
 

 

 םולשת יתוריש ןתמ ןיינעל םייללכה םיאנתה ירקיע תיצמת

 ,םולשת יתוריש קוחל םאתהב םולשת יתוריש ןתמ ןיינעל דבלב תיצמת םיווהמ ןלהל םיעיפומה םיטרפה
 םיאנתה"( קנבב ןובשח לוהינל םייללכה םיאנתה לש אלמה חסונל .)"םולשת יתוריש קוח"( 2019-ט"עשתה
 ..bank.co.ilonezerowww תבותכב קנבה לש טנרטניאה רתאבו היצקילפאב םייללכה םיאנתה תא ואר ,)"םייללכה
  ,תעל תעמ ,ןכדעל יאשר היהי קנבה

 תורישה ירקיע
 יללכ

 .םינוש םולשת יתוריש םג םהיניבו ויתוחוקלל םייסנניפ םיתוריש לש ןווגמ קינעמ מ"עב )המקהב( ןושארה ילטיגידה קנבה
 ,ןובשחל םיפסכ תדקפה :ןוגכ םולשת תולועפ עצבלו )םולשת ןובשח( בשו-רבוע ןובשח להנל ויתוחוקלל רשפאמ קנבה
 יתוריש םניאש םיתוריש קנבה קינעמ ,ןכ ומכ .םיישילש םידדצ לש תונובשחל םיפסכ תורבעה עוציבו ןובשחהמ ןמוזמ תכישמ
 תקפנה ,םינוש םיצורעב ויתוריש תא עיצמ קנבה .ךרע תוריינב תולועפ עוציבו יארשא ןתמ ,תונודקיפל הדקפה םהבו םולשת
 ואר ,תורשקתהה יכרדו קנבה יטרפל .היצקילפאה וניהש ילטיגיד םולשת יעצמא ןכו ןופלטב תולועפ עוציב ,יארשא סיטרכ
 https://www.onezerobank.co.il/contact :הז רושיקב קנבה לש טנרטניאה רתאב ןימז רשא עדימה ףד תא
 

 תוחוקלל דימעמ קנבהש םיירקיעה םולשתה יתוריש טוריפ

 ןכו ןופלטה וא/ו היצקילפאה תועצמאב תולועפ עוציב :םולשת תולועפ עוציב ךרוצל םולשת יעצמא ויתוחוקלל עיצמ קנבה
 ףדב ואצמת םיירקיעה םולשתה יעצמאל סחיב ףסונ טוריפ .ויתוחוקלל קיפנמ קנבהש בויח סיטרכ תועצמאב תולועפ עוציב
 ףד/https://onezerobank.com/warehouse/userUploadFiles/Image :הז רושיקב קנבה לש טנרטניאה רתאב עדימה
 .pdf.(1( 16.2.21 םולשת יתוריש קוח עדימ

 קנבה ידי לע םינתינה םיירקיעה םולשתה יתורישל םייטנוולרה םידעומה

 ינימשו תוכוס לש ןושאר ,רופיכ םויו רופיכ םוי ברע ,הנשה שאר ימ ינש ,ןותבש ימי ,תבש םוי טעמל ,םוי לכ - "םיקסע םוי"
 לע חקפמה ידי לע עבקייש רחא םוי וא ,באב העשתו תועובשה גח ,תואמצעה םוי ,חספ לש יעיבשו ןושאר ,םירופ ,תרצע
 עבטמב )יארשאו תונודקיפ תוברל( הקסע לע רבודמש לככ .רומאכ םיקסע םוי וניאש םויכ ןיד לכ יפ לע עבקיי רשא וא םיקנבה
 המ תעל תעמ עובקל יאשר קנבה ,ןיד לכל ףופכבו ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ץוח עבטמב םיקסע םוי היהי םיקסע םוי ,ץוח
 תויללכמ עורגל ילבמ( רתיה ןיבו ,םינוש קוסיע ימוחת וא/ו םינוש םייאקנב םיתוריש ןיינעל ולוחי רשא םיקסעה ימי ויהי
 ,ץוח עבטמב םיקסעו תונודקיפ ,ךרע תוריינב תולועפ עוציב וא הריכמ וא היינק ןיינעל םויסו החיתפ תועשו םידעומ )רומאה
 םיקסע םוי ךלהמב דבלב תומיוסמו תולבגומ תועשב וא ,דבלב םימיוסמ םימיב רחא רבד לכו תואוולה ,םיארשא ,תועבטמ
  .םידעומו תופוקת וא םימי וא םוי לכל סחיב לכהו – והשלכ
 טעמל ,"םיקסע םוי" הרדגהב גרחומה םוי ברעו ישיש ימיב 14:00 העשבו םיקסע םוי לכב 18:30 העשב – "םיקסע םוי םויס"
 לע חקפמה ידי לע ועבקיי רשא תורחא תועשב וא רופיכ םוי ברעל םדקש םויהו באב העשת ברע ,םירופ ברע ,ןותבש םוי ברע
  .ןיד לכ יפ לע ועבקיי רשא וא םיקנבה
 הלבגה אלל יטנוולרה ץוחה עבטמב תואקסע לעופב עצבמ קנבה ובש םוי םג אוהש םיקסע םוי – "ץוח עבטמב םיקסע םוי"
 םהיניב םישוע ןודנולב םיקנבה ובש םיקסע םוי היהי חנומה תועמשמ ,ץוח עבטמב יארשא ןיינעל םלוא ,תואקסעה ימוכסב
 עבטמב תואקסע לעופב עצבמ קנבה ובש םוי םג אוהש ,ןודנולב יאקנבניבה קושב יטנוולרה עבטמב תונודקיפב תואקסע



 

 

 .םייאקנבה םירסממה לש הקילס םייקל םייאקנב םידיגאת םיגהונ ויבגל רשאו ,תואקסעה םוכסב הלבגה אלל יטנוולרה
 .גח יברעו ישיש ימיב 13:00 העשבו ץוח עבטמב םיקסע םוי לכב 18:30 העשב – "ץוח עבטמב םיקסע םוי םויס"

 םינושה םולשתה יעצמאב םולשת תוארוה תלבקל ןורחאה דעומה

 לע לבקתתש הארוה ובש םויה ךלהמב ןורחאה דעומה תא עבק קנבה ןכל ,ידימ ןפואב קנבב תולבקתמ אלש תוארוה ןנשי
 הלבקתה וליאכ התוא וארי ,הז דעומ רחאל קנבב לבקתתש הארוה . םיקסע םוי ותואב הלבקתה וליאכ הארית חוקלה ידי
 .ליעל רומאכ םיקסעה םוי םויס תעש וניה םולשת תוארוה תלבקל ןורחאה דעומה .בקועה םיקסעה םויב
 

 םולשת תלועפ תמלשהל םייופצ םידעומ

 םיידוחייה םינייפאמה יפל הנתשמ ,םולשת תוארוה לש המלשה תוברל ,ויתוחוקל תוארוה תא םילשהל קנבל חקולש ןמזה
 יופצ םהב םידעומה ןלהל וטרופי .הארוהו הארוה לכל סחיב לחש תוארוה תלבקל ןורחאה דעומה יפלו תונושה תוארוהה לש
 אלש לככ לכהו ,בטומה תוכזל ולבקתי םיפסכהש יופצ םהב םידעומהו םולשת תלועפ תרגסמב םיפסכה תא ריבעהל קנבה
 .םיוסמ םולשת יעצמא וא תמיוסמ םולשת תלועפ םע רשקב חוקלל תרחא רסמנ
 תלועפ עוציב דעומב לוחי – קנבל ץוחמו קנבה ךותב ילארשי עבטמב םיפסכ תרבעהב ןובשחה בויחל יופצה דעומה
 .םיקסע םוי אוהש דבלבו םיפסכה תרבעה
 בטומה ןובשח יוכיזל יופצה דעומה
  ;םולשתה תלועפ עוציב דעומב לחש םיקסעה םויב - קנבה ךותב םיפסכ תרבעהב )1(
 טעמל ,םולשתה תלועפ עוציב דעומב לחש םיקסעה םויל בקועה םיקסעה םויב– קנבל ץוחמ םיפסכ תרבעהב )2(

 יוכיזה זאש לארשיל ץוחמ תורבעהב וא/ו ץוח עבטמב תורבעהב טעמלו )ב"הז תרבעה ןוגכ( תוידיימ םיפסכ תורבעהב
 .בטומה הכוזי ובש קיודמה דעומה לע העידי ןיא קנבלו רתוי וא םימי 'סמ ךותב עצבתהל יופצ בטומה ןובשחב

 םולשת תוארוה לוטיב לע קנבל עידוהל ןתינ וילא דעש דעומה

 תלבקל ןורחאה דעומה דע וא םיקסעה םוי םויס דעומ דע קנבל העדוה ןתמ תועצמאב םולשת תארוה לטבל םיאשר תוחוקלה
 תויגולונכטה תולבגמל םאתהב םולשתה תארוה עוציב תא קיספהל קנבה תורשפאבש דבלבו ליעל טרופמכ ,םולשת תוארוה
 לוטיבל תונתינ ידיתע ןעוציב ןמזש םולשת תוארוה )1( :ןיד לכל ףופכבו ליעל רומאה תורמל .ןיינעה תוביסנב תולחה תוריבסה
 )2( ;ןידה תוארוה יפ לע וא קנבה ידי לע תרחא עבקנ אל םא אלא ,קנבל הרסמנש תוחוקלהמ תמדקומ העדוה ידי לע תע לכב
 קוחב הז חנומ תועמשמכ תחטבומ םולשת תלועפ תרגסמב ונתינש וא )ב"הז תרבעה ןוגכ( ידימ ןעוציב ןמזש םולשת תוארוה
 .לוטיבל תונתינ ןניא ,םולשת יתוריש

 תוחוקלה רובעב ישילש דצ ידי לע הנתינש םולשת תארוה חוכמ ןובשחה יוכיז דעומ

 ןובשח הכוזי ,ישילש דצ ידי לע הנתינש םולשת תארוה חוכמ םנובשחל םיפסכ לבקל םיאכז ויהי תוחוקלה וב הרקמב ,ללככ
 דעומב לוחיש לוכי תוחוקלה ןובשח יוכיז תומיוסמ תוביסנב ,םלואו .קנבב םיפסכה ולבקתנ ובש םיקסע םוי ותואב תוחוקלה
 םינייפאמב םירושקה םיצוליאמ האצותכ )ב( ;רומאה דעומב יוכיזה עוציבל תיקוח העינמ הלח םא )א( :ןוגכ ,רתוי רחואמ
 תוליעפמ האצותכ וא ץוח עבטמב ןובשח יוכיז לש הרקמב ,לשמל( ןובשחה יוכיזל הנתינש הארוהה ביטב םירושקה םידחוימ
 יוכיזל הארוהה םא )ג( ;)הל הצוחמ וא לארשיב קנבל םיתוריש םיקינעמה םירחא םיישילש םידדצ וא םיטנדנופסרוק םיקנב לש
 לככ .ןובשחה יוכיזל קנבב הלבקתהש הארוהב תועט וא המאתה-יא ,שוביש ולפנ םא וא קנבל היד תנבומ הניא וא הרורב הניא
 .ךכל רתויב ירשפאה םדקומה דעומב תוחוקלה ןובשח הכוזי ,רומאכ תודחוימ תוביסנ םייקתהל ולדחש



 

 

 םולשתה יעצמאב שומישה ןפוא ןיינעל תויללכ תוארוה

 תוידוסב )'וכו המסיס ,ןפוצ ,דוק ,יארשאה סיטרכ :ןוגכ( םולשתה יעצמאב ינויחה ביכרה וא םולשתה יעצמא תא רומשל שי .1
 עגונה לכב ,תעל תעמ ,קנבה ידי לע ורסמיש תויחנהל םאתהב לועפל שי .םירחאל שיגנ יתלב אוהש ןפואבו דרפנב ,תטלחומ
 קנבהש םינושה םולשתה יעצמאל סחיב םיינויחה םיביכרה טוריפל .םתרימשו םתפלחה ,רומאכ םיינויח םיביכר תקפהל
 :תבותכב קנבה לש טנרטניאה רתאב ןימז רשאו קנבה קינעמש םולשתה יתורישל סחיב עדימה ףד ואר קיפנמ
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 ןוגכ ,וב שומישה ןפואו םולשתה יעצמא יפואמ ,רתיה ןיב ,םיעבונה םינוש םינוכיסב ךורכ םינושה םולשתה יעצמאב שומיש .2

 תודוא םיטרפל .היצקילפאה תנקתומ ויבג לע דיינה ןופלטה לעפומ התועצמאבש תכרעמהמ םיעבונש םיידוחייה םינוכיסה
 .םייללכה םיאנתב טוריפ ואר ,םינושה םולשתה יעצמאב םיכורכה םינוכיסה

 םינוש יוהיז יעצמא תוברל ,םיינויח םיביכרב שומיש שורדל יושע םינושה םולשתה יעצמא תועצמאב םולשת תוארוה ןתמ .3
 .קנבה ידי לע ועבקיש יפכ )תימעפ דח המסיס ןוגכ(

 ההזמ טרפ הז ללכבו ,ךכל םישרדנה םיטרפה תא אלמל תוחוקלה לע ,ישילש דצ לש ותוכזל םולשת תלועפ עצבל תנמ לע .4
 ,ןובשח רפסמ ,בטומה קנב לש ומש ןוגכ( ישילש דצ ותוא תא יאדו ןפואב תוהזל ידכ רוסמל תוחוקלה לעש עבקי קנבהש
 תלועפ עציב קנבהש הרקמב יכ ,רהבומ .ןיקת ןפואב ונזוה בטומה לש םיהזמה םיטרפהש אדוול תוחוקלה לע .)ףינס רפסמ
 בטומה תוהז ןיינעל ןיקת ןפואב קנבה ידי לע העצובש הלועפכ םולשתה תלועפ בשחית ,ולא םיהזמ םיטרפ ךמס לע םולשת
 .העוציבב םגפ לשב וא םולשתה תלועפ עוציב יא לשב תוחוקלל םרגיהל לולעה קזנל יהשלכ תוירחאב אשיי אל קנבהו

 םולשת יעצמא לש האפקהו םויס ,בשו רבוע ןובשח לש הריגס

 תא רוגסי קנבה .קנבל העדוה ןתמב תע לכב ןובשחה תא רוגסל שקבל םיאשר תוחוקלה -תוחוקלה ידי לע ןובשחה תריגס .1
 תא תוחוקלה ומילשה ובש דעומהמ םיקסע ימי השימח םותמ רחואי אל דע תאזו ,הריגסה תעדוה תלבק רחאל ןובשחה
 .ןידה תוארוהבו םייללכה םיאנתב טרופמכ ןובשחה תריגסל תושורדה תולועפה

 העדוהב תע לכב םולשתה יעצמא הזוח תא םייסל םיאשר תוחוקלה ,ללככ -תוחוקלה תמזויב םולשתה יעצמא הזוח םויס .2
 תא קנבה לטבי ,העדוהה תריסמ דעוממ דחא םיקסע םוי םותמ רחואי אלו ,קנבב הזוחה םויס תעדוה תלבק רחאל .קנבל
 .יטנוולרה םולשתה יעצמא

 וא ןובשחה תא רוגסל יאשר היהי קנבה ,ןיד לכל ףופכבו ללככ -קנבה ידי לע םולשתה יעצמא הזוח םויס וא ןובשח תריגס .3
 תוביסנב טעמל ,תוחוקלל םימי 45 לש בתכב תמדקומ העדוה ןתמ רחאל תאזו ותמזויב םולשתה יעצמא הזוח תא םייסל
 .)םייללכה םיאנתב טרופמכו( ידיימ ןפואב ,םולשתה יעצמא הזוח םויס תא וא ןובשחה תריגס תא תוקידצמה תוגירח

 ,םולשת יעצמאב שומישה תא איפקהל םיאשר תוחוקלה - תוחוקלה תמזויב םולשת יעצמאב שומישה לש תינמז האפקה .4
 איפקהל תוחוקלה תשקב .רתוי הכורא הפוקת רשפא קנבה ןכ םא אלא ,םימי 14 לע הלעת אלש דבלבו םתריחב יפ לע הפוקתל
 רשאו קנבה קינעמש םולשתה יתורישל סחיב עדימה ףדב טרופמה ןפואב קנבל םדי לע רסמית םולשת יעצמאב שומישה תא
 עדימ ףד/https://onezerobank.com/warehouse/userUploadFiles/Image :תבותכב קנבה לש טנרטניאה רתאב ןימז
 .pdf.(1( 16.2.21 םולשת יתוריש קוח

 שומיש תושעל תוחוקלה לש םתוכז תא איפקהל יאשר קנבה - קנבה תמזויב םולשת יעצמאב שומישה לש תינמז האפקה .5
 קנבה יאשר היהי ,ןיפולחל .םירחא םיריבס םימעטמ וא ןידה תוארוהל םאתהב שרדנ רבדה םא ,םולשתה יעצמאמ הזיאב
  .רומאכ םולשתה יעצמאמ הזיאל יפולח םולשת יעצמא תוחוקלה תושרל דימעהל הלא םירקמב
 



 

 

 תורישה תולע

 אלמה עדימל .)ןובשח לוהינ תולמע ןוגכ( ויתוחוקלל קינעמ אוה םתוא םיתורישה רובע םינוש םיבויחו תולמע הבוג קנבה
 קנבה לש טנרטניאה רתאב םסרופמה קנבה לש אלמה ןופירעתה תא ואר ,ויתוחוקלל קינעמ קנבהש םיתורישה תולע תודוא
 .full.pdf-arehouse/userUploadFiles/Image/feehttps://www.onezerobank.co.il/w :תבותכב

 םולשת יעצמאב הערל שומיש

 הרקמב וא ,קנבה ידי לע םהל קפנוהש םולשתה יעצמא לש ןדבוא וא הבינגל ששח לכ לע דימ קנבל ועידוי תוחוקלה
 לע דימ קנבל ועידוי תוחוקלה הז ללכב .ךכל השרומ וניאש ימ ידי לע םולשת יעצמאב הערל שומיש השענש ורבסיש

 לש הערל שומיש וא ןדבוא ,הבינג לש הרקמב ןוגכ ,םולשתה יעצמא לש ינויחה ביכרב הערל שומיש וא ןדבוא ,הבינג
 המסיסה :המגודל( םולשתה יעצמאב שומיש תושעל תוחוקלל םירשפאמש ןפוצה לש וא דוקה לש וא יארשאה סיטרכ
 לע ,רומאכ הערל שומיש וא ןדבוא הבינג לע תוחוקלל עדונש הרקמב .)היצקילפאל סנכיהל תוחוקלה תא תשמשמש
 :תבותכב קנבה לש טנרטניאה רתאב ןימזש עדימה ףדב טרופמה ןפואב קנבל ךכ לע עידוהל תוחוקלה

https://onezerobank.com/warehouse/userUploadFiles/Image/1( 16.2.21 םולשת יתוריש קוח עדימ ףד).pdf. 
  .קנבה ידי לע םיקפנומה םינושה םולשתה יעצמאל סחיב םיינויחה םיביכרה לש טוריפ םג ללוכ ל"נה עדימה ףד
 ובש דעומה ןיבש הפוקתב התשענש ,יטנוולרה םולשתה יעצמאב םולשת תלועפ לכ ןיגב ןובשחה תא בייחל יאשר היהי קנבה
 ןיבמ ךומנה םוכסה יפל ,קנבל העדוהה תריסמ דעומ דעו הערל שומישה לע ,)םמעטמ ימל וא םהמ ימ ,םלוכ( תוחוקלל עדונ
 תוחוקלל עדונ ובש דעומה ןיב רבעש םוי לכל םישדח םילקש 30 לש תפסותב ,םישדח םילקש 75 לש עובק םוכס )1( :הלא ינש
 םוי 30  ךותב העדוהה הרסמנ םא ,ליעל רומאה ףא לע .העדוהה תריסמ דעומ דע ןדבואה לע םולשתה יעצמאב קיזחמל וא
 תולועפ םוכס )2( ;םישדח םילקש 450 לע בויחה םוכס הלעי אל ,םולשתה יעצמאב הערל שומיש הנושארל השענש םוימ
 .הערל שומישה ידכ ךות לעופב ועצובש םולשתה
 םולשת תלועפ לכ ןיגב ןובשחה תא בייחל יאשר היהי קנבהו ,לוחת אל רומאכ תוחוקלה תלבגה ,ליעל רומאה תורמל
 ,םולשתה יעצמאב הערל שומישה לע קנבל תוחוקלה תעדוה הרסמנש ינפל םולשתה יעצמאב התשענש ,)םוכס לכב(
 וא םולשתה יעצמא תא ודימעה )םמעטמ ימל וא םהמ ימ ,םלוכ( תוחוקלהש רחאל השענ םולשתה יעצמאב שומישה םא
 אלש השענש ןיבו תוחוקלה תעידיב השענ שומישה םא ןיב לכהו ,רחא םדא לש ותושרל םולשתה יעצמאב ינויחה ביכרה

 יעצמא )1( :םיאבה םירקמב ,ליעל רומאכ םולשת תלועפ לכ ןיגב ןובשחה תא בייחל יאשר היהי אל קנבה ,תאז םע .םתעידיב
 וא דבלב הרימש תרטמל תוריבס תוביסנב רחאה םדאה לש ותושרל דמעוה םולשתה יעצמאב ינויחה ביכרה וא םולשתה
 םולשת עוציב תעב יארשאה סיטרכ תריסמ ןוגכ( בטומה תועצמאב םולשת תארוה ןתמ םשל בטומ לש ותושרל דמעוהש
 םדאה תושרל דמעוהש ,םולשתה יעצמאב ינויחה ביכרה וא םולשתה יעצמאש רחאל השענ הערל שומישה )2( ;)קסעה תיבב
 הרקמב רומאכ םולשת תלועפ לכ ןיגב ןובשחה תא בייחל יאשר היהי קנבה ,ןכ ומכ .ול דבא וא םדא ותואמ בנגנ ,רחאה
 .הערל שומישה םע רשקב המרמ תנווכב ולעפ תוחוקלהש

 תומיוסמ תוארוה עצבל אלש קנבה תוכז

 ,םיריבס םימעטמ ,דבלב יקלח ןפואב העצבל וא העוציב תא תוחדל ,םולשת תלועפ עוציבל הארוה עצבל אלש יאשר קנבה
 הניא חוקלה תארוה ;רומאה בויחה תא רשפאמ אל ןובשחה בצמו והשלכ ןובשח בויחב ךורכ הארוהה עוציב ובש הרקמב ןוגכ
 דעומה רחאל קנבל העיגה הארוהה םא ;העצבל גהונ וניא קנבהש הלועפב הארוהה לש הניינע םא ;היד תנבומ הניא וא הרורב
  .)םייללכה םיאנתה ואר טוריפל( הארוהה תא עצבל ןיד יפ לע עונמ קנבה םא ;התריסמל עובקה
 
 



 

 

 םולשת תלועפ עוציבב םגפ ןיגב קנבה תוירחא

 יתוריש ינתונל סחיבו תוחוקלל סחיב םולשת תלועפ עוציב תעב קנבה תוירחא ןיינעל תוארוה עבוק םולשת יתוריש קוח
 לשב ,והשלכ ישילש דצ לכל וא/ו תוחוקלל ,ומרגייש לככ ,ומרגייש האצוה וא קזנ לכל יארחא היהי אל קנבה .םירחא םולשת
  .רחא םולשת יתוריש ןתונ לש וא/ו םמעטמ ימ וא/ו תוחוקלה לש לדחמ וא השעמ לשב םרגנש ,םולשת תלועפ עוציבב םגפ

 תורשקתהה יכרד

 ועצובש םיבויח לע תוחוקלל חוודל רתיה ןיבו םינוש םיחווידו תועדוה תוחוקלל ריבעהל ביוחמ קנבה ,ןידה תוארוהל םאתהב
 תרושקת יצורע ןווגמ תועצמאב תוחוקלל םיחווידה תא ריבעמ קנבה .םתושרל דימעמ קנבהש םולשתה יעצמא תועצמאב
 תאזו ,םירחא םיעצמא וא ,סקפ ,ןופלט ,SMS ,ינורטקלא ראוד תועצמאב ןכו ןופלטה ,היצקילפאה תועצמאב רתיה ןיבו
 .תוחוקלה ידי לע קנבל ורסמנש תורשקתהה יטרפ לע ססבתהב

  םולשת יתוריש קוח חוכמ תונוש תונגהו תויוכז לע "קסע" לש רותיו

 ןכו )םולשת יעצמאב הערל שומיש ןיינעל( םולשת יתוריש קוחל 'ו קרפו 19, 14 םיפיעס תוארוה ,םייללכה םיאנתל םאתהב
 יתנשה תוריכמה רוזחמש תוחוקלל םיתורישה ןתמ םע רשקב ולוחי אל ל"נה תוארוההמ םיעבונה םייללכה םיאנתב םיפיעסה
 .םישדחל םילקש ןוילימ 30 לע הלוע םהלש

 ןובשחל םירבעומה םיפסכמ םירחא םיבויח וא תולמע יוכינ

 םימוכסו תואצוה ,תולמע תוכנל יאשר היהי קנבה יכ םולשת יתוריש קוחל )ב(14 ףיעסל םאתהב עבקנ םייללכה םיאנתב
 .ןובשחל םירבעומה םיפסכמ םירחא
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