיטרכ".עדימ סיטרככ ושמשב ,בויח יסיטרכ קוחב.קנבה ידי לע םמעטמ השרומל וא ןובשחה ילעבל רסמייו קפנויש רומאכ עדימ סיטרכו קנב סיטרכ לכ - "סיטרכה".תעל תעמ ויהיש יפכ ,ויפ לע ונקתויו ונקתוהש תונקתהו 1986 – ו"משתה ,בויח יסיטרכ קוח - "בויח יסיטרכ קוח".םינושה םהיגוס לע ,םירחא לשו קנבה לש )ATM( םינכוממ קנב ירישכמ - "םינכוממ קנב ירישכמ".ימצע תורישל תודמע תוברל ,קנבה ןיקתיו ןיקתהש םינכוממ קנב ירישכמ - "קנבה
	סיטרכה .
	45

	 יטנגמה ספה קלחב ,רוזג אוהשכ קנבל וחולשמ וא קנבל לעופב ותריסמ – העמשמ ,הז קרפב ,סיטרכה תרזחה  .םושר ראודב ,ובש טלבומה רפסמבו יווקב שומיש( ז קרפב רומאה ויבגל לוחיו קנבה תודמעב תרושקת יווקב םיתוריש תלבק רשפאמ סיטרכה .45.5.ןלהל )תרושקת
	ןובשחה לעב וניאש השרומל סיטרכ תקפנה .
	46

	 ליעל( סיטרכה תלבקל השקבב וניוצי ויטרפש םמעטמ השרומל קפנוי סיטרכה יכ ושקבי ןובשחה ילעבש הרקמב:ןלהלד תוארוהה םג ולוחי ,)"השרומה" :ןלהלו תולועפה לכ עוציבל וב שמתשהלו סיטרכב קיזחהל םדי לע השרוה השרומה יכ הזב םיריהצמ ןובשחה ילעב .46.1 ןובשחה ילעב םאו ,)קנבה תודמעב תרושקת יווקב םיתוריש תלבק תוברל( סיטרכה תועצמאב עצבל ןתינ ןתוא      .סיטרכב שומיש ידי לע םבייחל ,ןידכ הלבקתהש הטלחהב ,םדי לע ךמסוה השרומה – דיגאת םניה
	 ןובשחה םע רשקב עדימ לכ ,םהינימל םינכוממ קנב ירישכמב ,לבקל השרומה לכוי ,סיטרכה תועצמאב .קנבה תודמעב תרושקת יווקב םיתורישו
	 רבד לכל םתוא הנבייחתו ןובשחה ילעב תולועפכ הנבשחית סיטרכה תועצמאב השרומה עצביש תולועפה לכ .46.2      .ןיינעו
	 לכמ קנבה תא םירטופ םהו ,השרומה ידי לע סיטרכב שומיש לכל קנבה יפלכ םיארחא ויהי ןובשחה ילעב .השרומה ידי לע סיטרכב השעייש שומישמ האצותכ םהל םרגייש דספה וא/ו קזנ לכל תוירחא םע רשקב עדימ לבקל וא/ו םבייחל השרומה לש ותוכז לוטיב לע דימ קנבל עידוהל םיבייחתמ ןובשחה ילעב .46.3 רהבומ .קנבל סיטרכה תרזחהל גואדלו ,קנבה תודמעב תרושקת יווקב םיתוריש לבקל וא/ו רומאכ ןובשחה םא ןיב ,סיטרכה תועצמאב ועצובש תולועפה לכ ןיגב ןובשחה תא בייחלו ךישמהל יאשר היהי קנבה יכ ,הזב קרפב רומאל םאתהב לעפ םא ןיב ,תוכמסמ הגירחב וא תוכמס רדעהב לעפ םא ןיבו תוכמסב לעפ השרומה שומישה םע רשקב ןובשחה בויחל רשקב הנעט לכ לע הזב
	ןפוצה .
	47

	 סיטרכה לע עבטומ וניא ,סיטרכב שומישה רשפאי רשאו סיטרכה םע דחי הרוגס הפטעמב ןובשחה ילעב ולביקש ןפוצה ךמסמ תא דימשהל ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,קנבלו ןובשחה ילעבל קזנו סיטרכב הערל שומיש עונמל תנמ לע .ומצע םיכמסמב וא ומצע סיטרכה לע ןפוצה םושירמ ענמיהל ןכו םירחאל ןפוצה תא תולגל אל ,קנבהמ ולביקש ןפוצה לש ןורכיז ירגאמב וא םינופלט סקנפ ,םיקיש סקנפ ,תוהז תדועת :ןוגכ סיטרכל ךומסב םדי לע םיקזחומה םינוש.ב"ויכו םייראלולס םינופלט ,םיבשחמ טלשב הנטרופת ולש הלעפהה תוארוהו םינכוממה קנבה ירישכממ דחא לכב תונושה שומישה תויורשפא .48.1 תרחא ךרד לכב ןובשחה ילעבל הנעדות וא ,רישכמה ךסמ יבג לע וא ,ודיצב וא ,רישכמ ות
	הלעפה תוארוהו שומישה תויורשפא .
	48

	 ,רומאכ שומישה תויורשפא תא םעפל םעפמ תונשל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהי רישכמה ליעפמ וא/ו קנבה  .עדימה טלשב לולכה אוהש רחא טרפ לכ תונשל ןכו ,ןהמ עורגל וא ,ןהילע ףיסוהל
	 ,עבק ךרד וא תעל תעמ ,סיטרכה יקיזחמל רשפאל אלש םילולע םינכוממ קנב ירישכמ ,ליעל רומאה ףא לע  .עדימה טלשב תוטרופמה שומישה תויורשפאמ קלח לש לעופב ןשומימ תא עדימה טלשב תויונמה תולועפה תא והשלכ ןכוממ קנב רישכמ תועצמאב עצבל םיאשר ויהי ןובשחה ילעב .48.2 הז קרפ יאנתל םאתהב ןובשחה ילעב ידי לע עצובת רומאכ הלועפ לכ .עוציבה דעומב רישכמ ותוא לש.הלעפהה תוארוהלו.םינכוממ קנב ירישכמב ינלשר שומיש בקע קנבל םרגיש קזנ לכל קנבה יפלכ םיארחא ןובשחה ילעב .48.3םינמוזמו םיקיש תדקפה .49.1
	םימולשת עוציבו םינמוזמו םיקיש תדקפה .
	49

	.תועבטמ אלו דבלב ףסכ ירטש ודיקפי ,ןמוזמ ףסכ תדקפה עוציב תעב יכ םיבייחתמ ןובשחה ילעב .א ,םינמוזמ וא/ו םיקיש תדקפה ,עדימה טלשב ןהיבגל תונתינה תויחנה יפל ,תרתומ ןהב קנבה תודמעב  .1 .ב םיקיש תדקפהל םעפל םעפמ קנבה עבקיש םוכסה לע הלוע םמוכסש םינמוזמ וא/ו םיקיש דיקפהל ןיא ןיוצי הדקפהל יברימה םוכסה .)"הדקפהל יברימה םוכסה" :ןלהל( קנבה תודמע תועצמאב םינמוזמו .עדימה טלשב לעב ,םלואו דבלב ןובשחה לעב תוירחא לע אהת ,ליעל )1(ב ק"סב רומאל דוגינב עצובתש הדקפה .2  הדקפהל יברימה םוכסל רבעמ םהשלכ םימוכס דיקפה יכ חיכוהל וא ןועטלמ עונמ אהי אל ןובשחה .רומאכ עוציב .םעפל םעפמ הילע עידוי קנבה רשא 
	 קנבה תודמע תועצמאב םימולשת עוציב .49.2
	 תרחא וא תיקוח העינמ רדעהב קר םלושי ,קנבה תודמע תועצמאב ומלשל ןובשחה ילעב ושקביש םולשת םולשת עוציבל יברימ םוכס קנבה עבק .רומאכ בויחה עוציבל תקפסמ הרתי אהתש יאנתב ןכו ,יהשלכ.הז יברימ םוכס לע הלוע ומוכסש םולשת םלושי אל ,קנבה תודמע תועצמאב דומעתש תוכזה תרתי לובגב םימוכס קר םינכוממה קנבה ירישכממ ךושמל הזב םיבייחתמ ןובשחה ילעב .50.1 ,וזכ רתי תכישמ םהל הרשוא םנמא םא ,תרשואמ רתי תכישמ תרגסמ לובגב וא ,תע התוא ןובשחב םתוכזל רשפאל ,בייח אל ךא ,יאשר קנבה יכ רהבומ .ןלהל הז ףיעס יפ לע רתומה תולובגב הניה הכישמה םא ףא תאזו.ןיד לכל ףופכב ,רומאכ תקפסמ הרתי רדעהב םג םיפסכ תכישמ ורשואיש הל
	םינמוזמ תכישמ .
	50
	סיטרכב הערל שומישב ךורכה יפסכה ןוכיסה .
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	 םימוכסל לבגומ וניא ,וינותנ וא סיטרכה יטרפב שומיש תוברל ,סיטרכב הערל שומישמ האצותכ םרגיהל לולעה קזנ.ןובשחב הרתיה הבוגב הנתומ וניאו ,ליעל םתרדגהכ םייברימה
	עדימ תחטבאו רבייסה תנגה .
	52

	 קנב ירישכמ תועצמאב םייאקנבה םיתורישה ןתמ ,ןלהל תרושקת יווקב שומיש קרפב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ תוידוסב העיגפו סיטרכה ינותנ תפישח ,קנבה תודמע תכרעמל הרידח לש םינוכיסב ,וביט םצעמ ,ךורכ םינכוממ םיעצמאב טוקני וא/ו טקונ קנבה ,קנבה תודמעל סחיב .ןובשחה ילעב םשב תולועפ עוציב וא ןובשחה בצמ לש םינותנה  .םירומאה םינוכיסה םוצמצל ,ותעד לוקיש יפל ,םינוש
	 תולועפ תודוא רבעומה עדימה תא ,סיטרכה תודוא עדימה תא ןיפצמ קנבה ,םינוכיסה םוצמצל ותוליעפ תרגסמב ,סיטרכה תועצמאב תוליעפל ןובשחה ילעב תא שמשמה ןפוצה תקידב ךילה תאו סיטרכה תועצמאב ןובשחה ילעב  קנבה תודמע תועצמאב תועצובמה תויורשקתהה רחא בקעמ עוציב תוברל ,עדימ תחטבאו רבייס תנגה ךרעמ םייקמ תנגה תוקידב עצבמ ,ןפוצהו סיטרכה תועצמאב תוהדזה ךרעמ םייקמ ,םיתרשה לע )יזיפו יגול( הנגה ךרעמ םויקו ,קנבה תודמע תכרעמב םיפצנה םיעוריאה לע הרקב םייקמ ,קנבה תודמע תכרעמ לש תופטוש עדימ תחטבאו רבייס ,םיוסמ ןמז קרפ ךשמב תוליעפ לכ הב התשענ אל םא קנבה תדמע תועצמאב תוליעפה לש יטמוטוא קותינל גאוד  .יוגש
	 ןפוצה ןיינעל רומאל םאתהב לועפל רתיה ןיבו ,ליעלש םינוכיסה םוצמצל לועפל ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה ,ףסונב תוליעפה תליחת םע ושיקהל ,סיטרכה םע ןפוצה תא רומשל אל ,רחאל ורסומל אלו ןפוצה תוידוס לע רומשל ,ליעל וילא םירבוחמ אל יכ קודבל ןכוממ קנב רישכמב תוליעפה תליחת תעב ,יולג אלו חטבואמ ןפואב ןכוממ קנב רישכמב האיצי עצבל ,קנבה ידי לע םהל וגצוי הלאש לככ הנורחאה תורשקתהה ינותנ תונוכנ קודבל ,םירתוימ םיינוציח םיביכר קנבה ידי לע עצבל ןובשחה ילעב ושרדיי רשא תרחא הלועפ לכ וא/ו וב שומישה רמגב ןכוממ קנב רישכממ תרדוסמ.רומאכ םינוכיסה םוצמצ םע רשקב ,עדימה טלש יבג לע עיפויש יפכ וא/ו ןכוממ קנב רישכמ ליעפמ
	 והשלכ בלשב רבסומ אל עוריא וא לשכ עריא ,םתעדל ,וב הרקמ לכ לע קנבל עידוהל םיבייחתמ ןובשחה ילעב ,ןכ ומכ .ןכוממ קנב רישכמ תועצמאב םהלש תוליעפה ךילהתב
	 קנבה לש ותוירחאמ וא/ו ןובשחה ילעב תוירחאמ עורגל ידכב ליעל הז ףיעסב רומאב ןיא יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .ןיד יפ לע וא/ו הז קרפ יפל
	 שומישה םא ףא ,קנב סיטרכ תועצמאב ועצובש תולועפה לכ ימוכסב ןובשחה תא בייחל יאשר היהי קנבה .53.1 לע ןובשחה ילעב תויובייחתהמ הגירח ךות השענ םא ףאו ,ךכל השרומ היה אלש ימ ידי לע השענ סיטרכב.ןיד לכ יפ לע וא/ו הז קרפ תוארוה יפ לע רומאכ לועפל קנבל רתוה ןהב תוביסנב תאזו ,הז קרפ יפ -יארשא סיטרכ םע בלושמ קנב סיטרכ לש הרקמב וא( קנבל תידיימ חוודל הזב םיבייחתמ ןובשחה ילעב .53.2 ןכ ומכ .וב הערל שומיש לש הרקמ לכ לע ןכו ,ונדבוא וא סיטרכה תבינג לע )יארשאה תרבחל תידיימ חוודל בתכב העדוה רוסמל ןובשחה ילעב הזב םיבייחתמ ,ןלהל הז ףיעסב רומאכ תוירחאה תלבגהמ עורגל ילבמו שומישה וא הבינגה תוביסנ לע ושרדייש ם
	וב הערל שומישו סיטרכ תבינג וא ןדבוא לש הרקמב ןובשחה ילעב תוירחא .
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	 האצותכ םרגיהל לולעה קזנה ןיטקהל ודיב עייסלו קנבה םע הלועפ ףתשל םיבייחתמ ןובשחה ילעב ןכ ומכ  קנבה ידי לע שקבתיש ,ןוכנו םלש ,עדימ לכ קנבל רוסמלו ,וב הערל שומישה וא ותבינג וא סיטרכה ןדבואמ.ךכל רשקב ןובשחה ילעב ידיב יוצמה וא/ו קוח תוארוהל םאתהב לבגות והשלכ סיטרכב הערל שומישמ האצותכ םרגייש קזנל ןובשחה ילעב תוירחא .53.4 יסיטרכ קוח תוארוהל םאתהב ולעפ ןובשחה ילעבש יאנתבו תעל תעמ ויהיש יפכ רחא ןיד לכו בויח יסיטרכ.הז קרפב רומאלו ןידהו בויח סיטרככ םג ושמשב בלושמ סיטרכ לכ לע םג ולוחי הז קרפ יאנת יכ הזב םכסומו רהצומ קפס רסה ןעמל .54.1.ןיינעה יפל ,עדימ סיטרכ וא קנב הרומתה לש ידיימ םולשת אלל קפס תאמ ם
	בלושמ סיטרכ .
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	 תרושקת יווקב שומיש  
	 תרושקת יווקב שומיש  
	| 'ז קרפ

	 םייושע תרושקת יווקב שומישהו תופרטצהה ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .ןלהל הז קרפב רומאה לוחי ,תרושקת יווקב שומיש לע.תרושקתה יווקמ דחא לכ רובע םיינטרפ םיאנתל םיפופכ תויהל
	 ךרוצל ןובשחה ילעב שומישל ורשואיש תרושקת יווקב ונתנייש םייאקנב םיתוריש לע ,ןיינעה יפל ,הנלוחת הז קרפ תוארוה.ל"נה תרושקתה יווקל קרו ךא סחייתמכ הז קרפ ואריו ,םייאקנבה םיתורישה תלבק
	תורדגה .
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	:ןלהלש תועמשמה םיאבה םיחנומל היהת הז קרפב תוברל( םירחא יוהיז יעצמא וא/ו םינפצ וא ןפוצ וא/ו אמסיס וא/ו ידוס דוק וא/ו ידוס רפסמ תוברל – "יוהיז יעצמא" .תרושקת יווקב תוליעפ עוציב ךרוצל יוהיז עצבתמ םתועצמאב ,קנבה תעיבק יפל )ירטמויב יוהיז יעצמא רתא תוברל ,דיתעב לועפל היושע איהש יפכו םויכ תלעופ איהש יפכ ,תימלוע ללכה טנרטניאה תשר - "טנרטניא".היצקילפאהו קנבה תועצמאב תורסמנה ,עדימ תלבקל וא/ו תונוש תויאקנב תולועפ עוציבל תושקב וא תוארוה - "תרושקת יווקב תוארוה".תרושקת יווק תועצמאב ,ןובשחל רשקב תועדוה וא/ו ץועיי וא/ו עדימ ןתמ וא/ו ,תרושקת יווק תועצמאב תישענה ןובשחב תוליעפ ןיינעל ע
	 םייאקנבה םיתורישה .
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	 ,תרושקת יווק תועצמאב םימיוסמ םייאקנב םיתוריש ןתמ תונתהל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילב  רשואת םא ,םייאקנב םיתוריש םתואל תרגסמה הבוג אולמ תחטבהל ,תע לכב ןמויקבו תוחוטב תאצמהב עוציבמ םיעבונה םידספהה אולמ תחטבהל ןכו ,הקלחב קר תרגסמה לצונת םא ףא תאזו ,ןובשחה ילעבל וזכ.םירעושמ םידספהו םייאדוו םידספה תוברל תואקסע
	 קרפ יפ לע יהשלכ תרגסמ ןובשחה ילעבל דימעהל קנבה לע יהשלכ הבוח תלטה םושמ ליעל רומאב ןיא .הז תומרל םאתהב ןובשחה ילעבל ונתניי תרושקת יווק תועצמאב םייאקנבה םיתורישה ,רומאה ןמ עורגל ילב .56.6.םעפל םעפמ ןובשחה ילעב ידי לע ושקבתיש יפכ תרושקת יווקב תואשרהלו תורישה יצורעמ דחא לכב לבקל ןתינ םיתוריש יצבקמ וא םיתוריש וליא םעפל םעפמ עובקל יאשר היהי קנבה .56.7 ןובשחה ילעבל ןתניתש העדוהב  םעפל םעפמ תונשלו ,םיצורע ץבקמב ונתניי םיתוריש יכ עובקל ,תרושקתה תוירשפאה תואשרהה תא וא/ו )םיצורעה יצבקמ וא( תרושקתה יצורע וא/ו תורישה תומר תא ,ןיד לכל ףופכבו רשפאל ,ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב ,יאש
	יוהיז יעצמאב שומיש .
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	 ,רחאל םתעגה וא/ו יוהיזה יעצמא ןדבא לע ןובשחה ילעבל עדוויי וב הרקמב ,ליעל רומאהמ עורגל ילב  תועצמאב ,םדי לע יונישל םינתינ םהש לככ ,יוהיזה יעצמא תא תידיימ תונשל ןובשחה ילעב םיבייחתמ.ןיינעה יפל ,רחא יטנבלר תרושקת ץורע וא/ו ילוקה הנעמה תכרעמ וא/ו טנרטניאה לכוי ,ןובשחב ורדגוהש תרושקת יווקב תואשרהלו תורישה תומרל ףופכבו ,ועבקנש יוהיזה יעצמא תועצמאב .57.5 תוברלו ,ןובשחה בויח תוברל ,ןובשחב הלועפ לכ עצבל ןכו ,ןובשחל סחיב עדימה לכ תא לבקל שמתשמ לכ.שמתשמה תוכזל וא/ו והשלכ 'ג דצ תוכזל םיפסכ תרבעה
	.ןובשחה תרגסמב וקפנוה רשא בויחה יסיטרכ לכב םישומיש רבדב עדימ לולכיש לוכי רומאכ עדימ יכ רהבומ  הצקה דויצ ןובשחה ילעב תושרב אצמייש ךירצ ,תרושקת יווק תועצמאב םייאקנב םיתוריש תלבק ךרוצל .58.1.ךכ םשל שורדה
	ישילש דצ יביכרו תונכותב שומישו הצקה דויצ .
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	 יווקב םיתוריש תלבק םשל שומיש ושעי וב רחא דויצ לכו הצקה דויצש ךכל גואדל םיבייחתמ ןובשחה ילעב  םיצבק יכ אדוול םיריבס םיצמאמ ושעיו ,תוינודז תונכות ינפב לופיטו החטבא יעצמאב םינגומ ויהי תרושקת.הזב אצויכו "ינאיורט סוס" ,בשחמ יסוריו תוברל ינודז דוק לכ וללכי אל קנבל םדי לע םירבעומה גוסמ הצק דויצ תנקתהב תרושקת יווק תועצמאב םימיוסמ םיאקנב םיתוריש ןתמ תונתהל יאשר היהי קנבה .58.2 דויצ ותוא לש ותוכיא וא ותוניקתל סחיב קנבה םעטמ רושיא םושמ וז הינתהב ןיא יכ רהבוי .םיוסמ טרפמ וא ,ףסונב .ןיינעה יפל ,דויצה ותוא לש קוושמה וא ןרציה לע תלטומ היהת הז הצק דויצ לע תוירחאהו הצק םיתורישה ןתמ תא רשאל קנבה לש תו
	 תושעל אלש הזב ןובשחה ילעב םיבייחתמ ,תונכותב שומיש תוכז ןובשחה ילעבל קנבה ןתיי וב הרקמ לכב  ןובשחה ילעב םיבייחתמ ןכ .קנבהמ ךכ םשל ולביקש תואשרהל ףופכבו םאתהב אלא תונכותב שומיש לכ לש הקתעה ידי לע אל תוברל ,תונכותב רומאכ והשלכ 'ג דצ וא/ו קנבה לש ןיינקה תויוכז תא רפהל אלש ןתינש שומישה ןוישיר יאנתל דוגינב ןהב יהשלכ הלועפ תיישע וא/ו אוהש ךרוצ לכל ןהמ הזיא וא/ו תונכותה.קנבה ידי לע םהל
	 ךכ םשל ולבקיש תואשרהל ףופכבו םאתהב םדי לע השעי תונכותב שומישה יכ הזב םיבייחתמ ןובשחה ילעב  ,קנבהמ ךכל תשרופמ האשרה לביק אל רשא ,רחא םרוג וא/ו ףוג וא/ו םדא לכל ורשפאי אל םהו קנבהמ.תונכותב שומיש תושעל םירדסהה ,םילהנל םאתהב קנבה ידי לע עצובת ,ןובשחה ילעב תאמ לבקתתש ,תרושקת יווקב הארוה לכ .59.1 ילעב .תשקובמה הארוהה גוסל סחיב ,ל"נה הארוהה עוציב דעומב קנבב םיגוהנ ויהישו םיגוהנה תוארוההו הלועפ לכ עוציבל ,ושרדיי םא ,ושרדייש וא/ו םישרדנה םירושיאה לכ תא קנבל איצמהל םיבייחתמ ןובשחה .רומאכ הארוה יפ לע ןובשחב ועצוביש תולועפה תרומתב ,ןיינעה יפל ,ןובשחה תא בייחל וא/ו תוכזל יאשר 
	 תרושקת יווקב תוארוה עוציב ןפוא .
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	 םייאקנב םיתוריש ןתמל תוארוה יכ ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,שורדל קנבה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא  תויוכזל םאתהב הנרשואת ,םימיוסמ םימוכסב םייאקנב םיתוריש ןתמ וא ,תרושקת יווק תועצמאב םימיוסמ שורדל וא/ו ,קנבה עבקיש יפכ םהמ ימ וא ןובשחה ילעב לכ ידי לע וא/ו ןובשחה םע רשקב ונתינש המיתחה תוארוה יכ שורדל וא/ו הילימיסקפה תועצמאב תוברל ,בתכב קר קנבה ידי לע ולבקתי רומאכ תוארוה יכ.ףסונ יוהיז הנבייחת םימיוסמ םייאקנב םיתוריש ןתמל רבכ וזש לככ ,םדי לע הנתינש תרושקת יווקב הארוה לכ לטבל ולכוי אלש ןכתי יכ ןובשחה ילעבל רהבומ .59.4.קנבה לש ותעד לוקיש יפל ,הלוטיב ענמיתש ,תרחא הביס לכמ וא/ו התרבעה רחאל קנבה 
	תרושקת יווקב םייאקנב םיתוריש ןתמ ידעומ .
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	 םעפמ קנבה ידי לע ועבקייש תועשבו םימיב ןובשחה ילעבל ונתניי תרושקת יווק תועצמאב םייאקנבה םיתורישה ועדויו קנבה ידי לע דיתעב ולעפויש וא/ו הז בתכב םייונמה תרושקתה יעצמאמ דחא לכ יבגל ,ותעד לוקיש יפל ,םעפל ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .תורחא תועשבו םימיב הלא םייאקנב םיתוריש קנבה קינעמ ליגר ןפואב םא ףא ,ןובשחה ילעבל אלל ףא תאזו ,גורדש וא הקוזחת תודובע עוציב ךרוצל םייאקנבה םיתורישה תקספה לש םירקמ ונכתיי יכ רהבומ.ןובשחה ילעבל שארמ העדוה
	 תועגונה תונושה תולבגמל הפופכ היהת תרושקת יווק תועצמאב תוליעפ ,שרופמב קנבה ידי לע תרחא ןיוצ םא אלא ילעב ורשקתי וב רחא ךמסמ לכב וא/ו ולא םייללכ םיאנתב ,רתיה ןיב ,טרופמכ ,םיתוריש וא/ו תולועפ עוציב דעומל .קנבה םע ןובשחה תאצמהל ןעמה וא/ו בתכב תועדוה ןתמ םע רשקב ,יללכה קרפב וא/ו הז קרפב תרחא הארוה לכ ףא לע .61.1 יווק תועצמאב םהל רוסמל ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,יאשר היהי קנבה יכ םימיכסמ ןובשחה ילעב ,ראוד ירבד םתשקבל ועצובש תולועפל סחיב תועדוה ןהו יללכ ןפואב תרושקת יווקב תוליעפל סחיב תועדוה ןה תרושקת םיקסעה םויב םהל הרסמנ וליאכ בשחת רומאכ הנתינש העדוה יכ םימיכסמ םהו ,תרושק
	 תועדוה תריסמ .
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	 תוירחאמ לבגומ רוטפ .
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	 לש שומישמ האצותכ ןובשחה ילעבל םרגיהל לולעה האצוה וא דספה ,קזנ לכל יארחא היהי אל קנבה ,רומאה ףא לע.קנבה תויחנהל םאתהב אלש וא/ו ןידכ אלש תרושקת יווקב ןובשחה ילעב
	 תוביסנב תוירחאמ רוטפ ןינעל יללכה קרפה תוארוה תלוחתמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל.ליעל רומאהמ םירחא םירקמב םיקזנ לע ,ןיד לכ תוארוה וא/ו תומיוסמ
	.ןלהל הז קרפבש הלא םיצורעל תודחוימה תוארוהה ולוחי ,הילימיסקפבו ןופלטב תוארוה ןינעל ילעבל ןתניתש בתכב העדוהב ,םקלחב וא תרושקת יווקב שומישה תא ,תע לכב ,לטבל יאשר היהי קנבה .63.1 ,בתכב העדוהב םקלחב וא תרושקת יווקב שומישה תא ,תע לכב ,לטבל םיאשר ויהי ןובשחה ילעב .ןובשחה.קנבל ןתניתש ,קנבה ידי לע רשואתש תרחא ךרד לכב וא ידי לע םפקיה תנטקה וא תרושקת יווק תועצמאב ןובשחה ילעבל םינתינה םייאקנבה םיתורישה תקספה .63.2 ונכתיי ,ליעל רומאה ףא לע .ןידה יפ לע רתויש רחא דעומ לכ וא ,שארמ םימי 14 לש העדוהב השעית קנבה ילעבל העדוה ןתמ אללו ידיימ ןפואב תורישה ףקיה תא ןיטקהל וא קיספהל קנבה היהי יאשר
	  תרושקת יווקב םיתוריש ןתמ תקספה .
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	עדימ תחטבאו רבייס תנגה .
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	 םינוכיסב ,וביט םצעמ ,ךורכ ,םינפצומ םניאש תרושקת יצורע תוברל ,תרושקת יווק תועצמאב םייאקנבה םיתורישה ןתמ ,קנבה לש תוכרעמה לע תוטלתשה ,ותקיחמ וא ויוניש ,עדימ תבינג םשל בשחמה תוכרעמל הרידח תוברל ,םינוש תפישח ,ןובשחה ילעב םשב תוליעפ ,יוהיז יטרפ תבינג ,ןובשחה ילעבל תוזחתה ,תנווקמ האנוה ,םיזחתמ םירתא תמקה םיתורישה ןתמ .םירומאה םינוכיסה םוצמצל ,ותעד לוקיש יפל ,םינוש םיעצמאב טוקני וא/ו טקונ קנבה .דועו עדימ םינוש םינוכיסב ,וביט םצעמ ,ךורכ הילימיסקפ וא/ו ןופלט תועצמאב טרפבו תרושקת יווק תועצמאב םייאקנבה.קנבה ידי לע עבקייש יפ לע ,חוקלה יוהיז תא םישרודש
	 תאו תרושקת יווק תועצמאב םייאקנבה םיתורישב םימולגה םינוכיסה תא ריכהל ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה ,ףסונב לעו הז קרפ תוארוה יפ לע לועפל רתיה ןיבו ,םמוצמצל לועפלו ,ולא םינוכיס ינפמ ןגהל תנמ לע םישרדנה םיעצמאה.קנבה תויחנה יפ
	 יפל קנבה לש ותוירחאמ וא/ו ןובשחה ילעב תוירחאמ עורגל ידכב ,הז ףיעסב רומאב ןיא יכ רהבוי קפס רסה ןעמל.ןיד יפ לע וא/ו הז קרפ
	 םיכרד לע תוצלמהו םירומאה םינוכיסה םוצמצל קנבה טקונ םהב םיעצמא ןלהל ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ:םמוצמצל עוציב תוברל ,עדימ תחטבאו רבייסה תנגהל ללוכ ךרעמ םייקמ קנבה ,םימולגה םינוכיסה םוצמצ ךרוצל .64.1 רחא תפטוש הרקבו בקעמ עוציב ,החטבא יעצמאב שומישו עדימ תחטבאל םיחמומ ידי לע תופטוש תוקידב ךרעמ םויק ,תוילמונא יוהיזו רוטינ ,הרידח תונויסינ רחאו םיינוציח םימרוג ידי לע תרושקתה יצורעב שומישה תמיסח תוברל ,םישמתשמה לש יוהיזה יעצמאו תוהדזה לוהינל ךרעמ םויק ,םיתרשה לע )יזיפו יגול( הנגה תלעפהו יוגש יוהיז יעצמאב שומיש לש םימעפ רפסמ רחאל היצקילפאבו קנבה רתאב שומישה תורשפא ןמז קרפ ךשמב תוליעפ לכ התש
	 רתאל תורשקתהה תעב אדוול ,ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה ,היצקילפאהו קנבה רתא תוברל ,טנרטניאב .א םיעיפומ יכ ,םהל םירכומ תינוציחה ותוזחו תיללכה ותרוצ יכ ,רתאה תבותכ תא ןוכנ ושיקה יכ קנבה יכ טנרטניאה תועצמאב תוארוה ןתמ תעב קודבל ,םהל םיעודיש לככ םיידוחיי יוהיז ינמיס תע לכב תושעל ןכו וב שומישה רמגב קנבה רתאמ תרדוסמ האיצי עצבלו םינפצומ םינותנהש ןומיס עיפומ .דבלב תוימשרה תונווקמה תויונחהמ דירוהל שי התוא קנבה לש תימשרה היצקילפאב קר שומיש שמתשהל אלו תירוביצ תשרל רבוחמה הצק דויצב שמתשהל אלש ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה ,ףסונב וא תוינודז תונכות דגנכ לופיטו החטבא יעצמא ליכמ וניאש הצק דויצ תועצמאב טנרטניא
	 רוקממ םיעיגמה ,תופורצ תחיתפמ ענמיהלו םירושיקל הסינכמ ענמיהל ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה  .הדושח העדוהה רשאכ וא עודי אל
	 הז ללכבו ,םיזחתמ תויצקילפאב וא םירתאב ןובשחה ילעב לש שומיש וא תוליעפל יארחא קנבה ןיא .תוימשרה תונווקמה תויונחה םניאש םירתאמ ודרוה רשא תויצקילפא
	 שי דשח לש הרקמ לכב .םינושה םהיתונובשח תא ,ףטוש ןפואב ,קודבל ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה .ב.תידיימ קנבל עידוהל
	 רישכמה לע הרימשל םיעצמאה לכב טוקנל ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה ,יראלולס ןופלט רישכמב .ג תינבת וא ,אמסיס ,ישיא השיג דוק תועצמאב לשמל ,דיינה ןופלטה רישכמ תא לוענל ,רתיה ןיב ,דיינה .דבלב רישכמה לעבל םיעודי ולא םיעצמא יכ אדוולו
	 תידיימ לועפל םתושרמ אצי יראלולסה ןופלטה וב הרקמ לכב ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה ,ףסונב /SMS תועדוה תרבעה קיספהל לכוי קנבהש תנמ לע תידיימ קנבל עידוהלו ,SIM-ה סיטרכ תמיסחל   .יראלולסה ןופלטל טסקט
	 תועדוהל םיאתמ העדוהה ןכות יכ אדוול ןובשחה ילעבל ץילממ קנבה ,קנבהמ העדוה תלבק תעב  .תידיימ קנבל עידוהל ןובשחה ילעב לע קפס לכב  ,קנבה ידי לע תוחלשנה
	 תלבק לש הרקמ לכב .יוהיזה יעצמא תא רוסמל השקבב ןובשחה ילעבל ותמזויב הנפי אל םלועל קנבה .ד.תידיימ קנבל עידוהל שי רומאכ השקב
	 ןופלטה תועצמאב םייאקנב םיתוריש ןתמ ןינעל תופסונ תוארוה .
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	:תואבה תוארוהה םג הנלוחת ,ןופלטה תועצמאב םייאקנב םיתוריש ןתמ לע ךות םמעטמ השרומכ וא ןובשחה ילעבמ דחאכ הכלהמב ומצע גיציש םדא ידי לע קנבל תינופלט הארוה .65.1 יכ ררבתי םא םג ,הרקמה יפל ,םמעטמ השרומ וא ןובשחה ילעב לש הארוהכ הוארי ,יוהיזה יעצמאב שומיש לארשי קנב תוארוהל םאתהב לעפ קנבהש דבלבו ,םמעטמ השרומ וא ןובשחה ילעבמ דחא היה אל םדא ותוא.תעל תעמ ויהיש יפכ ,קנבה ילהנלו לכל תוירחאמ קנבה תא םירטופ ןובשחה ילעב ,ליעל הז קרפב תוירחאמ לבגומ רוטפ ףיעסב רומאה ףא לע .65.2 עוציב תוברל( עוציבמ האצותכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םהל םרגיהל םילולעה םולשת וא/ו האצוה ,דספה ,קזנ ןכו םמעטמ הש
	 רוטפ ףיעסב רומאל םאתהב קנבל ןתינה רוטפהמ עורגל ידכ הז ק"סב רומאב ןיא יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל .ליעל יללכה קרפב תומיוסמ תוביסנב תוירחאמ
	 הילימיסקפה תועצמאב םייאקנב םיתוריש ןתמ ןיינעל תופסונ תוארוה .
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	:תואבה תוארוהה םג הנלוחת הילימיסקפה תועצמאב םייאקנב םיתוריש ןתמ לע ןפואב המיתחה תוכז ילעב ידי לע המותח אהת ןובשחה ילעב ידי לע קנבל רסמיתש הילימיסקפב הארוה לכ .66.1 רפסמו ןובשחה ילעב םש האירקל תוחונ תויתואבו טלוב ןפואב ועיפוי הארוהה שארב .קנבב םושרכ ךרדבו אלמת אלש הילימיסקפב הארוה .תורפסב ןהו םילימב ןה בתכיי הארוהב בוקנ היהיש םוכס לכו ,ןובשחה.יקלח ןפואב העצבל וא/ו העצבל אלש יאשר קנבה היהי ,ליעל הז ףיעסב םירומאה םיאנתה רחא
	 רישכמה רפסמ קנבל רסמיי ,הילימיסקפב עדימ לבקל ןובשחה ילעב ושקביש הרקמ לכב ,רומאהמ עורגל ילב .רודישה תלבקל
	 קנבהמ ושקיב וילא הילימיסקפה רישכמ רפסמ לש הפלחה לכ לע קנבל עידוהל םיבייחתמ ןובשחה ילעב  ןכוממ סקפ יתוריש תרגסמב םא ןיב ,ליגר וא םוזי ,סקפרלטה יתוריש תרגסמב םא ןיב( עדימה תא חולשל.)הילימיסקפב רחא שומיש לכ תרגסמב םא ןיבו
	.יוהיז יעצמאב ךרוצ ןיא ,סקפרלטה תועצמאב אלש ,הילימיסקפב תוארוה תלבק וא/ו תריסמ םשל  תועצמאב השקבה הלבקתנ וב םיקסעה םוי בשחיי קנבב הילימיסקפב תרושקת יווקב הארוה תלבק דעומכ .66.2 ןובשחה להנתמ ובש קנבב הקלחמה/ףינסה רישכמב הלבקתנש יאנתב תאזו ,רורבו אירק בצמב קנבה רישכמ תונפל ןובשחה ילעבל שארמ קנבה רשיא ול רחא םרוג לכ לצא וא/ו הילימיסקפה תארוה תסחייתמ וילא.רומאכ הקלחמ/ףינס ותואב קנבב תולבוקמה הדובעה תועשבו ,ןיינע ותואב הילימיסקפ תועצמאב לכל תוירחאמ קנבה תא םירטופ ןובשחה ילעב ,ליעל הז קרפב תוירחאמ לבגומ רוטפ ףיעסב רומאה ףא לע .66.3 עוציב תוברל( עוציבמ האצותכ ,ןיפיקעב 
	 טנרטניאה תועצמאב םייאקנב םיתוריש ןתמ ןיינעל תופסונ תוארוה .
	67

	:תואבה תוארוהה םג הנלוחת טנרטניאה תועצמאב םייאקנב םיתוריש ןתמ לע תעל תעמ םיעיפומש יפכ השילגהו שומישה יאנתל ףופכ ,טנרטניאה תועצמאב תרושקת יווקב תוארוה ןתמ .67.1.היצקילפאב וא/ו קנבה רתאב הארוה ןתמ רושיאל שמשמה רחא שקמ לכ וא ,טנרטניאב יהשלכ הלועפ עוציבל "רושיא" שקמ תשקה .67.2 הארוה לטבלו רוזחל ולכוי אל ןובשחה ילעבש ןכתי ,רומאכ שקמ תשקה םעו ,הרזח הנממ ןיא ,טנרטניאב.ואל םא ןיבו תע התוא לעופב רבכ העצוב םא ןיב ,םדי לע הנתינש רוביחב לבקל ןתינ םתוא םיתורישהמ םינוש ויהי היצקילפאב לבקל ןתינ םתוא םייאקנבה םיתורישהו ןכתיי .67.3.בשחמ תועצמאב קנבה רתאל ןתינש ,קנבה לש םניאש םירתא לש ,'וכו
	 
	יראלולסה ןופלטה תועצמאב טסקט תועדוהו עדימ יתוריש ןתמ ןיינעל תופסונ תוארוה
	 .
	68
	 
	)טסקט/
	SMS
	(
	 
	 
	 

	 םיאשר ויהיו ,יראלולסה ןופלטה רפסמ ףלחוי וב הרקמ לכב תידיימ קנבל עידוהל םיבייחתמ ןובשחה ילעב  תועדוה לבקל םישקבמ םנה ותועצמאב ףסונ יראלולס ןופלט רפסמ לע קנבה ידי לע רשואיש ןפואב עידוהל.ןיינעה יפל ,ףסונ וא רחא יראלולס ןופלט לכ לע ולוחי הז רדסה תוארוה .טסקט/SMS
	 יוניש לע קנבל עידוהל הבוח לכ הלח אל תרושקתה תרבח לעש ךכל םימיכסמ םהו ןובשחה ילעבל רהבומ  ןופלטל תיראלולסה הרבחה ידי לע תובותכ תועדוה תוריש ןתמ תקספה לע וא/ו יראלולסה ןופלטה רפסמב.יראלולסה ןתלבק ןפואו טסקט/ תועדוה .68.2
	SMS

	 ילעב ולכוי קנבה תאז רשפאי םהב םירקמב ,יראלולסה ןופלטה תועצמאב עדימ יתוריש תלבק תרגסמב .א ,קנבה ידי לע רשואתש תרחא ךרד לכב םא ןיבו דרפנ ךמסמ לע םתמיתחב םא ןיב ,רוחבל ןובשחה .קנבהמ ולבקי טסקט/SMS תועדוה וליא ןתמ יבגל םעפל םעפמ תרושקתה תרבחב םיגוהנ ויהיש םירדסהל םאתהב ורבעוי טסקט/SMS תועדוה .ב תרבעה תיתשתו תרושקתה תשר תולבגמל ףופכבו ,)טסקט/SMS( תובותכ תועדוה חולשמ תוריש .םעפל םעפמ הנייהתש יפכ עדימה לע ולבקתי טסקט/SMS תועדוה יכו םהשלכ יוהיז יעצמא ושרדיי אל טסקט/SMS תועדוה תלבק ךרוצל .ג.ותוהז תומיאל יוהיז יעצמאב שומישל קקדזהל ילבמ ,יראלולסה ןופלטב תע התואב קיזחיש ימ לכ ידי היהי ריש
	 וא תולקת לע הטילש ןיא קנבל יכ רהבומ ,הז קרפב תוירחאמ לבגומ רוטפ ףיעסב רומאהמ עורגל ילב .ב.תרושקתה תשרב םישובישטסקט/ תועדוה חולשמ תקספה .68.5
	SMS

	  תיראלולסה הרבחה יתוריש תקספה לש הרקמ לכב ,תורישה לוטיב לע תידיימ קנבל ועידוי ןובשחה ילעב .א תועדוה תוריש תקספה לע וא )תרחא תיראלולס הרבח ידי לע ןתניי תורישהש ילבמ( יראלולסה ןופלטל יראלולסה ןופלטה תרבעה לע וא איהש הביס לכמ יראלולסה ןופלטל תיראלולסה הרבחה ידי לע תובותכ ןופלטב תולעבה תרבעה וא םשומישמ ותאצוה בקע תוברל( םתמכסהב אלש וא םתמכסהב רחא םרוגל ןופלטה תועצמאב טסקט/SMS תועדוה תרבעה קספות הזכ הרקמבו ,)ונדבוא וא ותבינג וא יראלולסה .רומאכ הרקמ לע העדוהה ןתמ דעומל רשפאה לככ ךומס יראלולסה/SMS תועדוה ריבעהלו ךישמהל יאשר קנבה היהי ,רומאכ הרקמ לע העדוה קנבל הרסמנ אל
	 ,תרחא תיראלולס הרבחב ,יראלולסה ןופלטל םיתוריש תנתונה תיראלולסה הרבחה תפלחהש רהבוי  תועדוה חולשמ תקספהל ,המצעלשכ ,םורגת אל )ןופלטה רפסמ דוינ( ןופלט רפסמ ותוא תרימש ךות.תרחא עידוי קנבה םא אלא ,יראלולסה ןופלטל טסקט/SMS
	 תרושקתה תרבח וב הרקמב ,םייאקנב םיתוריש ןתמ תקספה רבדב ףיעסב הז קרפב רומאה ףא לע .ב טסקט/SMS תועדוה תורבעומ התועצמאב הנכותל וא/ו תרושקתה תשרל תופסות וא/ו םייוניש עצבת ,טרפב טסקט/SMS תועדוה וא/ו ללכב תובותכה תועדוהה תוריש תא הפוקתל העשת וא/ו קיספת וא/ו ,הפוקתל תועשהל וא קיספהל יאשר קנבה היהי ,דבלב ןובשחה ילעבל םא ןיבו היתוחוקל ללכל םא ןיב העדוה ןתמב ךרוצ אללו רתלאל ,ןובשחה ילעבל טסקט/SMS תועדוה תרבעה תא ,ותעד לוקיש יפל לכה.יהשלכ תמדקומתורישה יכמסמ קתעה תריסמ .68.6
	 ןובשחה ילעב םע ומתחנש םיפסונ םיכמסמו הז קרפ קתעה ,ותשירד יפל ,קפסל רוסמל יאשר היהי קנבה .תורישה םע רשקב
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