
 תויטרפ תעדוה

 הלש רתאב םישמתשמה תויטרפל דובכב תסחייתמ )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב הפק תוניפ תרבח
 דציכ ךל עידוהל הניה וז תוינידמ תרטמ ןכ לעו ,)"רתאה" :ןלהל( http://www.ilans.co.il :ותבותכש
 עדימב וא ,)"שמתשמה" :ןלהל( רתאב שמתשמה – ךידי-לע הל רסמנה ,עדימב הרבחה תשמתשמ
 .רתאב שומישה תעב הדי-לע ףסאנה

 תורטמו ךלש עדימה

 יאנת" :ןלהל( רתאה לש שומישה יאנתל םאתהב ,האלמה ךתמכסהב רסומ ךנה רתאב השיכר תעב
 ,םירצומ תקפסאל האלמ תבותכ ,ןופלט רפסמ ,אלמ םש :םיאבה םיטרפה תא הרבחל )"שומישה
 .)"עדימה" :ןלהל וארקי םיטרפה לכ( )שמתשמה תריחב יפל( ינורטקלא ראוד תבותכ

 – א"לשתה ,תויטרפה תנגה קוח תוארוהל םאתהב ורמשיי ,רתאב ךיתושיכר לע עדימ םג ומכ ,עדימה
 תוארוה יפ לעו וז תויטרפ תוינידמ תוארוה יפ לע שומיש םהב השעייו ,)"קוחה" :ןלהל( ויתונקתו 1981

 .ןיד לכ

 תריסמ םלוא – ישפוחה ךנוצרבו ךתמכסהב היולת ותריסמ .עדימה תא רוסמל קוח יפ-לע בייח ךניא
 תא םילשהל תורשפאה תא ךממ עונמל םילולע ,םישרדנה םיטרפה אולמ תריסמ יא וא ,םייוגש םיטרפ
 רוציל תלוכיב עוגפל ןכו ךל ןתינה תורישה תוכיאב עוגפל ,רתאה יתורישמ קלחב שמתשהל וא םושירה
 .ךרוצה תדימב ,רשק ךמע

 תריציל )ב( ;רתאה תועצמאב הרבחהמ םירצומ תונמזה עצבל ךל רשפאל )א( ידכ דעונ עדימה תרימש
 תא רישעהלו רפשל ידכ )ג( ;הנמזה תומיא תוברל ,ךכב ךרוצ םייקש הרובס הרבחה רשאכ ךמע רשקה
 רתאב םיתורישה תא םיאתהל הרבחל רשפאל ידכ )ד( ;רתאב םיעצומה םינכתהו םיתורישה
 ,הרבחה לש הירצומו היתוריש רבדב עדימ ינורטקלא ראודב םעפ ידמ ךילא חולשל ידכ )ה( ;ךיתופדעהל
 ימוסרפה עדימה יבגל ףסונ טוריפ( םירחא לש םיתורישו םירצומ םע רשקב עדימו ימוסרפ עדימ םג ומכ
 הלעפה םשל )ו( ;ותלבקמ לודחלו תע לכב ךתמכסה תא לטבל לכות )וז תוינידמ ךשמהב אוצמל לכות
 .ולש חותיפו רתאה לש הניקת

 תורטמה שומימ ךרוצל תאז היהי ,רומאכ תרסמש עדימל רבעמ םיפסונ םיטרפ רוסמל שרדיתו הדימב
 .ךכל ךתמכסה תלבקל ףופכבו ,ליעל רומאכ עדימה ףסאנ ןניגב

 םיישילש םידדצל עדימ תריסמ

 אלא ,רתאב ךתוליעפ לע ופסאנש םיטרפהו תרסמש עדימה תא םיישילש םידדצל ריבעת אל הרבחה
 :ןלהלש םירקמב

 ;תעציבש הנמזה תקפסא ךרוצלו ,רתאה יתוריש לש הניקת הקפסא ךרוצל שורד רבדהש לככ •

 ,ומע רשקב וא ,רתאה תועצמאב עצבת םא וא ,רתאב שומישה יאנת תוארוה תא רפת םא •
 ;הלאכ תולועפ עצבל ןויסינ וא ןידל תודגונמכ דוגיאה ידי לע תוזחנה תולועפ

 תא רוסמל ול הרומה ,ךכל תכמסומה תושר לש השירד וא ,יטופיש וצ הרבחה ידיב לבקתי םא •
 ;ישילש דצל ךיתודוא עדימה תא וא ךיטרפ

 ימ וא/ו הרבחה ןיבל ךניב ,ויהי םא ,םייטפשמ םיכילה וא השירד ,העיבת ,הנעט ,תקולחמ לכב •
 ;המעטמ

 ךשוכרל וא ךפוגל רומח קזנ עונמל ידכ הצוחנ עדימה תריסמ יכ הרובס הרבחהש הרקמ לכב •
 ;ישילש דצ לש ושוכרל וא ופוגל וא

 רתאב תישעש שומישה תובקעב ףסאנש עדימהו ךיטרפ תא ריבעהל תיאשר היהת הרבחה •
 יפ-לע קר הז עדימב ושמתשי םהש דבלבו הרבחל םירושקה םירחא םינוגראל וא תורבחל
 ;וז תוינידמ תוארוה

 תא הנשתש הרקמב ןכו תרחא תרגסמב רתאה תוליעפ תא וא התוליעפ תא ןגראת הרבחה םא •
 דצל ונממ קלח לכ וא/ו רתאה תוליעפ תא ריבעת וב הרקמב תוברל ,הלש יטפשמה הנבמה
 ףוגש דבלבו ךיתודוא רגאנש עדימה ןמ קתעה שדחה ףוגל ריבעהל תיאכז היהת איה – ישילש
 ;וז תוינידמ תוארוה תא ךיפלכ ומצע לע לבקי הז



 .תשרופמה ךתשקב יפ-לע •

 יטסיטטס עדימ רוסמל היושעו תיאשר אהת הרבחה ,ליעל םיטרופמה רומאכ םישומישהמ עורגל ילבמ
 ,רפשל תנמ לע רתיה ןיב ,םיישילש םידדצל תישיא ךתוא ההזמ וניאו ישיא וניאש )יפרצמ( יביטרגא וא/ו
 םינכת ךרובע םיאתהל תנמ לע ןכו ,םירושק וא םיוולנ םיתורישו תורישה תא לעייל וא רישעהל
 .ךיתופדעהו ךיכרצל םידקוממה

 ימוסרפ עדימ

 תמוסרפ ירבד ,ינורטקלא ראודב ,םעפ ידמ ךילא חולשל תיאשר אהת הרבחה ,רתאב השיכר בגא
 םעפ ידמ ךילא חולשל ידכ תאז ,2008-ח"סשתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוח תוארוהל םאתהב
 רשא םירחא לש םיתורישו םירצומ ןכו הרבחה לש םיתורישו םירצומ םע רשקב עדימו ימוסרפ עדימ
 ןכו ,וז תויטרפ תוינידמו רתאב שומישה יאנת רושיא .)"ימוסרפ עדימ" :ןלהל( הרבחה לש םירצומ םניא
  .ךכל ךתמכסה לע הדיעמ ,רתאל הנמזה ךלהמב ינורטקלאה ראודה תנזה

 םע רשק תריצי תועצמאב רומאכ ימוסרפ עדימ לש ותלבקמ לודחלו תע לכב ךתמכסה תא לטבל לכות
 העדוה לכב םג ועיפוי רומאכ רשקה תירצי יטרפ ,)וז תוינידמ ףוסב םיעפומ רשקה יטרפ( הרבחה
 .רומאכ ימוסרפ עדימ ליכת רשא הרבחה תאמ ךילא חלשתש

 שמתשמה תויוכזו רתאה רגאמ

 יקפס תוברל ,הרובע וא המעטמ ימ וא/ו הרבחה לש רתאה רגאמב קזחוי עדימהש םיכסמ ךנהו ךל עודי

 .ץראב עדימ יוביגו םיתרש חוריא

 עדימב ,סופורטופא ידי לע וא בתכב והשרהש וחוכ-אב ידי לע וא ,ומצעב ןייעל יאכז םדא לכ ,קוחה יפ-לע
 יאשר ,ןכדועמ וא רורב ,םלש ,ןוכנ וניאש אצמו וילעש עדימב ןייעש םדא .עדימ רגאמב קזחומה ,וילעש
 עידוהל וילע ,בריס רגאמה לעב םא .ותוא קוחמל וא עדימה תא ןקתל השקבב עדימה רגאמ לעבל תונפל
 רגאמ לעב לש ובוריס לע .תויטרפה תנגה קוח חוכמש תונקתב ועבקנש ךרדבו ןפואב שקבמל ךכ לע
 ךרדבו ןפואב רערעל עדימה שקבמ יאשר ,עדימ קוחמל וא ןקתל בוריס תעדוה לעו ןויע רשפאל עדימ
 .תונקתב ועבקנש

 קינעהל לכות אל הרבחה יזא ,ליעל רומאכ ךלש ישיאה עדימה תא קוחמל שקבתו הדימב יכ ,רהבומ
 .רישי רווידב םינוכדע תוברל ,רתאב היתורישמ קלח ךל

 .הטמ םיעיפומה רשקה יטרפב ליעל רומאכ עדימה תקיחמו ןוקית ,ןויעל רושקה לכב הרבחל תונפל ןתינ

 .ויבגל ולוחי אל הז קרפ תוארוה יזא ,דיגאת וניה שמתשמהו הדימב יכ רהבומ ,ןכ ומכ

 עדימה תחטבא

 הליעפמ איה ,עדימה תרימש םשל .היתוכרעמב עדימה תחטבאל הנוילע תובישח תסחיימ הרבחה
 ןדבוא ,העיגפ ,הבינג ינפמ םינוכיסה תא רעזמל םידעוימה ,עדימה תחטבאל םילהנו םימושיי ,תוכרעמ
 .קוחל םאתהב ,עדימל תישרומ יתלב השיג וא

 וא ףשחיי אל עדימהש טלחומ ןפואב םיחיטבמ ליעל רומאכ החטבאה תולועפש תואדוו ןיא ,תאז םע
 תופצל ריבס ןפואב לוכי שמתשמה ןיאו ,תבייחתמ הניא הרבחה ,ןכל .הרבחה לש עדימה ירגאממ בנגיי
 תישרומ-יתלב השיג ינפמ םיניסח ויהי שומיש השוע הרבחה ןהב עדימה תוכרעמו םיתורישהש ,ךכל
 .ולא תולבגמל םיכסמו עדומ ,שמתשמה ,התא ,ויתורישבו רתאב שומישה םצעב .םהב ןסחואמה עדימל

 םיקפס לש טנרטניא ירתאב תויטרפה תנגה תוינידמל וא/ו שומישה יאנתל תיארחא הנניא הרבחה
 וא/ו םירחא טנרטניא ירתאל םירושיקב ךשומיש .םהב שומישמ עבונה וא רושקה לכו םנכותל ,םירחא
 .שמתשמה לש תידעלבה ותוירחא לע םניה ,םירחא םירתאב שומישה

 :לשמל ,טנרטניאב ךתוליעפ תעב עדימה תנגהל םיירשפאה תוריהזה יעצמא לכב טוקנל ךל םיצילממ ונא
 לש בולישב שמתשהל ,ךל הקפנוהש לככ ,ההובג תורידתב הרבחהמ ךל הקפנוהש אמסיסה תפלחה
 הסירגל ןכדועמו חטבואמ ןפדפדב שמתשמ התאש אדוו ,אמסיסה תריצי תעב םירפסמו תויתוא
 .המודכו תומיאתמ הנגה תונכותב שמתשהל ,רתויב תינכדעה

Cookies 



 ללכבו ,רתאה לש ןיקתהו ףטושה ולועפת ךרוצל )Cookies( 'תויגוע' תייגולונכטב תשמתשמ הרבחה
 רתאה תמאתהל ,םיטרפ תומיאל ,רתאב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסאל ידכב הז
  .עדימ תחטבא יכרצלו תוישיאה ךיתופדעהל

Cookies רשאכ ועקפי תויגועהמ קלח .רתאה יבשחממ הדוקפ יפל רצוי ךלש ןפדפדהש ,טסקט יצבק ןה 
 ליכהל םילוכי Cookies -ה .ךלש בשחמב חישקה ןנוכה יבג לע תורמשנ תורחאו ןפדפדה תא רוגסת
 ,םירודמ ,רתאה לא תעגה ןכיהמ ,רתאב תיהשש ןמזה ךשמ ,תרקיב םהבש םיפדה תמגודכ ןווגמ עדימ
 .דועו רתאל הסינכה תעב תוארל שקבמ התאש עדימ

 אנ ךכ םשל .ךלש ןפדפדב תורדגהה יוניש ידי לע ךכמ ענמיהל לכות ,Cookies לבקל הצור ךניא םא
 לכות אלש ךכל םורגל לולע תויגועה לורטנ יכ רוכז ,תאז םע .ןפדפדה לש הרזעה ץבוקב ץעוויה
 Cookies -ה תא קוחמל לוכי התא ,ךכל ףסונב .רתאב תונוכתהו םיתורישהמ קלחב שמתשהל
 ךיתופדעהל םאתוי רתאהש הצור ךניאש ענכושמ התא םא קר ,ןכ השעתש עצומ .עגר לכב ךבשחמב
 .המשרה םישרודה רתאב םירודמל תורזוח תוסינכב ךתוא ההזי אל רתאהש ןיינועמ התאש הרקמבו

 אלא ןתוא קחמת לא ,תואמסיסו שמתשמ תומש ןיזהל ךרוצה תא םיתעל ךממ תוענומ תויגועהו ליאוה
 .חוטב םוקמב רתאב שומישל םישורדה םיטרפה לכ תא הליחת תמשרש ענכושמ התא ןכ םא

 םיינוציח םירתא

 םיקניל ,םירנאב ,תומוסרפ תומדב ,םיינוציח םידומעל םירושיק עיפוהל םייושע ,רתאב שומישה תעב
 שומיש םהב תושעל רחבת םא ,םיפסונ םירתאל רושיקב שומיש תושעל ךל רשפאתיש לככ .המודכו
 יכ רהבומ .הלא םידומע / םירתאה לש תויטרפה תנגה תוינידמ יאנתל ףופכ היהת ,הז שומיש עגרמו

 רתאב שומישהש םיינוציח םידומע / םירתא ןיקתהל וא/ו דירוהל וא/ו שמתשהל רחבתש הרקמ לכב
 תויצקילפא / םידומע / םירתא םתוא לש תויטרפה תוינידמ יאנת לע הטילש ןיא הרבחל ,םתיא קשממתה
 םינוכיסה וא/ו םיינוציח םידומע / םירתא םתואב שומישה תוכלשה וא/ו םתוליעפ ןפוא לע וא/ו םיינוציח
 םירתא םתואב שומיש לע האלמה תוירחאהו םיינוציח םידומע / םירתא םתואב שומישל םיעגונה
 תליחת ינפל ולא םירתא לש תויטרפה תוינידמ תא אורקלו ןייעל ץלמומ .ךילע הניה םיינוציח םידומע/

 .םהב שומישה

 תוידוס

 קוחל םאתהב תוידוסב רמשיי ,רתאב ךשומיש תובקעב לבקתיש עדימ וא/ו ךידי לע רסמייש עדימה לכ
 .הרבחה לע תולחה תויקוח תושירד ואו תובוחל ףופכבו

 תויטרפה תוינידמב םייוניש

 ךל םיצילממ ונא .תמדקומ העדוה אלל תויטרפה תוינידמ תוארוה תא תעל תעמ תונשל תיאשר הרבחה
 לע דיעמ תוינידמב יונישה רחאל רתאב שומישה ךשמה .תעל תעמ תויטרפה תוינידמב ןכדעתהל
 תושעלמ לודחל ךילע ,תוינידמה לש ןכדועמה חסונה םע םיכסמ ךניא םא .תנקותמה תוינידמל ךתמכסה
 .רתאב ףסונ שומיש

 רשק רוצ

 :ל"אודה תבותכ תועצמאב הרבחל הנפ אנא ,רתאב שומישה ךלהמב העגפנ ךתויטרפש בשוח התא םא
info@ilans.co.il. 

 .הנולת וא הלאש ,הבוגת ,השקב לכ ךרוצל ךתושרל םידמוע הרבחה יגיצנ

 

______________ :תויטרפה תוינידמ לש ןורחא ןוכדע ךיראת  

 


