
תינכות יטרפ  ירקיע 
הרבחה ןיבל  ךניב  תורשקתהה  תינכות  .הרבחה  ןיבל  ךניב  תורשקתהה  ירקיע  תא  תיצמתב  ךתעידיל  איבהל  תאזב  תדבכתמ  הרבחה )"  " וא םוקלט " ןלוג  : " ןלהל .פ.ח 51-453804-0 (  "מ , עב םוקלט  ןלוג  תרבח 

.ךלש  תינכותה  ןמ  דרפנ  יתלב  קלח  הווהמו  "ן " טר יתוריש  ןתמל  םייללכ  םיאנת   " ספוטב םיעיפומה  םיאנתל  םג  הפופכ 
 

: ךיראת
ילארשי לארשי  יונמה : םש 

5-5555555-6 יונמה : .ז.ת 
ביבא לת  .ד.ת 111 , יונמה : ןעמ 

 580000000 ףסונ : ןופלט  סמ '
"ל : אוד

יטרפ יונמ : גוס 
058-1111111 ןופלטה : /י  רפסמ

אלל תמייקש -  לככ  תובייחתהה , תפוקת  ךשמ  . 1
 – יונמה ידי  לע  םישקובמה  םיתורישה  יפירעת  . 2

 
תורישה ריחמ  תורישה םש 

****** הבוצק יתלב  הפוקתל  ינשה , וקה  רובע  שדוחל   ₪ 29.90 ןושארה ו - וקה  רובע  שדוחל   ₪ 39.90 שדוחל לש 29.90 ₪  תולעב  ינש  וקו  שדוחל  לש 39.90 ₪  תולעב  ןושאר  וק  תליבח 
.םוימירפ ירפסמ  ללוכ  אל  .דבלב  לארשיב  םידעיל  * השילג  250GB דעו דבלב  םידיינ  םידעיל  ( SMS  ) םינורסמ תוקד , תללוכ  הליבחה 

.דחא בויח  רוזחמל  תושדחתמ  תוליבח  דע 5   1GB לכל לש 3.90 ₪  תולעב  תשדחתמ  השילג  תליבח 
 

תישדוח תולעב   5GB וא לש 6.90 ₪  תישדוח  תולעב   2GB חפנב תשדחתמ ) אל   ) העובק תפסונ  הליבח  תולע 
 ₪.** לש 9.90

( דבלב בויחה  רוזחמב  ףקותב   ) תופסונ השילג  תוליבח 

הליבחב לולכ  *** םירחבנ םידעיל  "ל  וחל תוחיש  תוקד  דע 300 
שקבל ןתינ  אל  .תורשקתהה  םכסהל  חפסנכ  "ב  צמה תורשקתהה  יאנתל  ףופכבו  םאתהב  .הליבחב  לולכ 

.הליבחה ןמ  הז  תוריש  ריסהל 
***** םירתא ןוניס  תוריש 

' גא  60 MMS תעדוה
.םוימירפ ירפסמ  ללוכ  אל  .דבלב  לארשיב  םידעיל  גא '  1 ( הליבחהמ הגירחב   ) דיינל  SMS

.םוימירפ ירפסמ  ללוכ  אל  .דבלב  לארשיב  םידעיל   ₪ 0.178 ( הליבחהמ הגירחב   ) החיש תקד 
 ₪ 19 םיימעפ דח   SIM ימד
 ₪ 30 םיימעפ דח  רוביח  ימד 

ינשה וקל  ןושארה ו-25 ₪  וקל   ₪ 0 םיימעפ דח  רבעמ  ימד 
"ק) וה התואב  םימלושמה  םלשמה  ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 5 ( בויח רוזחמל  ( ) יארשא יסיטרכ  לע  לח  אל   ) קנב ןובשח  בויחל  האשרהב  לופיט  ימד 

 ₪ 3.90 ( בויח רוזחמל   ) ילוק את  תוריש 
"ק) וה התואב  םימלושמה  םלשמה  ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 15 ( ימעפ דח  ) יארשא ) יסיטרכ  לע  לח  אל  קנב ( ןובשח  בויחל  האשרה  תמקה  ימד 

( רז ותואב כ"א  םימלושמה  םלשמה  ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 30 ( ימעפ דח   ) רז יארשא  סיטרכב  בויח  ימד 
( הליבחב לולכ   ₪ ) 0 דח  ) החיש יוהיז  תחיתפ  / תמיסח דיינ , רפסמ  תפלחה  ההוזמ , החיש  הדיעו , תחיש  הניתממ , החיש 

( ימעפ

הצריש וק  לכל  סחיב  בטקאי )"  )" ולש םיסה  סיטרכ  תא  ליעפי  יכ  יאנתבו  העשב 9:00  םוימ 01.08.21  רחואי  אל  דעו  העשב 9:00  םוימ 09.02.20  לחה  הליבחל  ףרטצהל  יאשר  םייק  חוקל  וא  שדח  ףרטצמ 
, םיסה סיטרכ  תלעפה  םע  קר  ףקותל  סנכית  תורשקתהה  תוחוקל 0058 .* תורישל  רשקתהל  שי  ןורחאה  דעומה  רחאל  בוטקיא )  ) הלעפה עוציבל  העשב 9:00.  םוימ 01.09.21  רחואי  אלו  דע  הליבחל , ףרצל 

וק קר  בטקאי  / וז הליבחל  ריבעיש  חוקל  .ןורחאה  דעומל  דע  םיווקה  ינש  תא  בטקאל  וא  וז ו/ הליבחל  ריבעהל  ךרוצ  שי  הליבחה  יאנתמ  תונהיל  תנמ  לע  .המשרהה  תעב  הרקמ  לכב  ובגייש  םיסה  ימד  טעמל 
םיכייושמ םניאש  םיפסונ  םיווק  ותושרב  םא  םג  עצבמה , תפוקת  ךלהמב  הליבחבש  םיווקה  ןמ  דחא  דייני  וא  לטביש  וא  הליבחל , םיכייושמ  םניאש  םיפסונ  םיווק  ותושרב  םא  םג  ןורחאה , דעומה  דע  דחא 
תונהילו ומוקמב  רחא  וק  ףרצל  ןתינ  אל  הליבחה  ןמ  וק  תאצוה  רחאל  .עצבמה  תפוקת  םותל  דע  שדוחל   ₪ 39.90 ינשה –  וקב  רבודמ  םא  ןיבו  ןושארה  וקב  רבודמ  םא  ןיב  רתונה , וקה  רובע  םלשי  הליבחל ,

.ןורחאה דעומה  ינפל  עצובי  רחאה  וקה  ףוריצ  ןכ  םא  אלא  ורובע , לש 29.90 ₪  ריחממ 
 

יפל יונמה  בייוחי  ( SMS תועדוה תוחיש ,  ) םיביכרמה דחאל  סחיב  שומישה  תלבגמל  העגה  םע  . SMS 4000 דעו החיש  תוקד  דע 4000  בויח : רוזחמ  ךלהמב  לארשיב ) דעיל  לארשיב  תוחישב   ) תללוכ הליבחה  *
.תוקד  120 יברימ -  החיש  ךרוא  .אבה  בויחה  רוזחמ  תליחתל  דע  הלבטב  טרופמה  ףירעתה 

 
חפנ אולמ  יוצימ  םע  .תפסונה  השילגה  תליבח  יאנתל  םאתהב  (ו)ת , פסונה השילגה  (ו)ת  ליבח יוצימל  דע  שולגלו  ךישמהל  לכות  תשדחתמ –  וא  העובק  ימעפ , - דח ןפואב  השילגה , תליבח  תלדגה  תשכרו  לככ  **

לכב ןלטבל  לכות  תשכרו , הדימב  .תופסונ  השילג  תוליבח  שוכרל  ביוחמ  ךניא  .אבה  בויחה  רוזחמ  תליחתל  דע  השילג  ךשמהל  םסחית  תשכרו , לככ  תופסונה , תוליבחב  השילגה  חפנו  הליבחב , לולכה  השילגה 
https://g olantelecom.co.il/web/info/g eneral#rates קנילב הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב  םיטרופמ  הליבחב  םילולכ  םניאש  םיתורישה  רתי  יפירעת  .יסחי  ןפואב  ביוחת  לחה - ןהב  שומישהו  לככו  תע ,

.דרפנב וביוחיו  הליבחב  םילולכ  םניא  תועצמאב 016  גויחו  רחא  ימואלניב  ליעפמל  ךויש  וא  רחא  ימואלניב  ליעפמ  תועצמאב  גויח  (. 016  ) ימואלניב םוקלט  ןלוג  תועצמאב  גייחמו  ךיושמ  ךניהו  הדימב  ***
 

גנוה הירגנוה , דנלוה , יאווה , הקירפא , םורד  קרמנד , הינמרג , הינטירב , ליזרב , היגלב , הירגלוב , תירבה , תוצרא  הניטנגרא , הינוטסא , דנלריא , הילטיא , יאווגורוא , הילרטסוא , הירטסוא ,  : םיחיינ םידעי 
וטרופ ןילופ , לגוטרופ , ונירמ , ןס  היקבולס , הינבולס , רופגניס , ןיס , דרפס , דנליז , וינ  היגברונ , וקיסקמ , הטלמ , היזלמ , אטיל , היבטל , גרובמסקול , ןפי , ןווי , ןאוויט , היקרוט , הלואצנו , ןקיתוו , גנוק ,

.הדנקו "ב  הרא םידיינ : םידעי  .דנליאת  ץיווש , הידווש , היסור , הינמור , היטאורק , םורד ,)  ) ןיסירפק הדנק , ןטסחזק , םורד ,)  ) האירוק תפרצ , היכ , צ' הלי , צ' ןטסיקפ , וקיר ,
https://golantelecom.co.il/gui_lib/docs/tariffs_ILD_he_IL.pdf קנילב הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב  םיטרופמ  תוקדה  תסכמ  יוצימ  רחאל  הליבחב  תולולכה  תונידמל  תוחישה  יפירעת 

 
.תורשקתהה  םכסהל  "ב  צמה חפסנב  הבחרהב  האר  תורישה  תודוא  םיטרפל  .דבלב  התוירחאבו  . Cyber Cloud Networks Ltd תרבח תועצמאב  קפוסמ  תורישה  ***** 

 
ןוישירה תוארוהל  םאתהבו  ידעלבה  התעד  לוקיש  יפל  תיאשר , הרבחה  .ישדוחה  בויחה  רוזחמ  לש  ותליחת  דעומב  יטמוטוא  ןפואב  שדוח  ידמ  תשדחתמ  רשא  הבוצק , יתלב  הפוקתל  הקסע  איה  הליבחה  ******

תוארוהל םאתהב  שארמ  יונמל  חלשית  ךכ  לע  העדוהו  הב , םיללכנה  םיתורישה  ףקיה  תא  וא  התלוכת ו/ תא  וא  הליבחה ו/ ריחמ  תא  דירוהל ) וא  תולעהל   ) תונשל תעל , תעמ  הליבחה  יאנת  תא  תונשל  הלש ,
.תויטנוולרה ןידהו  היצלוגרה 

 
.ןיינעב יהשלכ  הנעט  עמשת  אלו  ידעלבה , התעד  לוקיש  יפל  םדקומה , ומויסל  איבהל  וא  עצבמה ו/ ףקות  תא  ךיראהל  תיאשר  הרבחה 

 
אלל   - םיעובק םימולשת  טוריפ 

.םיס קר   / " only sim : " הצקה דויצ  םגד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

םידלי  רואלקרבייס  / םירתא ןוניס  תוריש 

   .Cyber Clo ud Netwo rks Ltd     .    ולא שומיש  יאנתב  רומאל  ךרושיאו  ךתמכסה  לע  דיעמ  תורישב  שומישה  ןכש  הדיפקבו , ןויעב  הלא  םיאנת  ארק  אנא  .ןלהלש  שומישה  יאנתל  ףופכ  ןלהל ) ותרדגהכ   ) תורישב שומישה 

https://golantelecom.co.il/web/info/general#rates
https://golantelecom.co.il/gui_lib/docs/tariffs_ILD_he_IL.pdf


. ומוסרפ עגרמ  לחי  תורישה  יאנת  יוניש  לש  ופקות  .שארמ  יהשלכ  העדוה  תריסמב  ךרוצ  אללו  ידעלבה  התעד  לוקיש  יפל  תעל , תעמ  ולא  שומיש  יאנת  ןכדעל  תוכזה  תא  המצעל  תרמוש   
 

תורישה  
.Cybe r Cloud Ne tworks Ltd תרבח תוכרעמ  תועצמאב  ןתינה  תיראלולסה  תשרב  טנרטניא  ירתא  ןוניסל  יתשר  תוריש  וניה  תורישה )"  )" תשכרש הליבחל  םאתהב  םידלי ," דואלקרבייס   " תוריש וא  ו/ םירתא " ןוניס   " תוריש       

תועובק ןניה  תורישב  ןוניסה  תורדגה  רישכמה . יבג  לע  יהשלכ  הנכות  תנקתה  ךירצמ  וניאו  תירלולסה  תשרה  לע  השילגב  תורישל , יונמה  רלולסה  וקל  ןתינ  תורישה  .דבלב  התוירחאבו   )" קפסה  " וא תורישה " קפס  : " ןלהל (
.שמתשמה  ידי  לע  הכירע  וא  יונישל  תונתינ  ןניאו 

.תירלולסה   תשרב  השילג  תעב  רומאכ , םינכת  םיליכמ  םה  יכ  ששח  םייקש  וא  (, 1982 "ב –  משת םירודישו ,) קזב   ) תרושקתה קוחל  ףיעסב 4ט  םתרדגהכ   ) םיינעגופ םינכת  ןוניס  הניה  ןוניסה  תרטמ        

ירתא םאפס , ירתא  םיינעגופ , םיינודז , םירתאל  השילג  לש  םוקלט , ןלוג  תשר  תועצמאב  טנרטניאה  תשרל  שמתשמה  רוביח  תעב  תמא , ןמזב  השילג  תמיסחו  רוטינ  ללוכ  תורישה  םירתא ," ןוניס   " תוריש תשכרו  הדימב        

םייטנרטניא םירושיקל  םג  תונופה  תונוש , לייבומ  תויצקילפאמ  םג  םיינודזו  םיינעגופ  םינכתל  השילג  לש  העינמ  רשפאמ  תורישה  .םירחא  םירתאל  םיזחתמה  םירתא  ןכו  ונרופ  לוהוכלא , םירומיה , קשנ , םיטוב  , ירתא  גנישיפ ,
.םיעלקה   ירוחאמ  םיינודז 

, גנישיפ ירתא  םאפס , ירתא  םיינעגופ , םיינודז , םירתאל  השילג  לש  םוקלט , ןלוג  תשר  תועצמאב  טנרטניאה  תשרל  שמתשמה  רוביח  תעב  תמא , ןמזב  העינמו  רוטינ  ללוכ  תורישה  םידלי ," רבייס  תנגה   " תוריש תשכרו  הדימב        

, תומילא תוינוציק , תוצובק  הכימת , תוצובק  תולפה , הילפא , ינימ , ךוניח  ירתא  תויורכה , ירתא  ונרופ , לוהוכלא , םירומיה , קשנ , םימס , ירתא  לש  המיסח  ללוכ  תורישה  ןכ  ומכ  .םידלי  לוצינו  גניקאה  ירתא  םיטוב , ירתא 
ירוחאמ םיינודז  םייטנרטניא  םירושיקל  םג  תונופה  תונוש , לייבומ  תויצקילפאמ  םג  םיינודזו  םיינעגופ  םינכתל  השילג  לש  העינמ  רשפאמ  תורישה  .םירחא  םירתאל  םיזחתמה  םירתא  ןכו  הדובע  שופיח  ןושיע , ןכוסמ , טרופס 

.םיעלקה 
ןוגכ תרחא  תשר  לע  השילגב  ךכ  ללכבו  תרחא , השילג  תליבח  לע  השילגב  ליעפ  וניאו  דבלב , ולש  תירלולסה  השילגה  תליבח  תרגסמב  תאזו  םירתאל  ןפדפד  תועצמאב  השילג  עצבמה  תורישה  לע  יונמה  וקל  ןתינ  תורישה        

.ל  " וחב השילגב  וא   WIFI תיטוחלא תשר 
םילעופה שופיח  יעונמ  תוברל   ) שופיח יעונמ  םימייק  םכביל , תמושתל  .ןפצומ  וא  חטבואמ  ןפואב  םילעופה  שופיח  יעונמב  תוברל  שופיח ) יעונמב  שופיח  תואצות  תגצה  ןוגכ   ) םיברועמ םירתאב  םינכת  םסוח  וניא  תורישה        

.שופיחה  יעונמ  לש  םייאמצעה  ןוניסה  ינונגנמ  תא  םג  ליעפהל  ץלמומ  םירתאה , ןוניס  תוריש  תמלשה  ךרוצל  םייאמצע , ןוניס  ינונגנמ  םיקפסמ  רשא  חטבואמ ,) ןפואב 
.האילמ  המיסח  חיטבהל  קפסה  ידיב  ןיאו  טנרטניאה , תשרב  םיינעגופ  םינכתל  הפישחמ  האילמ  הנגה  קינעמ  וניא  תורישה  יכ  רהבוי        

תרירב תורדגה  םעו  ןפדפד  תועצמאב  הניה  השילגה  םא  קר  ליעפ  היהי  תורישה  .ולש  תירלולסה  השילגה  תליבח  תועצמאב  טנרטניא  ידעיל  השילג  ישומיש  השעי  הז , תורישל  ךיושמה  רלולסה  וק  רשאכ  לעפומ  תורישה        

.והשלכ   יוניש  םהב  עצובש  אלל  הז , תורישל  קפסה  לש  םיידועייה   DNS-יתרש ה תבותכ  לש  לדחמה 
 

: םיאבה םירקמב  ראשה , ןיב  לעפי , אל  תורישה     
(. Thor, Peer2Peer, Proxy םינוש (  ןפדפד  יפסות  תועצמאב  השילגב  ןכו  תרחא , הרוצב  תרושקת  תנפצה  וא  ו/ , Tunnel VPN Site to site תועצמאב השיגב   .1

'. דכו  Dropbox  , סקוד לגוג  םירתא ) םיחראמה  םהינימל  ןוסחא  ירתאב  וא  ' ) דכו  facebook, wix  , לגוג ןוגכ   ) רחא ישאר  ןיימוד  לע  םיחראתמה  םירתאב   .2
'. ודכו םיטא  צ' םירסמ , תונכות  םיקחשמ , "ל , אודב תויתרבח , תותשרב  השילגב  ןפדפדה , תועצמאב  אלש  השילגב   .3

.ל " וחב השילגב  וא   WiFi תשרב השילגב  (, VPN  ) תוילאוטריו תויטרפ  תותשרב   .4
.IP תבותכל הרישי  הינפב  אלא    DNS תמושר תועצמאב  עצבתמ  אל  םהילא  רושיקהש  םירתאב   .5

.םיצבק ףותיש  ירתאב   .6

.ל " אודה תועצמאב  םילבקתמה  םינכת  ןנסמ  וניא  תורישה         

.תורישה קפס  ידי  לע  תישענ  םירתאה  לש  םיימינפה  ןוניסה  ינונגנמ  לש  ןוניסה  המיסחה , ידעיל  תונוש  תורדגה  רוחבל  ןתינ  אלו  תורישה , ייונמ  ללכל  ןוניסה  ןפוא  לש  תיללכ  הרדגה  תעצובמ  תורישה  תרגסמב         

יפסכ רזחה  לכל  יאכז  היהי  אל  שמתשמהו  לעופב  םיתורישה  ןתמ  יאמ  האצותכ  דצ ג ' לכל  וא  שמתשמל ו/ ומרגיי  רשא  םהש  גוס  לכמ  העיגפל , וא  קזנל ו/ ןפוא  לכב  תיארחא  היהי  אל  תורישה  קפס  ולא  םירקמב  יכ  רהבוי 
. ךכ ןיגב 

םולשת יעצמא  וא  ןובשח  בויחל  האשרה  וא  עבק  תארוה  לכ  יכ  תאזב  רשאמ  ךניהו  תעל ,) תעמ  ןכדועיש  יפכ   ) הל תרסמש  םולשתה  יעצמא  תועצמאב  תורישה  ןיגב  םולשת  לכ  תובגל  "מ  עב םוקלט  ןלוגל  תאזב  ריתמ  ךניה 
.תורישה ןיגב  םולשתה  תיבג  ךרוצל  םג  ושמשי  תרסמש – 

תוירחא  תלבגה 
ןובשח תועצמאב  םימולשתה  תיבג  תא  תעצבמו  יונמה , תבוטלו  קפסה  תועצמאב  הלש  תשרה  יבג  לע  תורישה  תא  תרשפאמ  "מ  עב םוקלט  ןלוג  יכו  דבלב  ותוירחאבו  קפסה  ידי  לע  קפוסמ  תורישהש  ךכל  עדומ  ךניה         

לכמ שרופמב  םוקלט  ןלוג  תא  רטופ  יונמה  קפסל . תורישי  הנפות  תורישה  אשונב  הנולת  וא  הנעט ו/ לכ  .תורישב  רושקה  רחא  אשונ  לכלו  ותונימא  ודוקפת , ותוביצי , תורישל , אוהש  ןפוא  לכב  תיארחא  הניא  ךא  ןופלטה ,
.תורישב ןיפיקעב  וא  ןירשימב  רושקה 

החטבה לכ  ןתונ  וניא  קפסה  .קפסה  לש  תידעלבה  תוירחאב  וניה  תורישה  .ויאנתל  ףופכבו  ויתולוכיל  םאתהב  (, As Available -ו As Is סיסב לע   ) ותונימז יפכו  אוהש  תומכ  קפסה , תוכרעמ  תועצמאב  קפוסמ  תורישה         

.תידעלבה ךתוירחא  לע  השענ  תורישב  שומישהו  םייפיצפס , םיכרצל  המאתהו  תוירחסמ  םע  רשקב  תוברל  קפוסמה , תורישל  רושקה  לכב  תרחא , וא  תיקוח  תעמתשמ , וא  תשרופמ  תוירחא , רבדב 
רתאל תורשפא  ןיא  יכ  רהבומ  .ינעגופ  וניאש  תורמל  רתא  תמיסח  לש  םירקמ  ונכתיי  תורישה  תרגסמב  ןכ , ומכ  .םיינעגופה  םינכתה  וא  םיינעגופה  םירתאה  לכ  תא  םוסחי  וא  האלמ ו/ הנגה  קינעי  תורישה  יכ  תובייחתה  ןיא         

.השילגה תוכיאב  וא  בצקב  העיגפ  תויהל  היושע  תורישב , שומישה  תרגסמב  רהבוי  ןכ , ומכ  .םהילא  השיג  לכ  טלחומ  ןפואב  עונמלו  םיינעגופה  םינכתה  וא  םירתאה  לכ  תא 
.שדחמ גלטוקי  אוה  ךייש –  אוה  הילא  הירוגטקל  םאתהב  גלטוקמ  וניאש  רתאכ  אצמיו  הדימבו  קפסה , ןחבי ע"י  וגורידו  רתאה  גולטק  .םסחנ  וניאש  רתא  לע  חוודלו  קפסה , םע  רשק  רוציל  לוכי  ךניה         

קפסה השירד  וא  העיבת  הנעט , לכ  ךל  הייהת  אל  .תולקת  אלל  קפוסיש  וא  יוארכ  לעפי  תוקספה , אלל  ורדסכ  ןתניי  םהשלכ , םייוקיל  וא  תואיגש ו/ אלל  היהי  ערפוי , אל  ףיצר , ןפואב  ןתניי  תורישהש  בייחתמ  וניא  קפסה         

רחא אלממ  ךנהו  ןיקת , ןפואב  לעופ  תורישה  רשאכ  םג  תאז  לש 100% , האלמ  הנגה  קפסי  תורישה  יכ  בייחתמ  ו  ניא קפסה  ךיכרצל . םתמאתה  וא  םהיתולבגמ ו/ וא  ו/ םהיתולוכי , םהמ , הזיא  וא  תורישה  תונוכת  ןיגב 
. תורישב שומישל  תויחנהה  לכ 

םדא לכ  יפלכ  וא  ךיפלכ  תרחא , הליע  לכ  וא  תיקיזנ , תיזוח , הליע  חוכמ  םא  ןיב  איהש , תיטפשמ  הליע  לכ  חוכמו  הרקמ  םושב  יהשלכ ,  תוירחאב  ואשיי  אל  ומעטמ  םיאבה  לכו  וידבוע  קפסה , ליעל , רומאב  עוגפל  ילבמ         

םא ףא  תאזו  תורישב , שומישה  יא  וא  שומישה  םע  רשקב  וא  בקע  םרגנש  ןיטינומב , העיגפו  שפנ , תמגוע  םיחוור , דספה  הסנכה , דספה  תוברלו  יתאצות , וא  ישנוע  ףיקע , דחוימ , רישי , קזנ  תוברל  והשלכ , קזנ  ןיגב  רחא 
.והשלכ דצמ ג ' העיבת  לכ  ןיגב  תוירחא  םושב  אשי  אל  קפסהו  רומאכ , קזנל  תוירחא  לכמ  שרופמב  קפסה  תא  רטופ  ךנה  .רומאכ  קזנל  תורבתסהל  םיעדומ  תויהל  ויה  םירומא  וא  םיעדומ  ויה  קפסה  וא  ו/ רלולסה  קפס 

וא השעמ  ןוילע , חוכ  תוברל  ותטילשב  ןניאש  תוביסנ  ידי  לע  םרגיש  ףיקע , וא  יתאצות  דחוימ , קזנ  תוברל , קזנ  לכ  ןיגב  תיקיזנ , וא  תיזוח  תוירחא , לכב  אשיי  אל  קפסה  יכ  םיכסמו  רשאמ  ךנה  ליעל , רומאהמ  עורגל  ילבמ 
.קפסה לש  לדחמ 

דעומל ומדקש  םישדוחה   12 תורישה ב - רובע  לעופב  תמלישש  םיתורישה  ימד  לש  רבטצמ  םוכס  לע  הלעת  אל  הז , םכסה  ןיגב  ךל , תדמועה  הדיחיה  הרומתהו  םיקזנ , םולשתל  קפסה  לש  תידעלבה  ותוירחא  הרקמ  לכב         

.השירדה
. וקלח וא  ולוכ  תורישה , תא  ידעלבה  ותעד  לוקיש  יפ  לע  תע , לכב  םצמצל , וא  לטבל ו/ וא  קיספהל ו/ תוכזה  תא  ומצעל  רמוש  קפסה         

.ולא תוריש  יאנת  תוארוה  הנרבגת  תורישה , רבדב  םהשלכ  םירחא  םימוסרפל  ולא  תוריש  יאנת  תוארוה  ןיב  יהשלכ  המאתה  יא  וא  הריתס ו/ לש  הרקמ  לכב         
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