
 

 

 KESS תכרעמ – שומיש יאנת
 אובמ
 לע KESS תכרעמב שומישה תליחתו המשרה ןכש ,בר ןויעב םיאבה םיאנתה תא אורקל שמתשמה לע
 תרזוח יתלבה ךתובייחתהו הז ןונקתב רומאל ךרושיאו ךתמכסה לע הדיעמ ךמעטמ ימ ידי לע וא ךדי
 יאנתל םיכסמ ךניאו הדימב .ךמעטמ ימ י"ע םא ןיבו ןירשימב םא ןיב ,םהיפ לע לועפלו ולא םיאנת םייקל
 .איהש הרטמ לכל תכרעמב שומיש תושעל יאשר ךניא ,םקלח וא םלוכ ,שומישה

 לכ ןיבל  Katalun תרבח – תכרעמה יליעפמ/ילעב ןיב םיסחיה תא םירידסמ תכרעמב שומישה יאנת
 לכמ ,םי/תורישב וא/ו עדימב וא/ותכרעמב שומיש השעיש רחא וא הזכ ףוג וא/ו םרוג וא/ו דיגאת וא/ו םדא
 להונמה וא/ו לעפומה וא/ו תטילשב וא/ו תולעבבש טנרטניאה ירתאב וא/ו תכרעמב םימייקה ,םהש גוס
 . Katalun תרבח ידי-לע

 תורדגה
  Katalun – "הרבחה"

 םינורסמו ינורטקלא ראוד תחילשל תיקוויש המרופטלפ הווהמ ,KESS רווידה תכרעמ – "תכרעמ"
  .םידילו םינייפמק לוהינ ,התיחנ יפד תכרעמו

 לכבו התיחנה יפד תכרעמ וא/ו רווידה תכרעמב שמתשמו םשרנ רשא דיגאת\הרבח\םדא לכ – חוקל
 םישוע רשא ,םמעטמ ימ וא ,דיגאת וא הרבח וא/ו םדא לכ .וז תכרעמל םירושקה רחא רצומ וא תוריש
 .KESS תכרעמב שומיש

 םינורסמ וא רוויד תועדוה תוברל ,רווידה תכרעממ ןחולשל ןתינ רשא תועדוה וא העדוה – העדוה
(SMS). 

 .תכרעמה תועצמאב חוקלה י"ע חלשנש רסמה הנפומ םהילא םימרוגה וא םרוגה – ןעמנ

 תכרעמה תלעפהו םושיר
 וא םיללכ ,תויחנה לכו ,תעל תעמ הרבחה ידי לע ונכדעויש יפכ ,שומישה יאנתל ףופכב תקפוסמ תכרעמה
 לש תונכדועמ תואסרג םוסרפ ידי לע תעל תעמ םסרפלו עובקל תיאשר הרבחהש הלעפה תוינידמ
 קיספהל תיאשר ןכו םכסהה יאנת תא תונשל תיאשר הרבחה .תרחא העדוה לכ ןתמב וא רתאב םכסהה
 םא טעמל .ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תכרעמה לש םירחאה םיטקפסאה ןמ קלח וא לכ תא תונשל וא
 רתאב וא תכרעמב ןקותמה םכסהה םוסרפ םע ףקותל וסנכיי םירומאה םייונישה ,םכסהב תרחא רמאנ
 .הרבחה לש טנרטניאה

 ףוגב םיטרופמה םיאנתה לכל ךתמכסהל רושיא םג הווהמ ,ךידי לע תכרעמה תלעפהו ינושאר םושיר
 .המשרהה ספוטב ,הרבחה י"ע חוקלל קפוסמה תורישה רובע ,חוקלה יטרפ תסנכה אוה ,הז ןונקת
 לש םיחטבואמה םירגאמב ורמשי ולא םיטרפ .אלמו ינכדע ,קיודמ ,ןוכנ עדימ קפסל בייחתמ חוקלה
 ימ וא/וKatalun  תרבח יכ תאזב רשאמו םיכסמ שמתשמה טעמל שומיש לכ םהב השעי אלו הרבחה
 עצבל ידכ )קר אל ךא( רתיה ןיב ,תכרעמב חוקלה לש ישיאה ןובשחל תע לכב סנכיהל םיאשר המעטמ
 .הז ןונקתב .הלועפתב וא/ו תכרעמב הלקת וא/ו הלאש לכב חוקלל עייסל וא/ו תוינכט תוקידב

 .18 ליג לעמ אוה יכ וזב בייחתמ חוקלה



 

 

 ל"אוד תבותכו ןופלט ,הרבחה םש ,םש :ןוגכ םיטרפ תסנכה י"ע עצבתת תכרעמב ןובשח תחיתפ
 תישיא המסיסה ,תכרעמל המסיס ומצעל רצוי חוקלה .םינוכנהו םייתמאה ויטרפ םה ולא יכ בייחתמו
 םא אלא ,חוקלה לש שמתשמה יטרפ תא םדא ףאל ריבעת אל יכ תבייחתמ הרבחה .חוקלה תוירחאבו

 .בתכב הינפ ונממ הלביק

 ,חוקלה לש ותמכסה אלל ,ישילש םרוג ףא םע ,חוקלה לש ההזמו ישיא עדימ קולחת אל Katalun תרבח
 ימרוג תשירד יפ לע וא ,הז ךמסמב םימושרה םיפיעסהמ רתוי וא דחא תא רפה חוקלהו הדימב אלא
 וא וזכ תיטפשמ האכרע לכ וא שופיח וצ ,טפשמ תיבל ןומיז ,טפשמ תיב וצ( לארשיב קוחה תפיכא
 .)תרחא

 להקל תגצומ תויהל היושע רשא ,הלש תוחוקלה תמישרב חוקלה תא לולכל תיאשר Katalun תרבח
 םיינורטקלא םירווד חולשל תיאשר הרבחה ןכ ומכ .המעטמ ימ וא הרבחה לש םינוש םימוסרפב בחרה
 .ריבס שומישבו הניע תואר יפ לע חוקלל םינורסמו

 ןובשחל תע לכב סנכיהל םיאשר המעטמ ימ וא/ו Katalun תרבח יכ תאזב רשאמו םיכסמ שמתשמה
 לכב חוקלל עייסל וא/ו תוינכט תוקידב עצבל ידכ )קר אל ךא( רתיה ןיב ,תכרעמב חוקלה לש ישיאה
 .הלועפתב וא/ו תכרעמב הלקת וא/ו הלאש

 יללכ תכרעמב שומיש
 ,הרומתה תא הרבחל םלשל בייחתמו קוחב רתומל ףופכבו םאתהב תכרעמב שמתשהל דתעתמ חוקלה
 .הרבחה לומ םתח וילע הזוחל םאתהב וא ,תכרעמה רתאב ןוריחמה דומעב טרופמכ

 עוציב ךרוצל הינקתמו הרבחה ירצוממ רחא רצומ לכב וא/ו תכרעמב שומיש תושעל אלש בייחתמ חוקלה
-ב"משתה )םיתורישו קזב( תרושקתה קוח תוארוהב הז ללכבו לארשי תנידמ יניד יפ לע הרוסא הלועפ

1982. 

 םינעמנה לש שארמו בתכב המכסה וא השקב יפ לע אלש העדוה לכ חולשל אלש בייחתמ חוקלה
(SPAM/לבז ראוד), הרורב הרוצב תוהדזהל ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל 40-ה ןוקיתה תוארוהכ 

 ,ומע רשקה תריצי יכרדו ותבותכ תוברל ,קסעה םשב וא/ו ומשב

 .םאפס/לבז ראוד - יוצר אל ינורטקלא ראוד לש חולשמל שמשת אל תכרעמה

 םא ןיב ,לחה ןיד לכ תוארוהלו הז םכסה תוארוהל םאתהב קר תכרעמב שומיש תושעל בייחתמ חוקלה
 וא ,המיז ,תויטרפ ,םאפס ל"אוד חולשמל םיעגונה םיקוחו תוינידמ קר אל ךא ללוכ( ימואלניב וא ימוקמ
 תורמל .)םידלי לש ל"אוד תובותכ לש ןגמ םושיר יקוחו םיירחסמ םינמיסו םירצוי תויוכז תרפה ,ערה ןושל
 תיאשר Katalun ,תכרעמב ךלש שומישה לע וא ךדי לע קפוסמש ןכות לע חקפל תביוחמ הניא הרבחהש
 שומיש לכ לע רוסאל וא רומאכ ןכות לכ ריסהל ,ל"אוד תועדוה לכ םוסחל תיאשר ןכו תאז תושעל
 .ליעל רומאה לש הרפה ךות )תויהל ןעטנ וא( תויהל לולע Katalun תעדלש תכרעמב

 

 יופישו יוציפ
 ,תויובייחתה ,םידספה ,םיקזנ  לשב םייקסעה היפתוש תאו הרבחה תא תוצפל תאזב בייחתמ חוקלה
 תעבונה וא הז םכסה לש הרואכל הרפהמ תעבונה השירד וא העיבת לכ םע רשקב תואצוהו תורשפ
 תרחא ךרד לכב תעבונה )ג( וא תכרעמה תועצמאב ךדי לע וצפוהש ל"אוד תועדוה לש תואצות וא ןכותמ
 לכ ןיגב יוציפ שורדל תוכזה שי הרבחל יכ םיכסמו רשאמ התא ,ףסונב .תכרעמב ךלש שומישל הרושק וא



 

 

 וניאש ןפואב וא/ו ,יקוח יתלב ןפואב ,תויקוח יתלב תורטמל תכרעמב שומיש לכ ןיגב הל ומרגייש םיקזנ
  הנקב הלוע

 ,ףיקע ,רישי תוברל ,גוס לכמ קזנ לשב םייוציפ וללכיש לוכי הלא םייוציפ יכו ,הז םכסה יאנת םע דחא
 .תוכמתסה לשב םיקזנ וא יתאצות ,הוולנ ,דחוימ

 וז הפוקתב ול ומרגי םא ,האצוה וא חוור ןדבוא ,קזנ ןיגב תיארחא היהת אל הרבחה יכ ריהצמ חוקלה
 .רצומה לש הלועפ יא וא םייוקיל ןיגב

 םירזחהו לוטיב
 םכסה יפיעסמ ףיעס םויק יא לשב תע לכב חוקלל היתוריש תא לטבל תוכזה לע תרמוש Katalun תרבח
 תדחוימ האצוה לכב אשי חוקלהו חוקלל יקלח וא אלמ יפסכ רזחה לכ עצובי אלש ירה הזכ הרקמב .הז

 התעד לוקיש יפ לע) רדגומ חוקלה ןובשח םאKatalun  תוינידמ לש הרפהמ האצותכ הרבחל םרגיתש
 ,םייוגש וא תובר םאפס תונולת ול שיש וא םימי 120-מ הלעמל ךשמב ליעפ אלכ (Katalun  לש ידעלבה
 .ולש יונמה ינותנ תא תותימצל קוחמל תוכזה הרומש אהת Katalun תרבחל
 תליטנ ינפל ינורטקלאה ראודה תועצמאב רשק חוקלה םע רוציל םיריבס םיצמאמ השעת Katalun תרבח
 .רומאכ עבק תרסהל הלועפ לכ
 
 ימוסרפ ןכות תחילשו הרבחה ינוכדע
 תרבח תרבח תודוא םינוכדעו םיעצבמ לע SMS -בו ליימיאב עדימ תלבקל יתמכסה רשאמ יננה

Katalun דיינ ןופלטו ליימיא (ינובשחב םירדגומה וא יתקפיס םתוא רשקה יטרפל היתורישו.( 
 

 חלושה יוהיז
 תריצי יכרדו ותבותכ ,ומש וניוצי ,תכרעמה תועצמאב ודי לע חלשית רשא ,העדוה לכב יכ בייחתמ חוקלה
 לכויש ידכ ,םינעמנה רובע ןימז ןופלט רפסמ ןייצל שמתשמה לע (SMS) ינורסמ חולשמ תעב .ומע רשקה
 .הרסה תושקב וב לבקל

 תרוש עיפות ,תכרעמב שומיש ךות ,ודי לע חלשיתש ינורטקלא ראוד תעדוה לכב יכ בייחתמ חוקלה
 .תולקב הצופתה תמישרמ םמצע ריסהל םינעמנל תרשפאמה הליעפ הרסה

 .רוודה חלשנ ומעטמ קסעה םש וא ומש תא ןייצל חוקלה לע .תנבומו הרורב הרוצב עיפוי חלושה םש

 .וב יוצמה ןכותה יבגל יהשלכ היעטה לולכי אל תכרעמהמ חלשנה רוודה אשונ

 תלבקל חוקלל הנימז היהת תכרעמהמ חוקלה ידי לע חלשתש ל"אוד תעדוה לכ לש תובוגתל תבותכ
 .תובוגת

 העדוהה ןכות
 .תכרעמה ךותמ וחלשיש תועדוהה ןכות לכל ידעלבה יארחאה אוה יכ ריהצמ חוקלה

 'בויכו יפרג בוציע ,תונומת ,םירסמה ,ללמה תוברל ,ןכותל תיארחא הניא הרבחה יכ תאזב םיכסמ חוקלה
 ומרגיש קזנ וא/ו האצוה וא/ו ןדבוא לכל תיארחא הניאו חוקלה לש תכרעמהמ תוחלשנה תועדוהב
 העיגפ וא ינחור ןיינק תויוכזב העיגפ בקע תוברל ,והשלכ 'ג דצל וא/ו חוקלל ,הלא םינכתמ האצותכ
 םרגת םאו דבלב חוקלה לע הלח ולא םילדחמ וא םישעמל תידעלבהו האלמה תוירחאה יכו תויטרפב



 

 

 חוקלה לש וילדחמ וא וישעמ ןיגב 'ג דצ לש השירד וא העיבתמ האצותכ ,קזנ וא האצוה לכ הרבחל
 .הנושארה התשירד םע דימ הרבחה תא חוקלה הפשי ,ולא םינכתב םירושקה

 םינכתל ידעלבה יארחאה היהי חוקלה .םירצוי תוכז לכ תוברל ,ינחור ןיינק תוכז לכ רפי אל חוקלה
 ,ולא םינכת לש הקידבמ שרופמ ןפואב הרבחה תא תאזב רטופו ודי לע תוחלשנה תועדוהב םילולכה
 ידעלבה ותוירחא םוחתב ןניה ולא תוקידב .םהב שומישה ךרוצל םישרדנה םירושיאה תקידב וא/ו םרוקמ
 ודי לע הנעצובתו חוקלה לש

 תועצמאב ץיפי םתוא םינכתהש בייחתמ חוקלה ,הז םכסהב רחא םוקמ לכב רומאהמ עורגל ילבמ
 :ןלהל םיטרופמה םינכתהמ רתוי וא דחא וללכי אל תכרעמה

 רמוח ,יפארגונרופ רמוח ,קוח פ"ע םירוסאה םינכוסמ םימס ,םירומיה ןוגכ םיאשונב םינכת  .1
 .ינימ יפוא לעב

 בשחמ תונכות ;תויקוח אל תופורת וא םימס ;תויקוח יתלב תורוחס ןוגכ םיאשונב םינכת  .2
 ;תויטאריפ

 תורשקתהה יכרדו םנעמ וא םיישיאה םהיטרפ תא ,םתוא ההזמו םיניטקל םירושקה םינכת  .3
 .םמיע

 .בוטה ומשב וא ותויטרפב םיעגופה ,םדא לע ערה ןושל םיווהמה  םינכת .4
 .ףוג לכ לש בוטה םשב וא/ו ןיטינומב םיעגופה םינכת .5
 .ינעזג ,סג ,םייאמ ,ןיוע ,יפוא ילעב םינכת .6
 .ןכרצה תייעטהל םילולע רשא םינכת .7
 וא םידיחי וא תוצובק ,םינוגרא ,תולשממ דגנכ תומילא םידדועמ וא םימדקמ רשא םינכת .8

 .ולא תולועפ עוציבב עויס ,עדימ ,הכרדה קפסמה
 ,םירחא לש תויניינק תויוכז רפהל לולע וא/ו רפמ וא/ו עוגפל יושע וא/ו עגופה רמוח לכ .9

 .רחסמ ינמיס וא םירצוי תויוכז תוברל
 תוניוע-תונכות תוברל ,(סוריו) בשחמ-ףיגנ םיללוכה םושיי וא בשחמ דוק ,בשחמ תנכות לכ  .10

    םיקיזמ םימושיי (Vandals), םילדנאו(Worms) , םיעלות ,ינאיורט-סוסכ תועודיה
(Applications Malicious )  ב״ויכו . 

 .ןיד לכ יפ לע רוסאה רמוח  .11
 

 
 הצופת תומישרו רשק ישנא
 ותולעבב הניה תכרעמל ודי לע ולעוי רשאו שומיש השעי ןהב ,םינעמנה תומישר יכ תאזב ריהצמ חוקלה
 .םינעמנ תמישר שמתשמה רובע רוצית וא/ו קפסת אל הרבחה יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל .תידעלבה

 .חוקלהמ תועדוה לבקל תשרופמה םתאשרה תא וריבעה\ונתנ םינעמנה לכ יכ תאזב ריהצמ חוקלה

 לבקל ובוריס לע ול עידוה רשא ןעמנ לכ ,ידיימ ןפואבו רתלאל ,םינעמנה תמישרמ ריסהל בייחתמ חוקלה
 .םינולע/תועדוה/ינורטקלא ראוד ,ןוגכ םירסמ חולשמ ונממ

 ילבמ ,ולש הצופתה תומישרמ םינעמנ ריסהל ,הרבחל רשאמ שמתשמה ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ
 .)תיטמוטוא הרסה(םמצע ריסהל םינעמנה תשקבל םאתהבו ,ךכ לע ול עידוהל תביוחמ הרבחהש

 ידי-לע הלעויש עדימבו םינעמנה תמישרב ,שומיש תושעל אלו ריבעהל אל תבייחתמ Katalun תרבח
 .חוקלה לש ותמכסה תא לבקל ילבמ תאזו תכרעמל חוקלה



 

 

 הרומת
 ישיא הזוח יפ לע וא הרבחה רתאב גצומה תוליבחה ןוריחמב טרופמכ הרומת הרבחל םלשי חוקלה
 .חוקלל הרבחה ןיב םתחנש

 .םולשתה תלבקל דע תכרעמל השיגה םסחת ,םולשת לשכ לש הרקמב
 םהב םיתורישה יפ לעו הרבחה ןוריחמל םאתהב ישדוח ןפואב ובייוחי םיפירעתה ,ישדוח יונמ לש הרקמב
 .שומיש השענ
 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תעל תעמ תונתשהל יושע הרבחה ןוריחמ

 וא ,תינובשח ול חולשל וא ,ולש יארשאה סיטרכ תא בייחל תושר שי הרבחל יכ ,תאזב רשאמ חוקלה
 םולשת בייחל תלגוסמ אהת אל הרבחה הביס לכמ םא .המשרהה דעומב רחבת וב רחא ןפוא לכב ובייחל
 ןובשחהו ל"אוד תעדוה תועצמאב חוקלל הרבחה עידות ,חוקלה לש יארשאה סיטרכ תועצמאב יטמוטוא
 .םולשתה תרדסהל דע רגסי

 תוידוס לע ,רשפאה לככ ,רומשל תנמ לע התושרל םידמועה םילבוקמ תוריהז יעצמאב תטקונ הרבחה
 הרבחה ,ןוילע חוכמ םיעבונה וא/ו התטילשב םניאש םירקמב .שמתשמה ידי-לע רבעומה םולשתה יטרפ
 םא תוברל ,ומעטמ ימ וא/ו שמתשמל םרגייש ,רישי וא ףיקע ,אוהש גוס לכמ קזנ לכל תיארחא היהת אל
 האשרהב אלש אוהש גוס לכמ שומיש וב השעי וא/ו םרוג לכל עיגי וא/ו דבאי הז עדימ

 םא ןיב הבגיי ,הרבחהמ םירחבנה םיתורישה תנמזה ןיגב שמתשמה דצמ םולשתה ,קפס רסה ןעמל
 .אל םא ןיבו תכרעמב שומיש תושעל רחב שמתשמה

 הרבחה תוירחאו תולבגה
 וז הפוקתב ול ומרגי םא ,האצוה וא חוור ןדבוא ,קזנ ןיגב תיארחא היהת אל הרבחה יכ ריהצמ חוקלה
 .רצומה לש הלועפ יא וא םייוקיל ןיגב

 אהת ,םיפיקע וא/ו םירישי םיקזנ ןיגבו ,רחא ןיד לכ וא ,ןיקיזנה ,םיזוחה יניד יפל ןיב ,הרבחה לש התובח
 ימד םוכס הבוגב וא רצומה רובע לעופב הרבחל ןימזמה ידי לע המלוש רשא הרומתה םוכסל תלבגומ
 יכ רהבומ .םהינש ןיבמ ךומנה ,םינורחאה םישדוחה תשולשב לעופב ומלוש רשא םייתפוקתה שומישה
 .קזנ אשונ עוריא לכ רובע רבטצי אלו ללוכו ימעפ דח היהי יוציפה

 הנכותב תויוכז רדעה
 לכב שומישל ןוישיר לבקמ ךניא יכ רשאמ ךניהו ,הז טנרטניא רתאל השיג ןתמו םיתורישל םכסה והז
 ,רוחאל הסדנה תולועפ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,עצבת אל יכ בייחתמ ךנה .הז םכסה תועצמאב הנכות
 וא תונויער ,יסיסבה הנבמה וא ,טקייבוא דוק ,רוקמה דוק תא תולגל רחא ןויסינ לכ וא ,קוריפ ,רודיה
 תכרעמל םירושקה םינותנ וא ,הנכות ,דועית לכ וא תכרעמב םיאצמנ רשא וא ,לש םימתירוגלא
 רוצית וא םגרתת ,הנשת ,הנכותה וא תכרעמהמ ןיינק תויוות וא תועדוה לכ ריסת אל ןכ ומכו ,)"הנכותה"(
 לכב ריבעת וא ,החמת ,ןכשמת ,ץיפת ,קיתעת וא ,הנכותה וא תכרעמה לע תוססובמה תורזגנ תודובע
 .הנכותב וא תכרעמב תויוכז תרחא ךרד
 

 תורישה תקספה
 תרבח ל עידוהש דבלבו ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע Katalun תרבח יתורישמ קתנתהל יאשר חוקלה

Katalun יונמ (רוויד תוליבח לע יונמה חוקל ידי לע תוקתנתה לש הרקמב .םימי 14 תב שארמ העדוה 
 שכר רשא חוקל לש תוקתנתה לש הרקמב .תוקתנתהה לע עידוה וב שדוחה רובע חוקלה ביוחי )ישדוח
 .הלצונ אלש הרתי ןיגב רזחה לכ עצובי אל רטלזוינ ירוויד קנב וא SMS תליבח



 

 

 ויתוארוהמ הארוה תרפה לש הרקמ לכב הז םכסה יפ לע תורשקתהה תא קיספהל םיאשר ויהי םידדצה
 לע הרסמנו ,םימיה 14 ךותב הרפהה הנקות .שארמ םימי 14 ינשה דצל בתכב ךכ לע ועידוהש יאנתבו
 .ףקותב תורשקתהה ראשית ,ינורטקלא ראודב וא בתכב העדוה ךכ

 ינורטקלא ראוד חולשמ תועצמאב שמתשמה דצמ לוטיב תעדוה חולשמ תועצמאב השעי הנמזהה לוטיב
 תרבחב לוטיבה תעדוה תלבק תא רשאל בייחתמ שמתשמהsupport@katalun.com  תבותכל

Katalun. לעופב לוטיבה תעדוה תלבק םוי יפל בשחיי לוטיבה דעומ. 

 הלועפ עוציב' :ןיגב ,תמדקומ העדוה אללו תידיימ חוקלל היתוריש תא ליבגהל וא קתנל תיאשר הרבחה
 וא תורישה תייעשה יכ בייחתמ חוקלה .הזוחה יפיעסמ רתוי וא דחא לש הרפה וא ,'חוקלה ידיב הרוסא
 אוה ותוא םולשת לכ תקספהל הליע הווהת אל ,הז קרפב םיטרופמה םירקמ ןיגב ,הרבחה ידיב ולוטיב
 .Katalunל תרבח

 ןועריפ יא ןיגב הארתה לביק ,הרבחל בוח בייח חוקלהו הדימב חוקלל היתוריש תא לטבל תיאשר הרבחה
 .הארתהה דעוממ הדובע ימי העבש ךותב בוחה תא עורפל גאד אלו הז ובוח

 הדימל לטובת וא לבגות וז הארוהו תיטפשמה האכרעה ידי לע המצמוצ וא/ו הלטובש הארוה התוא
 .ףיכאו אלמ ףקותב ראשיי הז םכסה רתיש תנמ לע תשרדנה תילמינימה

 םידדצה לש תידדהה הנבהה תא ידעלבו אלמ ןפואב אטבמ הז םכסה יכ תאזב םימיכסמ חוקלהו הרבחה
 לש אשונל תועגונה תורחא תונבהו ,תורושקת ,הפ לעבו בתכב םימדוק םימכסה לכ לטבמו ףילחמ אוהו

 וא טנרטניאה רתאב םסרופיש יפכ תעל תעמ הז םכסה תונשל תיאשר אהת Katalun תרבח. הז םכסה
 יפ לע םייקה וא הז םכסה יפ לע דעס וא תוכז לכ שממל םידדצהמ דחא לש לדחמ וא בוכיע .תכרעמב
 .רומאכ דעס וא תוכז לע רותיוכ בשחיי אל רשויה יניד וא ןידה

 תועצמאב תידעלב חתפיי ,ונממ עבונה וא הז םכסהל רושקה ןיינע לכ יבגל יטפשמ ךילה וא תקולחמ לכ
 .ולוחי לארשי תנידמ יניד קר ,הזכ הרקמבו ,לארשי תנידמב םיכמסומה טפשמה יתבל השקב תשגה
 תא ףוכאל תנמ לע תיטפשמ הלועפ שרדיתו הדימב .הז םכסה לש ומויס תא ודרשי הז ףיעס תוארוה
 דצ ותואש רחא דעס לכל ףסונב ריבס ד"וע ט"כשו תואצוהל יאכז היהי הכוזה דצה ,הז םכסה תוארוה
 .ול יאכז תויהל יושע

 הז םכסה יפ לע תובייחתה לכ עוציבל תוירחאב אשי אל הז םכסהל דצ ףא ,ןוילע חכ לש תוביסנ לשב
 ,התבשה ,התיבש ,תומוהמ ,הלבח ,רורט ,המחלמ תוברל הענמנ רומאכ תובייחתהב הדימעו הדימב
 דצ שדחי ,רומאכ תוביסנ םויס םע .תימוקמ וא תימואל הלשממ תונקת וא ,םירחא עבט תונוסא וא ןופטיש
 חוכ תוביסנ לשב ענמנ םמויק רשא תויובייחתהה לכ תוברל ויתויובייחתה יולימ תא יוחיד אלל רומאכ
 .רומאכ ןוילע

 אלמה ונוצרמ םיכסמ אוהו םנכות תא ןיבה ,תכרעמב שומישה יאנת תא ןויעב ארק יכ ריהצמ שמתשמה
 .ליעל טרופמכ ומצע לע לטנש תויובייחתהה לכ רחא אלמל בייחתמו תכרעמב שומישה יאנת אולמל
 


