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 מ"עב תויגולונכט טרופ 2 טרופ

 שומיש יאנתו יונמ םכסה

 

 :הז רתאב שמתשמ התאש ינפל ןויעב הלא םיאנת ארק אנא

 .בייחמ םכסה והז

 וא הרבחה ,יטנוולרו הדימב וא ,ךניב בייחמ םכסה םיווהמ )"םכסהה" וא "םיאנתה" :ןלהל( הלא םיאנת

 2 טרופ ןיבל )יטנוולרה יפל ,"ךלש" וא "התא" :ןלהל( גצייל יושע התא רשא תרחא תיטפשמ תושי לכ

 יונמל עגונב ,)"ונלש" וא "ונחנא" ,"הרבחה" :דרפנב וא/ו דחיב ןלהל( המשב לעופה ץיפמ לכ וא/ו טרופ

  .ונלש רתאבו םיתורישב ךלש שומישלו

  .םולשת אלל ןויסינה לע םג לוחי הז םכסה ,ונלש םיתורישה לש םולשת אלל ןויסינל םושר ךנהו הדימב

  .הז םכסה לש םיאנתל םיכסמ התא ,ךרושיא תא תנייצמה הביתה לע הציחל ידי לע הז םכסה תלבקב

 ןיבל ךניב תומכסהה לש תואלמהו תוצממה תוארוהה תא םיווהמ הלא םיאנת יכ תאזב םיכסמו ןיבמ התא

 לש תרחא הרוצ לכב ,בתכב ןיבו הפ לעב ןיב ,םדוק םכסה וא/ו העצה לכ לע רבוג םכסה ותוא יכו ,הרבחה

  .הלא םיאנתב ןודנה ןיינעל תעגונה ,הרבחה ןיבל ךניב תרושקת

 םיאנתה תא ךרד לכב ןקתל וא/ו תונשל ,ךורעל ,שדחמ ןוחבל היושע הרבחה יכ ,תאזב םיכסמו ןיבמ התא

 םינוכדע וא םייוניש ,םינוקית .רתאל םינכדועמה םיאנתה לש שדחמ םוסרפו ןוכדע ידי לע טושפ ,תע לכב

 .הרבחה לש ידעלבה תעדה לוקיש לע וססבתי הלא

 .בתכבו שארמ ונתמכסה תלבק רחאל דבלמ ,ונלש רישי הרחתמ התא םא םיתורישל השיג לבקל ךל רוסא

 הרטמ לכל וא םהלש דוקפתה יעוציב תונימז לע חוקיפ תרטמל םיתורישל השיג לבקל ךל רוסא ,ףסונב

  .תרחא תיתורחת וא תיתאוושה

 םיבייחמ םהו רחאמ דעומ ותואב םימייק ויהיש םיאנתה תא ןוחבל תנמ לע תעל תעמ הז דומעב רקבל ךילע

  .ידימ ןפואב ףקותל סנכיי הלא םיאנתל השענש יוניש לכ .ךתוא

 תורדגה .1

 .ןלהל תרדגומה תועמשמה הנייהת ןלהל םיחנומל ,הז םכסה תורטמל

• LOGBOX – טרופ 2 טרופ ידי לע לעפומה ןנע תוריש. 
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 .www.logbox.co.il רתאה וניה – "רתא" •

 הז ללכבו ,הרבחהמ הנכותל השיגהו םיתורישה ךל םינתינ הבש הפוקתה העמשמ "הפוקתה" •

 .ךדי לע שדוחתש הפוקת לכו תינושארה הפוקתה

 ,םיטפירקס ,םיצבק ,דוק לכו ינאיורט סוס ,ןמז תצצפ ,תעלות ,סוריו ועמשמ – "ינודז דוק" •

  .םירחא םיינודז תונכות וא םינכוס

 ףד וא , )"שומיש ןוישיר תשיכרל םכסה" ( ירחסמה םכסהה תוברל – "הנמזה ספוט" •

 .םישכרנה םיתורישה תנמזהל םידעוימ רשא רחא  ךמסמ לכ וא , טנרטניאה

 ןניאש תונכותו םינווקמ םימושיי ירצומ םעמשמ "טרופ 2 טרופ יתוריש םניאש םיתוריש" •

 .םיתורישה םע דחי םילעופ רשאו ,ונחנא םניאש םידיחי וא תויושי ידי לע תועצומה תונווקמ

 םיתורישהמ םינחבומ םהש ( שוכרת התאש םיתורישה םעמשמ "םישכרנה  םיתוריש" •

 יכ תאזב םיכסמו רשאמ התא  יכ רהבוי  .)םולשת אלל ןויסינה תפוקת ךלהמב םינתינה

 תא רידסמ הז םכסה . תונוש תוליבח וא/ו םילדומ םיללוכו םינווגמ םניה םישכרנה םיתורישה

  .תורומאה תוליבחה וא/ו םילדומה לכב שומישה

" PAY תוליבח וא , םיקית תומכ תלבגה אלל  תישדוח תולעב תוליבחל הנווכה -"תוליבחה" •

PER USE" םינושה ןהיביכר לע – םיקית תלבגה םע. 

 תולעב םניהו ,הליבחה יביכרב םיללכנ ןניאש תוליבחל )ׂ◌  ADD ONS( םיפסות -"םיפסות" •

 .תדרפנ

 ושענו ,םולשת אלל ןויסינל הז ללכבו ךדי לע ונמזוהש םיתורישה םעמשמ -"םיתוריש" •

 וא/ו www.logbox.co.il רתאב חוקלל הסינכ רושיק תועצמאב ןווקמ ןפואב ונדי לע םינימז

 םיתורישה .םירושק םינווקמ םיביכר הז ללכבו ,ונדי לע ךכל דעויש רחא ןווקמ רתא לכ

  .טרופ 2 טרופ יתוריש םניאש םיתוריש וא/'ו ישילש דצ יתורישו Logbox םיללוכ

 .םיתורישה ןתמל םשל הרבחה ידי לע החתופש הנכות לכ העמשמ "הנכות" •

  .תעל תעמ ונכדועיש יפכ ,םיתורישה רובע םינווקמה םיכמסמה םעמשמ "Logbox יכמסמ" •

 ונמזוה םרובע רשא ,םיתורישב שמתשהל ךדי לע םישרומה םידיחי םעמשמ "םישמתשמ" •

 ונדי לע וא( ךדי לע תואמסיסו שמתשמ יוהיז יטרפ םרובע וקפנוה רשאו ,םיתורישל םייונמ

 ישילש דצ לכו ךלש םינכוסו םינלבק ,םיצעוי ,םידבוע  תוברל םניה םישמתשמ .)ךתשקבל

  .םיקסע השעת םתיא רשא

 לעופה ץיפמ לכ וא/ו טרופ 2 טרופ תרבח םעמשמ "הרבחה" "ונלש" ,"ונל" ,"ונחנא" •

  .הזכ שיש לככ ,םמשב
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 ,הז םכסה לבקמ התא םרובעש תרחא תיטפשמ תושי וא הרבחה םעמשמ "ךלש" וא "התא" •

 . הבקנ ןושל םג העמשמ רכז ןושל .תושי וא הרבח התוא לש תורושקה תורבחהו

  .םישכרנה םיתורישל ךדי לע שגוהש עדימה וא ינורטקלאה עדימה לכ ועמשמ "ךלש עדימה" •

 םיתורישה תא םיציפמ וא םיעיצמ וא םיקוושמ רשא םירחא תושי וא םדא לכ "ץיפמ" •

  .טרופ 2 טרופ םע רדסה תועצמאב
 

 םולשת אלל ןויסינ .2

 ינויסינ סיסב לע ךתושרל םיתורישה תא דימענ ונחנא ,םולשת אלל ןויסינל ונלש רתאב תמשרנ םא

 הרובעש וא תמשרנ הרובעש םולשת אלל ןויסינה תפוקת םות )א( -ןיבמ םדקומל דע םולשת אלל

 שכרנש תוריש לכ לש הלחתהה דעומ )ב( וא םירומאה םיתורישב שמתשהל תנמ לע םשרנ התא

 לכ .רתאב ןויסינל םושירה דומעב עיפוהל םילוכי ןויסינה תפוקתל םיפסונ םיאנת .ךדי לע ןמזוהש

  .תיטפשמ הניחבמ םיבייחמ םניהו הינפהה ךרד לע הז םכסהב םילולכ םיפסונ םיאנת םתוא

 המאתה לכו ,םיתורישה ךותב לולכו םיישילש םידדצמ ךדי לע לבקתמ וא סינכמ התאש עדימ לכ

 חצנל דבאת ,םולשת אלל ןויסינה תפוקת ךלהמב ,ךרובעב וא ידי לע םיתורישל התשענש תישיא

 וא ,םיגרדושמ םיתוריש שכור ,ןויסינה תפוקתב ןתינה תוריש ותואל יונמ שכור התא םא אלא

 המאתה וא סנכוהש עדימ ריבעהל לוכי אל התא .ןויסינה תפוקת םות ינפל ,עדימ ותוא תא אציימ

 תורישה תמועל ךומנש הווהי רשא תורישל םיתורישל ןויסינה תפוקת ךלהמב התשענש תישיא

 תיקסע תינכותמ וא תיקסע תינכותל הנושאר הקלחמ תינכותמ ,אמגודל( ןויסינה תפוקתב ןתינש

 התא ,ןויסינה תפוקתב ןתינש הזמ ךומנש הווהי רשא תוריש תשכר םא ,ךכיפל ;)תינוכסח תינכותל

  .חצנל דבאי ךלש עדימהש וא ןויסינה תפוקת םות ינפל עדימה תא אצייל בייח

 םינתינ םיתורישה םולשת אלל ןויסינה תפוקת ךלהמב ,רותיווה בתכבו תויובייחתהב עוגפל ילבמ

  .תוירחא לכ אלל "םהש תומכ"

 לש תויצקנופהו םינייפאמה תא ריכתש ךכ ןויסינה תפוקת ךלהמב Logbox יכמסמ תא ארק אנא

  .ךלש השיכרה תא עצבמ התאש ינפל םיתורישה

 

 – יללכ – םיתורישב שומישה .3

 )ץיפמה תועצמאב וא ןירשימב( הרבחל ךדי לע םולשת עוציבו ,הלא םיאנתב ךתדימעל ףופכב

 ןתינ יתלב , ידעלב ונניאש ,לבגומ ןוישר תאזב ךל הקינעמ הרבחה ,םיתורישב שומישה רובע

 םיתורישל השיג לבקלו שמתשהל , לוטיבל ןתינו  , ויבגל הנשמ ןוישיר ןתמל ןתינ יתלב ,הרבעהל

 השיג  .הלא םיאנתל םאתהב קר םיתורישב שמתשהלו ,יונמה תפוקת ךלהמב טנרטניאה תועצמאב

 קר .ךדי לע השכרנש  יפכ הליבחל םאתהבו םישמתשמה רפסמ ידי לע קר איה הלא םיתורישל
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 .הז םכסהב םיעובקה םיאנתל םאתהב תויהל בייח רבדהו ,הלא םיתורישל השיג לבקל לוכי התא

 םהו תרחא הידמ תרוצ לכב וא ,רוטילקת לש הרוצב ךל ונתניי אל םיתורישה יכ תאזב םיכסמ התא

 אלמ ןפואב ןיבמ התא .ךתקזחאב וא/ו ךתטילשב רחא םיבשחמ דויצ וא תרש לכ לע ונקתוי אל

 תנכות טעמל לכהו .ןפדפדו טנרטניאב שומיש תועצמאב ונדי לע ונתניי םיתורישה יכ םיכסמו

 .תיטנבלרה הליבחל םאתהב ,ךדי לע השכרנש לככ ,ךלש בשחמב ןקתות רשא  םותיחה

  

 םישכרנה םיתורישה .4

 תפוקת ךלהמב םישכרנה םיתורישה תא ךתושרל דימענ ונחנא .םישכרנה םיתורישה ןתמ.4.1

 םינייפאמ וא תוילנויצקנופ לכ תריסמב תויולת ןניא ךלש תושיכרה יכ םיכסמ התא .יונמה

 תוילאנויצקנופל  סחיב ,הפ לעב וא בתכב ,ונלש תיבמופ הרהצהב תויולת ןניא ןכו , םיידיתע

  .םיידיתע םינייפאמל וא

 קרו ,הליבח יפ לע, יונמכ ךדי לע םישכרנ ,םישכרנה םיתורישה ,תרחא עבקנ םא טעמל .יונמ.4.2

 ייונמ .םהילא תשגל םיאשר היהי ושכרנש יפכ וא/ו הליבחה אושנ םישמתשמה רפסמ

 לע םהב שמתשהל וא ,םתוא קולחל ןתינ אלו דבלב םיידועיי םישמתשמ רובע םניה שמתשמה

 םישמתשמ םיפילחמה םישדח םישמתשמל םתוא ריבעהל ןתינ ךא ,דחא שמתשממ רתוי ידי

 םיפסונ םישמתשמ ףיסוהל ןתינ .םיתורישב ףטוש שומישל דוע םישרדנ םניא רשא ,םימדוק

 .םולשת תפסותב

 

 םיתורישב שומישה .5

 םישכרנה םיתורישה רובע ונלש תיסיסבה הכימתה תא ךל קפסנ )i( :ונחנא .ונלש תוירחאה.5.1

 ךכל גואדל םיריבס םיירחסמ םיצמאמ השענ )ii( ,הילע םכסוהש תגרדושמ הכימת לכ וא/ו

 ןמז )א( :ב דבלמ ,עובשב םימי 7 ,הממיב תועש 24 םינימז ויהי םישכרנה םיתורישהש

 םיתורישה תועצמאב תועש 8 לש תמדקומ העדוה תוחפה לכל ןתינ ויבגלש( ןנכותמ התבשה

 םויב 18:00 העשמ לחה עובשה ףוס תועש ךלהמב ןתינה לככ ןנכתנ ונחנא ותואשו םישכרנה

 לשב המרגנש תונימז רסוח לכ )ב( וא ,)'ץינירג ןועש יפל ינש םויב 03:00 העשה דעו ישיש

 תולועפ ,ןוילע חוכ ,הלבגה אלל ךא ,הז ללכבו ,הריבסה ונתטילשל רבעמש תוביסנ

 וא תותיבש ,רורט תולועפ ,תויחרזא תוכיפהמ ,המדא תודיער ,תופירש ,תופצה ,תויתלשממ

 םיבוכיע וא ןולשיכ ,)ונלש םידבועה תא תוברעמה הלא דבלמ( הדובעה חוכ םע תורחא תויעב

 ושכרנש םיתורישה תקפסא )iii(-ו ,תוריש תעינמ תופקתה וא ,טנרטניאה יקפס יתורישב

  .ןידל  םאתהב קר היהת
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 תומלוה תוינכטו תויזיפ , תוילהנמ תונגה םייקנ  ונחנא .ונידי לע ךלש עדימה לע הנגה.5.2

 ,ךלש עדימה תא הנשנ )א( אל - ונחנא . ותומלשו ותוידוס ,ךלש עדימה תחטבא  לע הרימשל

 רתויש יפכ וא ,טפשמ תיב לש וצ וא קוחה ידי לע שרדייש יפכ דבלמ ךלש עדימה תא הלגנ )ב(

 עונמלו םיתורישה תא קינעהל תנמ לע דבלמ ךלש עדימל שגינ )ג( וא ,בתכבו שרופמב ךדי לע

 םיעגונה םיניינע םע רשקב ךתשקבל וא ,תוינכט תויעבב וא םיתורישה םע תויעבב לפטל וא

 החטבאה דומע תא וא ונלש תויטרפה תוינידמ תא האר אנא ףסונ עדימל .תוחוקלב הכימתל

  .ונלש

 םישמתשמה לש הדימעל יארחא היהת )i( -הלא לכל יארחא היהת התא .ךלש תוירחאה.5.3

 םיעצמאה לשו ךלש עדימה תויקוחו תוכיא ,תונוכנל יארחא היהת )ii( ,הז םכסה תוארוהב

 וא השיג עונמל םיריבס םיירחסמ םיצמאמ השעת )iii( ,ךלש עדימה תא שכור התא םהב

 ,Logbox יכמסמל םאתהב קר םיתורישב שמתשת )iv(-ו                   ,םישרומ םניאש שומיש

  .םייטנבלרה תונקתהו  םיקוחה

 ,ץיפת ,רוכמת )ב( ,שמתשמ  וניאש ימל םינימז ויהי םיתורישהש ךכל איבת )א( -אל התא

 ןסחאל תנמ לע םיתורישב שמתשת )ג( ,בתכב ונתמכסה אלל םיתורישה תא ריכחת וא ריכשת

 וא ןסחאל תנמ לע וא ,תרחא ךרדב םייקוח םניאש וא ,םיצימשמ ,םירפמ םירמוח ריבעהל וא

 תנמ לע םיתורישב שמתשת )ד( ,םיישילש םידדצ תויטרפ לש הרפה ךות םירמוח ריבעהל

 וא םיתורישה לש םיעוציבל וא הרשויל עירפת וא ברעתת )ה( ,ינודז דוק ריבעהל וא ןסחאל

 םיתורישל תישרומ הניאש השיג לבקל הסנת )ו( וא ,םהב לולכה םיישילש םידדצ לש עדימל

 שמתשמה ירפסמ תא וא תואמסיסה תא הלגת )ז( ,םהילא תורושקה תותשרל וא תוכרעמל וא

  .ךל וקפנוהש

5.4.Azure- לש םימדקתמ ןנע יתרשב שומיש הרבחה השוע תכרעמה תלעפה ךרוצל Azure 

Microsoft םינוש םיתרש השולשב תרמשנ היצקזנרט לכ .ימוי סיסב לע םייוביג תעצבמ רשא 

 םג רמשנ עדימה ףסונבו םיתרשהמ דחאב לשכ לש הרקמב ץבוק לכ רזחשל היהי ןתינש מ"ע

 .תמא ןמזב הרימשו יוביג קפסל מ"ע ףסונ יוביג ןקתמב קחורמ תרשב עובקו דימתמ ןפואב

 וא/ו ןנעה יתרש תוניקתל תיארחא הניא הרבחה יכ - ךכל ךתמכסה רשאמ ךנהו ךל עודי

 םיצבק וא/ו םיכמסמ וקזניי וא וקחמיו הדימב םרגיהל יושעש קזנ לכל וא/ו ןוסחאה תכרעמ

 ןמז לכב ,ולש םיצבקה וא/ו םיכמסמה לכ לש ףסונ יאמצע יוביגל גואדל יאשר היהתו ךלש

 הרקמ לכב יכ ריהצמ ךניה ןכו ,ימוקמ בשחמל יאמצע ןפואב םיכמסמה לש הדרוה י״ע ןותנ

 . הז ןיינעב תוירחא לכמ הרבחה תא ררחשמ ךנה

 .ונלש החטבאה דומע תא האר ףסונ עדימל
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 טרופ 2 טרופ יתוריש םניאש םיתוריש .6

 םייושע םיישילש םידדצ וא ונחנא .טרופ 2 טרופ לש םניאש םיתורישו םירצומ תשיכר.6.1

 םתוא לש ךלש השיכר .םיישילש םידדצ לש םירצומ וא םיתוריש ךתושרל דימעהל תעל תעמ

 םניאש םיקפס ןיבל ךניב עדימ תפלחה לכו ,טרופ 2 טרופ לש םניאש םיתוריש וא םירצומ

 אל ונחנא .טרופ 2 טרופ לש וניאש קפס ותוא ןיבל ךניב קר ושעי ,טרופ 2 טרופ תולעבב

 םה םא ןיב ,טרופ 2 טרופ לש םניאש םיתוריש וא םירצומב םיכמות וא תוירחא םינתונ

 יתוריש םניאש םיתוריש םע קשממל עגונה ףיעסל ףופכב .ואל םא ןיבו ונידי לע "ורשוא"

 תא תבייחמ הניא טרופ 2 טרופ לש םניאש םיתוריש וא םירצומ לש השיכר ףא ,טרופ 2 טרופ

 רוביחו תשר ןפדפד ,הלעפה תכרעמ ,תכמות בושחמ תכרעמכ דבלמ םיתורישב שומישה

  .טנרטניאל

 םינייפאמ לולכל םייושע םיתורישה .טרופ 2 טרופ יתוריש םניאש םיתוריש םע קשממ.6.2

 קובסייפ ,לגוג אמגודל( טרופ 2 טרופ לש םניאש םיקשממ וא םימושיי םע דחיב לועפל ודעויש

 יושע התא ,הלא םינייפאמב שמתשהל תנמ לע .)םייטסיגול םיפתוש לש םימושיי וא רטיווט וא

 טרופ 2 טרופ תולעבב םניאש םיקשממ וא םימושיי םתואל רתיה וא השיג לבקל ביוחמ תויהל

 טרופ 2 טרופ תולעבב רומאכ םניאש קשממ וא םושיי לכ לש קפסהו הרקמב .םהלש םיקפסהמ

 םיתוריש םע םיקשממ וא םימושיי םתוא לש תידדהה הלועפה תלוכי תא רשפאל קיספמ

 םיתוריש ינייפאמ םתוא תא קפסל קיספהל םייושע ונחנא ,םיריבס םיאנתב םיעצומה םימאות

  .רחא יוציפ וא ,תוכז ,רזחה לכל יאכז היהתש ילבמ

 רובעלו רתאה תא בוזעל ךל ריתהל םייושע הז רתאב םירושיקה .םירחא םירתאל םירושיק.6.3

 תיארחא הניא הרבחהו הרבחה לש הטילשה תחת םניא םירשוקמה םירתאה .םירחא םירתאל

 לש םירתאל רושק תויהל יושע רשא רחא טביה לכ יפלכ וא םירתא םתוא לש קוידלו ןכותל

 תוכזה תא תאזב תרמוש הרבחה .רשוקמ רתאב אצמנה רושיק לכל וא םיישילש םידדצ

 .ידיחיהו ידעלבה התעד לוקיש לע ססבתהב ,תע לכב תרשוקמ הנכות וא רושיק לכ קיספהל

 התאו הדימב יכ ,בל םיש אנא .תרשוקמ איה םהילא םירצומ וא תורבח תמדקמ הניא הרבחה

  .אלמ ןפואב וז הלועפל ןוכיסה תא ךמצע לע לטונ התא ,רשוקמ רתא לכל סנכנ
 

 םיתורישל השיג .7

 תועצמאב הפוקתה ךלהמב חוקלה  שומישל  םיתורישה תא דימעת הרבחה ,הלא םיאנתל ףופכב

  .ןפדפדבו טנרטניאב שומישה
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 םיתורישל םושיר .8

 לש םיאנתל םיפופכ ויהי וקפוסיש םיתורישה רשאכ , ךתריחב יפ לע םיתורישל םשרית התא

 םייפיצפסה םיתורישה תא טרפי רשא הנמזה ספוטל םאתהב היהת םיתורישל ךתמשרה .הז םכסה

  .ןימזהל שקבמ התאש - תיטנבלרה הליבחה -
 

  םינוכדע .9

 תא יטמוטוא ןפואב גרדשל וא/ו ןכדעל םייושע ונחנא ,םינכדועמ םיתורישה לע רומשל תנמ לע

 ונתעד לוקיש לע תססובמ רומאכ הלועפ יכ בל םיש .ידעלבה ונתעד לוקיש יפ לע םיתורישה

 לככ תותמאתהו םייוניש עצבל םיבייחתמ ונא .רומאכ לועפל םיביוחמ ונניא ונחנאו ידעלבה

 ימלוע רעש תביבסב ילטיגיד ןויכרא לוהינ יבגל  סכמה להנמ תויחנהב דומעל תנמ לע  ושרדייש

 .ומסרופי ולאש לככ

 

 הכימת .10

 תבייחתמ איהו – 1600 דע 0930 תועשה  ןיב 'ה -'א םימיב תוחוקלל ינופלט הנעמ קפסת הרבחה 

 .היינפ תלבקמ תועש 24 ךות הכימת  תושקב וא תולאשל תונעל

 

 םישכרנה םיתורישה רובע םולשת .11

  .םישכרנה םיתורישל םאתהב תבייחתהש יפכ םימולשתה לכ תא םלשת התא .םימולשת  .11.1
 לע אלו ושכרנש םיתורישה לע םיססובמ םימולשתה )i( -הז םכסהב תרחא ןיוצ םא טעמל

-ו םירזוח יתלב םניה םימולשתהו לוטיבל  תנתינ הנניא  םולשתה תבוח )ii( לעופב שומישה

)iii( יונמה תפוקת ךלהמב תחפומ תויהל לוכי וניא ושכרנש שמתשמל םייונמה רפסמ 

 תוליחתמה תוישדוח תופוקת לע םיססובמ חפנ תלבגה אלל יונמ ןיגב םימולשת .תיטנוולרה

 לעPAY PER USE  תוליבח לש הרקמבו ,ןכמ רחאל שדוח לכ ףולחבו יונמה תלחתה דעומב

 הלוכי הנניא הליבחה -םיקית רפסמ יפל הליבח תשיכר לש הרקמב )iv ( םיקיתה רפסמ יפ

 .הליבחה אושנ םיקיתה רפסמל םאתהב וניה הליבחה ןיגב םולשתה .תתחפומ תויהל

 ץיפמה ידי לע וא ,ונדי לע ולהוני תושיכרו םימולשת ,תוינובשח .םימולשתו תוינובשח .11.2
 היהי אוהו ,ךילא הריכמ התוא יבגל םושרה קפסה היהי ץיפמה ,ץיפמ לש הרקמב .יטנוולרה

 ונל קפסל יארחא התא .ץיפמה לש ומשב תינורטקלא הלבק / תינובשח ךל קפסל יארחא

  .הז עדימב יוניש לכ לע ץיפמלו ונל עידוהלו םינוכנו םיאלמ בויח יטרפו רשק יטרפ ץיפמלו

 תחת בייח התאש םוכס לכו הדימב  .ידיימ ןועריפל הדמעהו םיתורישה לש תינמז הקספה .11.3
 דעוממ רתוי וא םימי 14 ורבעו ,םלוש םרט ונלש םיתורישה רובע רחא םכסה לכ וא הז םכסה
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 דימעהל,  ונל םידמועה םירחא דעס וא/ו תוכז לכמ עורגל  ילבמ ,םיאשר היהנ ונחנא ,םולשתה

 לכ רשא  דע םיתורישה תקפסא תא ינמז ןפואב קיספהלו ,ידימ ןועריפל ךבוח תרתי לכ תא

  .םאולמב ומלוש םימוכס םתוא

 קלוח התאו הדימב , הז ףיעס תחת ונלש תויוכזה תא שממנ אל ונחנא .םולשת לע תקולחמ .11.4
 תנמ לע  בל םותב ונמע הלועפ ףתשמ התאו  ,בל םותבו ריבס ןפואב םילחה םיבויחה לע

  .תקולחמה תא רותפל

 םהשלכ הבוח ימולשתו  ,םילטיה ,םיסמ םיללוכ םניא םימולשתה ,תרחא ןיוצ םא אלא .םיסמ .11.5
 לע םימושינה ,רוקמב סמ יוכינ וא שומיש סמ ,הריכמ סמ ,מ"עמ ,  עורגל ילבמ ךא תוברל

  .)"םיסמ" דחיב( הרז וא ,תילארדפ ,תילאיצניבורפ ,תיתנידמ ,תימוקמ טופיש תוכמס לכ ידי

 תלטומו הדימב .הז םכסה תחת ךלש תושיכרב םירושקה םיסמה לכ תא םלשל יארחא התא

 ,וז הקספ תחת יארחא התא םרובעש םיסמה תא תובגל וא םלשל תיקוחה הבוחה ונילע

  .ךדי לע ומלושיו תינובשחב וחלשי םימיאתמה םימוכסה
 

 תויניינק תויוכז .12

 ונחנא ,הז םכסהב שרופמב תוקנעומה תולבגומה תויוכזל ףופכב .םיתורישב תויוכז תרימש .12.1
 לכ הז ללכבו ,םיתורישה  םע רשקב  םיסרטניאהו תולעבה ,תויוכזה לכ תא ונמצעל םירמוש

 שרופמב תוטרופמה ולא דבלמ תויוכז לכ ךל תוקנעומ אל .םהילא רשקב  ינחורה ןיינקה תויוכז

  .הז םכסהב

 םכסהב רשואש יפכ דבלמ םיתורישל םיישילש םידדצל השיג ריתת )i( -אל התא .תולבגמ .12.2

 )iii( ,הז םכסהב רשואש יפכ דבלמ ,םיתורישה לע ססבתהב תורזגנ תודובע רוצית )ii( ,הז

 תותשר לש ץוביש וא קתעה דבלמ ,םיתורישה ןכותמ  קלח לכ ףקשת וא ץבשת ,קיתעת

 לש "רוחאל סודנה" עצבת )iv( ,ךלש תוימינפה תויקסעה תורטמה רובע וא ,ךלש טנארטניאה

 )ב( וא ,םייתורחת תוריש וא רצומ תונבל )א( תנמ לע םיתורישל שגית )v( וא ,םיתורישה

  .םיתורישה לש הקיפרג וא היצקנופ ,ןייפאמ לכ קיתעת
 

 תוידוס .13

 )"םילעבה"( םידדצה דחא ידי לע הלוגמה עדימה לכ )i( :ועמשמ "ידוס עדימ" חנומה .תורדגה .13.1

 רשא רחא ישחומ ןפואב וא בתכב וא ,יתוזח ,ינורטקלא ,ילולימ ןפואב )"לבקמה"( ינשה דצל

 הז ללכבו ,םיאנתה )ii(-ו ;יניינק וא ידוס אוה יכ ,ריבס ןפואב ןבומ תויהל ךירצ וא ,ההוזמ

 ידוס עדימ .הלא םיאנתל םדוקה רחא ךמסמ וא העצה לכו םיתורישה ריחמ ,הלבגה אלל ךא

 ,תונכות ,בשחמ תונכות ,םיירחסמ תודוס ,ישיא עדימ ,-ל לבגומ וניא ךא ,לולכל יושע

 תמישר ,תויזחת ,תויגטרטסא ,קוויש תוינכת ,תוקינכט ,תונמזה ,עדימ ,תולומרופ ,םיכמסמ
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 ,הווה ,רבעב םילעבה לש תונכותל עגונב ידוס עדימ ,יפסכ עדימ ,םידבוע לע עדימ ,תוחוקל

 להנמ םילעבהש יפכ ,םילעבה לש ןוגראל וא ויקסעל עגונב ידוס עדימ לכו ,ירשפאה דיתעב וא

 עגונב עדימ לולכל יושע ידוס עדימ ,ףסונב .דיתעב םתוא להנל יושע םילעבהש יפכ וא םתוא

 יבגל עדימ הז ללכבו ,ירשפאה דיתעב וא הווה ,רבעב םילעבה לש תודותמל וא םירצומל

 תורכשהה ,תוריכמה ,קווישה ,תונובשחה תלהנה ,רוצייה ,שכרה ,הסדנהה ,חותיפה ,רקחמה

  .םילעבה לש )םיישילש םידדצ לש הנכות הז ללכבו( הנכותה וא/ו

 אל אוהו תטלחומ תוידוסב םילעבה לש ידוסה עדימל סחייתי לבקמה .ידוס עדימב לופיט .13.2
 תוארוה תחת םילעופה םיישילש םידדצ םתואל דבלמ ישילש דצ לכל לבקמה ידי לע הלוגי

 .עדימה תא "תעדל" יקסע ךרוצ םהל שי רשאו ,הז ףיעסמ תורימחמ תוחפ ןניאש תוידוס

 תוארוהו םיאנת .תוריהז לש הדימ התואב םיתורישהמ םיעבונה םירצותה לע רומשי חוקלה

 תועצמאב חיכוהל לוכי דצ לכ רשא ידוס עדימל עגונב םידדצה לע הבוח םיליטמ םניא הלא

 אלל לבקמל יקוח ןפואב עודי היה וא ,תקזחב היה )א( :יכ תיטפשמ הניחבמ תוקפסמ תויאר

 רוביצל עדונ אוהש וא עודי אוה )ב( ;םילעבהמ ותלבקל םדוק ולש תוידוסה לע רומשל הבוחה

 ולש ישילש דצמ בל םותב לבקמה ידי לע לבקתה )ג( ;הלא תוארוהו םיאנת לש הרפה אלל

 אלל לבקמה ידי לע יאמצע ןפואב חתופ )ד( ;תוידוסה תבוח אלל ותוא תולגל תוכזה

 ידי לע הלוגמ תויהל שרדנ )ה( וא ;ידוסה עדימל השיג התיה םהלש םידיחיה לש תופתתשהה

 יאנתבו, ירשפאה םדקהב םילעבל העדוה הנתינש יאנתב ,יטנוולר קוח וא טפשמ תיב לש וצ

 הל ןתינש ידוס עדימ יכ תבייחתמ הניא הרבחה .יוליגה תא םצמצל םיינדקש םיצמאמ ושענ יכ

 תא תרמוש הרבחהו חצנל ורמשיי םייעוצקמ םיתוריש וא הכימת עצבת הרבחהש תנמ לע

 . )1( תחא הנש רחאל הלש םינותנה רגאממ רומאכ עדימ קוחמל תוכזה
 

 ינחור ןיינק .14

  .םיתורישל הוולנש  רחא בותכ רמוח לכ וא הכרדהה ת)ו(רבוח תא וא/ו הנכותה תא קיתעת אל התא

 שוכרה ,הנראשית ןה תע לכבו ,ןניה ,הנכותב ינחורה ןיינקה תויוכז לכו ,םיכמסמהו הנכותה

 ןהש חותיפ תורבח ןיבל הרבחה ןיב םימתחנש םימכסהה םע םאתהב( הרבחה לש ידוחייהו ידעלבה

 תויוכז יניד  יפ  לעו ,םילחה ינחורה ןיינקה תונמאו  יניד יפ לע םינגומ םהו ,)םיישילש םידדצ

 תויוכזה לכ  לע  תושרופמ תאזב המצעל תרמוש הרבחה .םילחה םיימואלניב ינחור ןיינקו  םירצוי

  .ואל םא ןיבו ןירשימב ךל ונתינ םא ןיב ,םיתורישבו הנכותב

 ידיב וראשיי םיתורישבו הנכותב םיסרטניאהו ,תולעבה ,תויוכזה לכ יכ םיכסמו רשאמ  התא

  .ךל םירכמנ םניאו יונמ סיסב  לע  ךל םינתינ הנכותהו םיתורישה יכו הרבחה
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 ןמיס ,רחסמ ןמיס לכב שמתשהל תוכזה תא ךל קינעמ וא הנקמ וניא הז םכסהב ךל ןתינש ןוישירה

 תונתינ אל .רחא ןוישיר קינעמ וא דצ לכ לש וא הרבחה לש רחא ןמיס לכ וא ,ירחסמ םש ,תוריש

 עדומ התא .יעמשמ דח ןפואבו שרופמב הלא םיאנתב עבקנש יפכ דבלמ תונוישיר וא תויוכז לכ

 תועדוה ,תוינובשח יסיפדת ןוגכ( הנכותהמ םינותנמ םיקפומה םירמוח וא ספדומ רמוח לכ לעש ךכל

 טפשמ וא "Logbox ידי לע ספדוה" טפשמה תא לולכל םייושע ,)המודכו תוחוקלל ינורטקלא ראוד

  .הרבחה לש ידעלבה ותעד לוקישב וניה רומאכ סיפדת לכ .המוד

 

 רותיו בתכו תוירחא תויובייחתה .15

 תא ונל שי יכו ןידכ הז  םכסהב  ונרשקתה  )i( -יכ םיבייחתמ ונחנא .ונלש תויובייחתהה .15.1

 ףופכב )iii( ,ונלש םיכמסמל םאתהב יתוהמ ןפואב  ולעפי םיתורישה )ii( ,ןכ תושעל תוכמסה

 לש תוילאנויצקנופה ,"טרופ 2 טרופ יתוריש םניאש םיתוריש םע קשממ"-ב עגונה ףיעסל

 ינודז דוק ריבענ אל ונחנא )iv(-ו ,יונמה תפוקת ךלהמב יתוהמ ןפואב תחפת אל םיתורישה

 ךותל ינודז דוק ליכמה ץבוק םילעמ שמתשמה וא התא ובש הרקמבש  דבלבו  ,ךילא

 הווהי אל רבדה – ינודז דוק ליכמ אוהשכ ץבוקה ותוא תא םידירומ ןכמ רחאלו םיתורישה

  . הז ףיעס לש הרפה

  ףיעסב עבקנש יפכ היהי ךתושרל  דומעיש  דיחיה דעסה ,ליעל תויובייחתהה לש הרפה לשב

  .םויס לש הרקמב םולשת רזחה קינעמה ףיעסב וא/ו  הליע אלל םויס

 תוכמסה תא ךל שי יכו ןידכ הז  םכסהב רשקתמ  התא יכ בייחתמ התא .ךלש תויובייחתהה .15.2
  .ןכ תושעל תיטפשמה

 םאתהב יתוהמ ןפואב ועצובי םיתורישה יכ ךיפלכ תאזב תבייחתמ הרבחה .תלבגומ תוירחא .15.3
 :ןלהל( תעל תעמ רתאב , הרבחה ידי לע תונתשהל םייושע רשאו,  ומסרופי  רשא םיטרפמל

 לע ונל עידות אל התאש  לככו ,םיטרפמה תא םימאות םניא םיתורישהו הדימב .)"םיטרפמ"ה

 )א( היהי  יאכז היהת ול דיחיה דעסהו  ,םיקפסהו הרבחה לש האלמה תוירחאה ,םדקהב ךכ

 ךכ הנכותה ןוקית )ב( וא םינורחאה םישדוחה תשולש ךלהמב ךדי לע םלושש ריחמה תבשה

 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע - םיטרפמל ומיאתי םיתורישהש

 לש  "ימלוע רעש" תכרעמל תרבחתמ רשא תורישב רבודמ  יכ ךכל עדומ ךניה -ימלוע רעש .15.4

 לש הרקמב יאכז היהת ול דיחיה דעסה . תולקת ואו/ םיגאב םימגפ ונכתיי ןכלו םיסימה תושר

 . תורישב שומישה תקספהו םכסהה לוטיב  וניה ןוצר תועיבש רסוח

 תוירחא לכ ןתונ ונניא  םידדצהמ דחא ףא ,הז םכסהב שרופמב עבקנש יפכ טעמל .רותיו בתכ .15.5
   לכ שרופמב  ןאממ  דצ לכו ,תרחא וא ןיד יפ לע ,עמתשמב ,שרופמב ןיב , אוהש גוס לכמ
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 הדימב לכהו ,תמיוסמ הרטמל המאתהל וא תוריחסל תוירחא לכ הז ללכבו , תעמתשמ תוירחא

   .יטנוולרה  ןידה יפ לע תרתומה רתויב הבחרה

 אלל "םהש תומכ" םינתינ םיתורישה ,ליעל הז ףיעסב העובקה תלבגומה תוירחאה טעמל

 עגונב םיאנת וא/ו  תוירחא   לכ המצע לע תלטונ הנניא  הרבחה .אוהש גוס לכמ תוירחא

 תוירחא , עורגל ילבמ ךא תוברל  ,עמתשמב וא שרופמב ןיב ,םיתורישה וא/ו הנכותל

 הנניא  הרבחה .תמיוסמ הרטמל המאתהו ,הרפה רדעיה ,תונימא ,קויד ,תוריחסל תעמתשמ

  .תואיגש תלוטנ  היהת וא ערפות אל םיתורישה  תוליעפ יכ  תבייחתמ

 יבג לע םינתינ םיתורישהש ךכל עדומ התא יכ רשאמ  ךנה , ליעל רומאב עוגפל ילבמ

 וא םע רשקב תולעל היושעש הנעט לכ לע רזוח יתלב ןפואב רתוומ ךנה ךכשמו טנרטניאה

 םירישכמה לש תורבחתהב וא/ו טנרטניאב המאתה רסוח וא/ו םויק יא וא/ו הלקת לכמ האצותכ

 .טנרטניאל םידדצהמ דחא לכ לש

 

 ידדה יופיש .16

 לע ךדגנכ ואבויש ךילה וא העיבת ,השירד ,הנעט לכ  ינפמ ךילע ןגנ ונחנא .ונידי לע יופיש .16.1
 שמתשמ וא רפמ הז םכסה יפ לע רתומש יפכ םיתורישב שומישה יכ ןעוטה ישילש דצ ידי

 ,קזנ לכ רובע ךתוא הפשנו ,)"ךדגנכ העיבת"( ישילש דצ לש םירצויה תויוכזב ןידכ אלש

  לשב וא ,ךדגנכ העיבתמ האצותכ ,ךדגנכ יפוס ןפואב וקספיש תואצוהו ןיד יכרוע תחרט רכש

 התאש יאנתב לכהו  ,ךדגנ העיבתב טפשמה תיבב הרשואש הרשפב  ךדי לע םלושיש םוכס  לכ

 הטילש ונל  רוסמת )ב( ;ךדגנכ העיבת לכ לע ירשפאה םדקהב בתכב העדוה ונל ןתית )א(

 עיגנ אל ונחנאש יאנתב(  ךדגנ העיבתה תרגסמב הרשפב תורשקתה לכבו  הנגהה לע האלמ

 הנתומ יתלב ןפואב ךתוא תררחשמ הרשפה םא אלא ךדגנכ העיבת לכב הרשפ םכסהל

   .וננובשח לע , שרדנה ריבסה עויסה לכ תא ונתושרל דימעת )ג(-ו ;)תובחלכמ

 תווהל םייושע םיתורישה יכ ,ריבס ןפואב , םירובס היהנש לככ  וא ,ךדגנכ העיבת לש הרקמב

 וננובשח לעו ,ידעלבה ונתעד לוקיש יפ לע םיאשר היהנ  ונחנא ,ןגוה אל שומיש וא הרפה

 יתלב שומיש וא הרפה ווהי  אל םהש ךכ םיתורישה תא תונשל )i(           -הלאמ דחא עצבל

 )ii( ,ליעל "ונלש תויובייחתהה" ףיעס יפ לע ונלש תובייחתהה תא רפהל ילבמ תאזו ,ןגוה

  יונמה  תא םייסל )iii( וא ,הז םכסהל םאתהב םיתורישב ךלש שומישה ךשמהל האשרה לבקל

 םימולשתה תא ךל בישהלו ,םימי 30 תב תמדקומ העדוה רחאל םיתוריש םתוא רובע ךלש

  .שמתשמל יונמ ותוא לש הפוקתה תרתי תא םיסכמהו ומלוש רבכש

 לע ונדגנכ  ושגויש ךילה וא העיבת ,השירד ,הנעט לכ ינפמ ונילע ןגת התא .ךדי לע יופיש .16.2
 ,הז םכסה לש הרפה ךות םיתורישב ךלש שומישה וא ,ךלש עדימה יכ ןעטיש ישילש דצ ידי



 
 

 

 מ"עב תויגולונכט טרופ 2 טרופ
     03 – 9014111 :סקפ          03 – 9447447 :ןופלט          6148001 ביבא לת 48040 .ד.ת

 http://www.logbox.co.il :רתא              sales@logbox.co.il :ליימיא

  ןיד  םירפמ וא ,ישילש דצ לש ינחורה ןיינקה תויוכזב ןגוה אל שומיש םישוע  וא  םירפמ

 תואצוהו ןיד יכרוע תחרט רכש ,קזנ לכ רובע ונתוא הפשת התאו ,)"ונדגנכ העיבת"( יטנוולר

 לע ומלושיש םימוכסה לכ לשב וא  ,ונדגנכ העיבתמ האצותכ ,ונדגנכ יפוס ןפואב וקספיש

 ןתינ )א( - ונחנאש יאנתב לכהו , ונדגנכ העיבתב טפשמ תיב ידי לע הרשואש הרשפב ונידי

 הנגהה לע האלמ הטילש ךל  רוסמנ  )ב( ;ונדגנכ העיבת לכ לע םדקהב בתכב העדוה ךל

 העיבת לכב הרשפ םכסהל עיגהל יאשר היהת אל התאש יאנתב( ונדגנכ העיבתה לש הרשפהו

 דימענ )ג(-ו ;)תוירחא לכמ הנתומ יתלב ןפואב ונתוא תררחשמ הרשפה םא אלא ונדגנכ

  .ךנובשח לע ,ריבסה עויסה לכ תא ךתושרל

 ידעלבה דעסה תאו , הפשמה דצה לש תידעלבה תוירחאה תא עבוק הז ףיעס .  ידעלב דעס  .16.3
 דעומ  רחאל ,הז ףיעסב תראותמה הנעט לש גוס לכ רובע ,ינשה דצה יפלכ הפושמה דצה לש

 .עבוקה  םויסה
  

 תוירחא תלבגה .17

 הז םכסהמ עבניש דיחי עוריא  לכל סחיב םידדצהמ דחא לכ לש ותוירחא .תוירחא תלבגה .17.1
 הלעת אל ) רחא ןיד לכ יפ לע ןיבו ,ןיקיזנה יניד וא/ו םיזוחה יניד יפ לע  ןיב( וילא רשקב וא/ו

 יאנתב ,עוריאל  םימדוקה םישדוחה 12 ךלהמב הז םכסה  יפ לע  ךדי לע םלושש םוכסה לע

   וילא רשקב וא/ו הז םכסהמ עבנתש םידדצהמ דחא לכ לש תרבטצמה תוירחאה הרקמ לכב יכ

  לע הרקמ לכב הלעת אל ) רחא ןיד לכ יפ לע וא/ו ןיקיזנה יניד וא/ו  םיזוחה יניד יפ לע ןיב(

  .הז םכסה  יפ לע  ךדי לע םלושש  םוכסה לכ ךס

 רובע םימולשתו תולמע( 11 ףיעס  יפ לע  ךלש םולשתה תובוח  תא גייסי אל ליעל רומאה

  .)םישכרנה םיתורישה

 לכ םידדצהמ דחא  ףאל  היהת אל הרקמ לכב .םייתאצות וא/ו םיפיקע םיקזנ לש הגרחה .17.2
  ,םידחוימ ,םיפיקע םיקזנ לשב וא/ו  תוסנכה וא/ו םיחוור דספה  ןיגב והנשמ  יפלכ תוירחא

 םיזוחה יניד יפ לע ןיב,  אוהש גוסו ןימ לכמ ,םישנוע וא םיחטבומ םיקזנ ,םייתאצות , םייבגא

  תורשפאה  ינפמ רהזוה  דצ ותוא םא ןיבו רחא ןיד לכ יפ לע ןיבו  ןיקיזנה יניד יפ לע ןיב,

 ןידה יפ לע הרוסא איהש לככ לוחת אל  הרומאה הגרחהה  .ואל םא ןיבו םיקזנ םתוא  תורקל

  .לחה

 תוברל (  ןיד לכ יפ לע  תיארחא היהת אל הרבחה הרקמ לכב .הרבחה לש תוירחאה תלבגה .17.3
 שומישה  םע רשקב  )'בצויכו  תטלחומ תוירחא , ןיקיזנ יניד  ,םיזוח יניד , עורגל ילבמ ךא

 יפ לע  רחא  ןיינע לכ םע רשקב וא/ו  ,םיתורישב שמתשהל תלוכיה  רסוח  וא/ו  םיתורישב

 ילבמ ךא תוברל ( אוהש גוס גוסו ןימ לכמ יתאצות קזנ )I( הלאמ דחא ןיגב תאזו  ,הז םכסה
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 םיניינע )II( )רחא יפסכ קזנ וא ,עדימ ןדבוא ,םיקסעל הערפה ,תוסנכה ןדבוא לשב קזנ  עורגל

 ,תויגולונכט ,ןיבוט לש שכרה תולע )III( , הרבחה לש הריבסה התטילשל רבעמ םהש

 םימלושמה םישדוח 12-ל יונמה ימד לע הלועה םוכס )IV( וא ,תויפולח  תויוכז וא םיתוריש

 .הז םכסה יפ לע

  יכ תאזב םיכסמ ךנה  , יהשלכ ךרדב תיארחא הרבחה יכ אצמי  והשלכ טפשמ תיבו  הדימב

 חוטיב תסילופ לכל םאתהב הרבחה לש הימרפה הבוגב תלבגומ היהת תוירחאה הרקמ לכב

 וא גייס  הלבגה הגרחה לכ תוברל  חוטיבה תסילופ לש םיביכרה לכש ךכלו ,  הל תמייקה

 דגנכ ךלש העיבתהו הרקמב יכ תאזב םיכסמ ךנה  ,ףסונב .הרבחה  תוירחא  תא וליבגי , גירח

 העיבתל לבגומ היהת התא ,חוטיבה תסילופב הרבחל ןתינש יוסיכהמ  הכומנ היהת הרבחה

  .חוטיבה תסילופב עובקה ילאמיסקמה םוכסה תא לבקל יאכז היהת אלו הרומאה

 אוהש גוס לכמ תוירחא לכ היהת אל הרבחל יכ תאזב םיכסמ  ךנה .שומישל תוירחא רדעה .17.4
 וא/ו רומאכ תוירחא לכמ הרבחה תא  רטופ  ךנה  .םיתורישב השוע התאש שומיש לכ רובע

 תואצוה וא החרט רכש ,םיקזנה ,תויולעה ,תויובחה ,םיקזנה ,תונעטה לכ  ןיגב  התוא  הפשת

 תקולחמ לכ תוברל ,םיתורישב ךלש שומישהמ םיעבונה )תוריבס ןיד ךרוע תואצוה הז ללכבו(

 וא ןיבוט לש  הריכמה וא השיכרה םע רשקב הז םכסה יאנת לכ יבגל ישילש דצ ןיבל ךניב

 דצ לכ  וא התא הבש הלועפ לכ, הז םכסה יאנתמ יאנתל רשקב  ךדי לע הרפה, םיתוריש

 .'בצויכו ישילש דצ לש תויוכז וא הנקת קוח לכ  ורפת  ישילש

 לכ  ןיבל ךניב לעופב תורשקתה לכל דצ הניא הרבחה יכ תאזב םיכסמו  רשאמ ךנה  .רורחש .17.5
 ,ותוכיא לע הטילש לכ ןיא הרבחל ,ךכמ האצותכ .והשלכ רחא ישילש דצ וא/ו  קפס ,רכומ

 יארחא התא .םיישילש םידדצ םתוא ןיבל ךניב רומאכ םכסה לכ לש ותויקוח וא ,ותוחיטב

  תויהל הלוכי הניא הרבחה .םיתורישה  תועצמאב ולהנתיש  תויוליעפה לכ רובע אלמ ןפואב

 תורחאה תויובייחתהה תא וא םיתורישה תא ועצבי םיישילשה  םידדצהש  ךכל תיארחא

 תא תאדוומ וא/ו תרשאמ הנניאו, אדוול וא/ו רשאל הלוכי הנניא הרבחה  ,ףסונב .םהלש

  לכמ םיקזנהו תושירד ,תונעטה לכמ הרבחה תא  רטופ ךנה .םיישילשה םידדצה  לש םתוליעפ

 וא םיישנוע ,םידחוימ ,םייתאצות ,לעופב םיקזנל , עורגל ילבמ ךא תוברל ( אוהש  גוסו ןימ

 םיעבונהו ,ולוג אלש וא/ו ולוגש  ,םייופצ םניאשו םייופצ ,םיעודי םניאשו םיעודי ,)םיינשמ

 לדחמ וא/ו השעמ לכל וא ,םיישילשה םידדצה םע ךלש םיסחיל יהשלכ ךרדב  םירושק וא/ו

 םתוא ידי לע ךדגנכ שגותש  העיבת לכל תיארחא היהת אל הרבחה הרקמ לכב .ישילש דצ לש

  .םיישילש םידדצ

 ידי לע םיקפוסמ םיתורישה םע רשקב םילבקתמה םימיוסמ םיכמסמו םינותנ , יכ רשאמ ךנה .17.6
 םינותנ ,עדימ ותוא ןיגב  תובח לכב אשית אל הרבחה .ךילא םירושקה םיישילש םידדצ
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 .םגפ לכמ םיפח םתויה וא ,םתויד ,םהב יוארה שומישה ,םתומיא ,םתלבק הז ללכבו םיכמסמו

  עורגל ילבמ ךא תוברל(  אוהש גוסו ןימ לכמ  םייוציפו השירד העיבת לכ לע רתוומ התא

 םייופצ ,םיעודי םניאשו םיעודי ,)םייבגא וא םיישנוע ,םידחוימ ,םייתאצות ,לעופב םיקזנל

 ,עדימ ותואל ךרד לכב םירושקה וא/ו  םיעבונה ,םילוגמ םניאשו םילוגמ ,םייופצ םניאשו

  .ךדי לע וחלשיש םיכמסמו םינותנ ,עדימ לכל םג סחייתי ליעל רומאה .םיכמסמ וא םינותנ
 

 םויסו םכסהה תפוקת .18

 םויסל דע  ופקותב ראשיי אוהו  ,ךדי לע ותלבק  דעומב ותליחת הז םכסה .םכסהה תפוקת .18.1
 אלל ןויסינ תפוקתל םיתורישב שמתשהל רחוב התאו הדימב . תשכרש הליבחה  יפ לע יונמה

 אלל ןויסינה תפוקת םותב םייתסי הז םכסה ,הפוקת התוא םות ינפל יונמ שכור ךניאו םולשת

  .םולשת

 הלחתהה דעומב ליחתמ חפנ תלבגה אלל תישדוח תולעב הליבחל יונמה .שכרנש יונמ תפוקת .18.2
 יפל PAY PER USE""  תליבחל יונמה  .םידדצה דחא  ידי לע ומויסל דע ךישממו עבקנש

 חפנ םויסמ האצותכ ןיב  ומויסל דע ךישממו , עבקנש  הלחתהה דעומב ליחתמ םיקית רפסמ

 . םדקומה יפל – הנש םותב וא/ו הליבחה

 )i( : הלאמ דחא םייקתהב הליעב הז םכסה םייסל יאשר היהי דצ לכ-הליעב םכסהה םויס .18.3

  הנקות אל רומאכ הרפהש לככ תיתוהמ הרפה לע ינשה דצל םימי 30 תב תמדקומ העדוהב

 לגר תטישפ  וא/ו קוריפ תקב השגוה ינשה דצה דגנכו הדימב )ii( וא ,הפוקת התוא ףולחב

 .םישונ תבוטל האחמה וא קוריפ ,םיסכנ סוניכ ,ןועריפ תולדחל עגונה רחא ךילה לכ וא/ו

 ומלושש םימולשת ךל ריזחנ ונחנא , הליעב ךדי לע םכסהה םויס םע  .םויס םע םולשת רזחה .18.4
 לש  ףקותל הסינכה דעומ רחאל הרתונש יונמ לכ לש הפוקתה תיראש ןיגב  שארמ ךדי לע

  ומלוש םרטש  יונמ ימד לכ םלשת התא  הליעב ונידי לע םכסהה םויס םע . .םכסהה םויס

 . םכסהה םויס לש ףקותל הסינכה דעומ קחרל הרתונש יונמ לכ לש  הפוקתה תיראש ןיגב

 הפוקתה רובע ונל עיגמה םולשת לכ םלשל תובייחתההמ ךתוא ררחשי אל םויס לכ הרקמ לכב

  .עבוקה םויסה דעומל תמדוקה

 תכרעמב שומיש תושעל לודחלו יונמה תא לטבל יאשר היהת התא – הליע אלל םכסהה םויס .18.5

   םוי 15 לש בתכבו שארמ הרבחל העדוהב תע לכב

 ףקותל הסינכה דעוממ  םימי 30 ךותב ונל רסמית איהש לככו ,ךתשקבל - .ךלש עדימה רזחה .18.6

 ךלש םיצבקה לכ תדרוהל רושיק ךל חלשנ ונחנא , םישכרנה םיתורישל יונמה םויס  לש

 לעפנ ונא  םויסה דעוממ םימי  םוי 30 לש ןמז קרפ רחאל. תכרעמה לש ןוסחאה קלחמ

 . תכרעמה לש ןוסחאה קלחמ ךלש םיכמסמה וא/ו םיצבקה לכ תקיחמלו תכרעמהמ ךתרסהל
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 וא/ו ךמעטמ  ןוסחאל גואדל  לוטיבה תעדוה ןתמ םע תידעלבה ךתוירחאב יכ ךכל עדומ ךנה

 ףולח רחאל ןכש – תכרעמה תועצמאב ןוסחאל  תילעהש םיכמסמה וא/ו  םיצבקה לש יוביג

  קתוע ךמצעל רומשל גואדל ךתוירחאבו , תכרעמה לש  ןוסחאהמ  םיצבקה וקחמיי  םימי 30

 לע םג לוחי רומאה . הרבחה יפלכ  הז ןיינעב הנעט לכ תולעל אלש בייחתמ ךנה .םהמ יוביג

 .הרפה  בקע תכרעמהמ  ךקותינ

 תויוכז( 12 ,)םישכרנה םיתורישה רובע םימולשתו תולמע( 11 ףיעס . תוארוה ףקות .18.7

 .18.4 ,)תוירחא תלבגה( 17 ,)ידדה יופיש( 16 ,)רותיו בתכ( 14 ,)תוידוס( 13 ,)תויניינק

 20-ו )טופיש תוכמסו לחה קוחה( 19.2 ,)ךלש עדימה רזחה( 18.5 ,)םויס םע םולשת רזחה(

  .הז םכסה לש העיקפ וא םויס לכ ודרשי )תויללכ תוארוה(
 

 טופיש תוכמסו לחה קוחה ,תועדוה .19

 םירושיאהו םירתיהה ,תועדוהה לכ ,הז םכסהב תרחא עבקנ  םא טעמל  . תועדוה ןתמ ךרד .19.1
 םוי )ii( ,ישיא חולשמ )i( :רחאל ונתינ וליאכ םתוא ואריו בתכב ושעיי הז םכסה  יפ לע

 סקפ תועצמאב םתחילש רחאל ינשה םיקסעה םוי )iii( ,ראודב םתחילש רחאל ינשה םיקסעה

 יאנתב( ינורטקלא ראודב םתחילש רחאל ןושארה םיקסעה םוי )iv( וא ,הרבעה רושיא םע

 עגונב תועדוה .)יופיש תב העיבת לע וא םויס לע תועדוהל קיפסמ היהי אל ינורטקלא ראודש

 לכ .ךדי לע הנומש םיבויחל יטנוולרה רשקה שיא יטרפ יפל ונעומי תוינובשחו  םיבויחל

  .ךדי לע הנומש םיתורישה תוכרעמ להנמל ונעומי ךילא תורחאה תועדוהה

 ויהי ושוריפל תועגונה וא ונממ תועבונה תוקולחמה לכו הז םכסה .טופיש תוכמסו  לחה ןידה .19.2
 טופישה תוכמס ילעב היהי ביבא לת לש םימכסומה טפשמה יתב .לארשי תנידמ ינידל םיפופכ

 .הז םכסהמ תעבונה תקולחמ לכ לע תידעלבה
 

 תויללכ תוארוה .20

 ,תופתוש רצוי וניא הז םכסה .םייאמצע םינלבק םניה םידדצה .םידדצה ןיב םיסחיה תכרעמ .20.1
  .םידדצה ןיב  דיבעמו דבוע  יסחי וא תונמאנ תבוח ,תונכוס ,ףתושמ םזימ ,ןויכיז

 הווהת אל הז םכסה תחת ויתויוכזמ ימ שומימב םידדצה דחא לש בוכיע וא ןולשיכ .רותיו .20.2
  .תוכז התוא לע רותיו

 הנושת הארוהה ,ןידל  תדגונמ הז םכסהב הארוה יכ  עבקי ךמסומ  טפשמ תיבו הדימב .הדרפה .20.3
 תירוקמה הארוהה תורטמ תא רתויב בוטה ןפואב הגישמ איהש ךכ שרופתו טפשמה תיב ידי לע

  .ףקותב הנראשת הז םכסהב תוארוהה רתיו ,ןיד  יפ לע  תרתומה תיברימה הדימב
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 תורחא תואצוהו ריבס החרט רכש לכ השירד יפ לע םלשת התא .ןיד יכרוע תחרט רכש .20.4
 __ ףיעס תא ךתרפה לשב הז םכסה  יפ לע ונל  םיעיגמה םימולשת תובגל ידכב ונל ומרגנש

  .)םימולשתו תוינובשח(

 ןכדעתהל היושע רשא ,רתאב תמסרופמה תויטרפ תוינידמ שי Logbox-ל .תויטרפ תוינידמ .20.5

 רסוח וא הריתס לש הרקמב .תוינידמ התוא לש םיאנתה ידי לע ביוחמ היהת התא .תעל תעמ

  .ורבגי הלא םיאנת ,הלא םיאנתו תויטרפה תוינידמ ןיב המאתה

 .תעל תעמ ןכדעתהל יושע רשא ,רתאב םסרופמה החטבא דומע שי Logbox-ל .החטבא ףד .20.6

 דומע ןיב המאתה רסוח וא הריתס לש הרקמב .הז דומעב םיאנתה ידי לע ביוחמ היהת התא

  .ורבגי הלא םיאנת ,הלא םיאנת ןיבל החטבאה

 ,הז םכסה תחת ויתויובייחתה וא ויתויוכז תא ריבעהל לוכי וניא םידדצהמ דחא ףא . האחמה .20.7
 ןפואב בכועת אל רשא( ינשה דצה לש בתכב תמדקומ המכסה אלל ,תרחא וא קוח תלעפהב ןיב

 אלל( ואולמב הז םכסה ריבעהל לוכי םידדצהמ דחא לכ ,רומאב עוגפל ילבמ .)ריבס יתלב

 הריכמ וא ,שדחמ ןוגרא ,השיכר ,גוזימ ךלהמב וא ולש תורושק תורבחל )ינשה דצה תמכסה

 הפורתה .ינשה דצה לש רישי הרחתמ םיללוכ םניאש ולש םיסכנה לכ יתוהמ ןפואב וא לכ לש

 דצה תריחבל ,היהת וז הקספ לש הרפה ךות ינשה דצה לש הרבעהל הנווכל דצ לש הדיחיה

 ,רומאכ םויס לש הרקמב .ריבעמה דצל בתכב העדוה םע םכסהה לש םויס ,ריבעמ וניאש

 רחאל םייונמה לכ לש הפוקתה תרתי תא תוסכמה שארמ ומלושש תולמעה תא ךל ריזחנ ונחנא

 המלוש םרטש הלמע לכ םלשת התא ,ונדי לע הביס םע םויס לכ רחאל .עבוקה םויסה דעומ

 ךתוא ררחשי אל םויס לכ הרקמ לכב .עבוקה םויסה דעומ רחאל הפוקתה תרתי תא הסכמה

 םויסה דעומל תמדוקה הפוקתה רובע וניפלכ םולשתל תדמועה הלמע לכ םלשל תובייחתההמ

  .עבוקה

 םידדצה ןיב אלמ םכסה הווהמ ,ול םיחפסנהו םיגצומה לכ הז ללכבו ,הז םכסה .הצממ  םכסה .20.8
 םיעגונה ,הפ לעב וא בתכב ,םיליבקמהו םימדוקה םיגצמה וא תועצהה ,םימכסהה לכ לע רבוגו

 םא אלא ףקותב ויהי אל הז םכסהב הארוה לכ לע רותיו וא ןוקית ,יוניש לכ .ןודנבש אשונל

 ןוקיתה ,יונישה השענ ודגנכש דצה ידי לע ינורטקלא ןפואב ולבקתה וא ומתחנו בתכב ושענ

 לכו םכסהה ףוגב תוארוהה ןיב המאתה רסוח וא הריתס לכ לש הרקמב ,תאז םע .רותיווה וא

  .ורבגי  הז םכסה לש םיאנתה  ךמיע ךרענש הנמזה ספוט לכב וא ,ול חפסנ וא גצומ

  .18 ליג לעמ םידיחיו תויטפשמ תויושיל םידעוימ םיתורישה .20.9
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