
1 

 

 2022 גנייפמק GROO קובסייפ תוליעפ עצבמ ןונקת

 ידי לע ךרענ רשא GROO רתאב קובסייפ תוליעפ עצבמ להוני םהיפל םיללכה תא רידסהל הניה הז ןונקת תוארוה תרטמ
  תבותכב GROO לש קובסייפה דומע ישלוגל תדעוימ תוליעפה ,עצבמה תכרוע

ttps://www.facebook.com/grooisraelh/  ) עצבמה תכרוע לש קובסייפה דומע" :ןלהל"(. 

 תוברל ,עצבמה רבדב םהשלכ םירחא םימוסרפל הז ןונקת תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב
 .ןיינעו רבד לכל הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,רחא םוידמ לכב

 תורדגה .1

 :ןדצל העיפומה תועמשמה עצבמל רושקה לכבו הז ןונקתב היהת םיאבה םיחנומל

 תדחוימהו תירוקמה הבושתה .תחכשנ יתלב גניפמק תיווח לע עצבמה תכרוע לש תוליעפה טסופב ונל ורפס – "עצבמה"

 'א חפסנב טרופמכו ףופכב לכה ,סרפב ינשהו ןושארה םוקמב םיכוזה תא וכזי עצבמה תכרוע ידי לע רחבית רשא רתויב

 .ןונקתל

 עצבמה תכרוע .הז ןונקתב םיטרופמה םיאנתל ףופכב לכה )ללוכ( 30.04.2022 םויל דעו 25.04.2022 – "עצבמה תפוקת"

 אלו ידעלבה התעד לוקש יפ לע ולטבל וא/ו עצבמה תפוקת תא רצקל וא/ו ךיראהל וא/ו תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש

 .הז ןיינעל הנעט לכ עמשת

 .אבס רפכ ,16 ש"עתה בוחרב הידרשמש )514473230 .פ.ח( מ"עב תויתרבח תוינק רפורג – "עצבמה תכרוע"

 רתאב ליעפ ישיא ןובשח לעב ,18 לעמ וליגש ,לארשי בשות ,)ןלהל 7.13 ףיעסב רומאכ טעמל( םדא לכ– "ףתתשמ"

 לעפ רשאו דומעב טסופב הלאשה לע הנע ,OORG לש קובסייפה דומעב רבח וניה ,mco.okboewww.fac  קובסייפ

 יטרפ םדא ונניאש ףוג לכ וא/ו תויונגראתה וא/ו תוצובק וא/ו תורבח .הז ןונקתב רומאכ תויחנהלו תוארוהל םאתהב

 .הז עצבמב ףתתשהל םיאשר םניא

  .מ"ס 60 רטוק ,מ"ס 155 טומ ךרוא ,רטמ 2.1x2.1 הרקייל 100% ףוח תיילצב הכזי הכוזה – "םיכוזל םיסרפה"

 סרפל יאכזה ףתתשמ ,ןונקתל 'א חפסנב םיטרופמ ויאנתו רצומה וא תורישה יטרפ .'א חפסנב טרופמכ םיאנתב

  .והשלכ יפסכ יוציפ וא/ו יוכיז וא/ו יפולח סרפ תלבקל יאכז היהי אל הז עצבמ יפל

 
 עצבמה תכירע ןפוא .2

 תויחנהל םאתהב עצבמה תכרוע לש קובסייפה דומעב הלאש לע בישי ףתתשמ עצבמה תפוקת ךלהמב .2.1

 דומעב שרדנכ הלאשל הנעי ,םיהזמ םיטרפ תוברל עצבמה תכרוע לש קובסייפה דומעב תומסרפתמה

 .עצבמה תכרוע לש קובסייפה

  .עצבמה תכרוע לש קובסייפה דומעב ידועייה טסופב תובוגתב םושרל עצבמה ףתתשמ לע תובושתה תא .2.2
 רשא ,םיבישמה ןיבמ עצבמה תכרוע רחבת 02.05.2022 םוימ רחואי אל דעו עצבמה תפוקת םות רחאל ךומס

 היהי ,ידעלבה התעד לוקישל םאתהב הכוזה תא ,עצבמה ןונקתלו קובסייפה דומעב תויחנהל םאתהב ולעפ

  .הז ןונקת תוארוהל םאתהב םיסרפה תא לבקל יאכז

 אללו עצבמה תכרוע לש ידעלבה התעד לוקישל םאתהב השעת ,הז ןונקתבו ליעל רומאכ ,הכוזה תריחב .2.3

 יפלכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט היהת אל םיפתתשמל .התריחב תא קמנל תבייח אהת עצבמה תכרועש

 התעד לוקישל םינותנ הלאו ,עצבמה תכירע ןפוא וא/ו סרפה וא/ו םיכוזה תריחב םע רשקב המעטמ ימו רפורג

 .רפורג לש ידעלבה

 .הז ןיינעב הנעט לכ עמשית אלו ,תוטלחומו תויפוס הנייהת ,עצבמה תכרוע תריחבו עצבמה תואצות .2.4

 תכרוע לש טנרטניאה רתאב תוברל ,םסרפל ,תבייח אל ךא ,תיאשר עצבמה תכרוע היהת ,עצבמה םויס םע .2.5

 הידמ לכב וא/ו עצבמה תכרוע לש תיתרבחה הידמה ידומעב וא/ו עצבמה תכרוע לש היצקילפאב וא/ו עצבמה
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 וא/ו גייס וא/ו יאנת וא/ו הלבגה אלל ליעל רומאל ותמכסה תא תאזב ןתונ הכוזה .סרפב הכוזה םש תא תרחא

  .םהשלכ יוציפ וא/ו הרומת תלבקל תוכז

 ,עצבמה יאנת יפ לע חלשש רופיס ןיגב הכזיו ,עצבמה תוליעפב םימעפ רפסמ רופיס חלשיו בישי רשא ףתתשמ .2.6

 .דבלב דחא סרפל יאכז היהי

 .דבלב דחא ןובשחב ישיאה ליפורפב שומיש תושעל יאכז היהי םיליעפ קובסייפ תונובשח רפסמ לעב ףתתשמ .2.7

 יפ לע רשא ,קובסייפה דומעמ ףתתשמ תובוגת וא/ו ףתתשמ ריסהל תוכזה תא המצעל תרמוש עצבמה תכרוע .2.8

 .עצבמה תכירעל עירפהל וא/ו קיזהל וא/ו עוגפל ידכ ,ויתובוגתב וא/ו ותופתתשהב שי ,ידעלבה התעד לוקיש

 אל ,תוליעפה תכרוע ידי לע וילא הינפ וא/ו ותוהז תומיא םירשפאמ םניא םיישיאה ויטרפ רשא ,ףתתשמ .2.9

 .עצבמה ךרוצל ףתתשמכ בשחי

  סרפה תלבק .1

 תכרוע רחבת וב ןפואב ,הייכז תעדוה הכוזל עצבמה תכרוע חלשת ,ליעל 3 ףיעסב רומאכ הכוזה תריחב רחאל .1.1

  .)"הייכז תעדוה" :ןלהל( עצבמה תכרועל םיעודי ויהש יפכ הכוזה יטרפל םאתהבו עצבמה

 רשאלו עצבמה תכרוע רתאב םושיר עצבל וא/ו ורג רתאב ןובשח לעב תויהל הכוזה לע סרפה תלבקל יאנתכ .1.2

 .רתאב תויטרפה תוינידמו שומישה יאנת תא

 ידי לע עבקיש יפכ חסונב ןונקתה יאנתב ותדימע תאו ויטרפ תא רשאל הכוזה שרדיי סרפה תלבק ךרוצל .1.3

 .הייכזה תעדוה תעב חלשיו עצבמה תכרוע

 .סרפה תריסמב התבוח ידי עצבמה תכרוע אצת סרפה תלבק םע .1.4

 שומימ יא ןיגב יהשלכ תוירחאב אשית אל תוליעפה תכרוע .דבלב הכוזה לע הלח סרפה שומימל תוירחאה .1.5

  .איהש הביס לכמ הכוזה ידי לע סרפה
 תלבק םוימ םיקסע ימי 7 ךותב עצבמה תכרוע ידי לע רחבנ רשא הכוזה םע רשק רוצי עצבמה תכרוע גיצנ .1.6

 ידי לע וראשוה רשא רשקה יטרפב הנעמ היהי אלו הדימב .סרפה תנמזה תא עצבל תנמ לע הייכזה לע העדוהה

 .הז ףתתשמ רובע הייכזה לטובת יזא ,םיקסע ימי 10 ךלהמב םימעפ 3 תאז ,הכוזה ףתתשמה

 .הייכזה תעדוה תלבק ןפואב םייוניש ונכתיי .1.7

 תכרועש יאנתבו ,הז ןונקתב רומאכ הייכזה תעדוה תא לביק אל היפל ,ףתתשמ תנעט לבקתת אל יכ ,רהבוי .1.8

 .רומאכ העדוה החלש עצבמה

 .ףתתשמה יוהיז יטרפב תועט תמחמ ,עצבמה תכרוע יפלכ הנעט לכ עמשת אל .1.9

 לע העדוהה יכ הנעט לכ עמשת אלו ,ףתתשמ לש יוגש יוהיז ןיגב ןפוא םושב תיארחא הניא עצבמה תכרוע .1.10

 .הכוזל םוקמב הכוזה וניאש םדאל החלשנ הייכזה

  יכ ררבתי םא ,הכזש ףתתשמל סרפ קינעהל אלש תוכזה תא המצעל תרמוש עצבמה תכרוע יכ תאזב רהבומ .1.11

 .קוחל דוגינב וא/ו הז ןונקת תוארוהל דוגינב וא/ו המרמב גהנ ףתתשמ ותוא

 ,הז ןונקתב רומאכ הכוזה ףתתשמל העדוה חולשמל ףופכב .הרבעהל תנתינ הניאו תישיא הניה סרפב הייכזה .1.12

 תוירחאהו ,ותושר אלל הכוזה ףתתשמה תושרמ אצוה וא/ו בנגנ וא/ו דבאש סרפ רבדב הנעט לכ עמשית אל

 .דבלב הכוזה ףתתשמה לע אהת סרפה שומימו תרימשל

 רשא םירצומה וא/ו םיתורישה ביטל וא/ו תוכיאל אוהש ןימו גוס לכמ תוירחאב תאשונ הניא עצבמה תכרוע .1.13

 האצותכ ישילש דצל וא/ו ףתתשמל םרגי רשא ףיקע וא/ו רישי קזנ לכלו ,הז עצבמ תרגסמב םיסרפה םניה

 קסעה תיב לע הנה רומאכ תוירחאה לכ .םתקפסאב וא/ו םיסרפב הרושקה המאתה יא ,ושומימו וב שומישמ

 השירד וא/ו הנעט לכ עמשית אלו ,הכוזה/ףתתשמה לע וא/ו הז ןונקתל 'א חפסנב טרופמכ םיתורישה קפסמ

 .הז ןיינעב
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 עצבמה םוסרפ .2
 הידמה ידומעב וא/ו עצבמה תכרוע לש היצקילפאב וא/ו עצבמה תכרוע לש טנרטניאה רתאב השעיי עצבמה םוסרפ

 התעד לוקישל ףופכבו ןכ תושעל עצבמה תכרוע רחבתש לככ – תרחא הידמ לכב וא/ו עצבמה תכרוע לש תיתרבחה

 .ידעלבה

 ןידל םאתהב תולועפ .3

 דומעל ןכות תאלעהו גוית תוברל ,הז ןונקתב רומאל רשקב ויתולועפ לכ יכ תאזב בייחתמו ריהצמ ףתתשמ לכ .3.1

 ,ישילש דצ לכ לש תוכז לכב עוגפל ילבמ ,ןיד לכל םאתהב קרו ךא ושעיו ושענ ,עצבמה תרגסמב קובסייפה

 דצ לכל הלווע לכ םורגל ילבמ ןכו ,תויטרפל תויוכזו םירצוי תויוכז ,ינחור ןיינק תויוכז ,קר אל ךא ,תוברל

  .ישילש

 יכ ררבתיש הרקמב ,הל ומרגיש םיקזנה אולמב עצבמה תכרוע תא הפשיו תוירחאה אולמב אשיי ףתתשמ לכ .3.2

 יכ ררבתיש הרקמב וא/ו תואלמ ןניא וא/ו תוקיודמ וא/ו תונוכנ ןניא ליעל תטרופמה ףתתשמה תורהצה

 .הדיפקב ודי לע ועצוב אל ליעל תוטרופמה ףתתשמה תובייחתה

 ,עדימ ,רמוח לכב תלבגומ יתלב שומיש תוכז ,רזוח יתלב ןפואב ,עצבמה תכרועל תאזב ןתונ ףתתשמ לכ .3.3

 אלל תאזו ,הז ןונקתל םאתהב הלרגהה תכרועל שיגהש תרחא הריצי וא/ו ואידיו עטק ,טסקט ,רויצ ,םוליצ

  .הרומת לכ

 ןיא עצבמה תכרועלו ףתתשמה לע קרו ךא הלח ,ףתתשמה םעטמ םינכת תאלעה ,גוית ,הבוגת ןיגב תוירחאה .3.4

  .איהש הביס לכמ ומסחנ וא/ו ורצונ וא/ו ולעוה רשא םינכת ןיגב תוירחא לכ היהת אלו

 יללכ .4

 עיפוהל הכוזה לע היהי יכ שורדל תיאשר היהת עצבמה תכרוע ,םינש 18 -מ ךומנ סרפב הכוזה לש וליגו הדימב .4.1

 יקוחה סופורטופאה וא/ו הרוהה לעו ,םייקוחה ויסופורטופא וא/ו וירוה תייוולב עצבמה תכרוע ידרשמב

 תא הכוזהמ לולשת הז יאנתב הדימע יא .עצבמה תכרוע איצמת ותוא סרפה תלבק רושיא ספוט לע םותחל

 .יהשלכ הבטה/הרומת תלבק וא/ו סרפה תלבק

 תא וילע לבקמ ,ויאנת לכ תא ומצע לע לביק ,ןונקתה תא ארק יכ ףתתשמה ריהצמ ,עצבמב ותופתתשהב .4.2

 םינוכדעו םיימוסרפ םירמוח לש רוויד תלבק ךרוצל ויטרפ םושירל ותמכסה תא עיבמ ןכו ןאולמב ויתוארוה

 .וירחאלו עצבמה ךלהמב םינושה הידמה יעצמאב רחא םוסרפ רבד לכל וא/ו עצבמל עגונב עצבמה תכרוע לש

 ימל ומרגייש האצוה וא/ו ןדבוא וא/ו דספה וא/ו קזנ לכל תוירחאב ואשיי אל המעטמ ימ לכו עצבמה תכרוע .4.3

 קנעויש סרפ לכב ,היתואצות ,הלוהינ ,עצבמה תוליעפב ןיפיקעב וא/ו ןירשימב םירושקה םיפתתשמהמ

 .ךכב ךורכה לכב וא/ו התרגסמב

 .ףתתשמה לש תידעלבה ותוירחאב הניה עצבמב תופתתשהה .4.4

 וא/ו עצבמה תכרוע לש טנרטניאה ירתאב תולקת לכ לע םיארחא ויהי אל המעטמ ימ לכו עצבמה תכרוע .4.5

 לע וא/ו עצבמה תכרוע לש היצקילפאב וא/ו רחא רתא לכב וא/ו עצבמה תכרוע לש תיתרבחה הידמה ידומעב

 .ןימו גוס לכמ תרחא הלקת לכ וא/ו םהשלכ טנרטניא יקפס לש הניקת אל תוליעפ

 ,סרפל ,עצבמל רשקב ןימו גוס לכמ הנעט וא/ו העיבת וא/ו השירד לכ היהת אל םמעטמ ימ לכלו םיפתתשמל .4.6

 .םהב ךורכהו רושקה רחא ןיינע לכל וא/ו ןונקתל

 תודוסו םימגדמ ,רחסמ ינמיס ,םירצוי תויוכז ,םיטנטפ תוברל ,עצבמה תוליעפב ינחורה ןיינקה תויוכז לכ .4.7

 .עצבמה תכרוע לש ידעלבה השוכר םנה ,םנשיש לככ ,םיירחסמ
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 תא רקסלו םסרפל תוכזה הרומש עצבמה תכרועל יכ הכוזה וא/ו ףתתשמ םיכסמ הז עצבמב ותופתתשה םע .4.8

 ,ותנומתו ומשב שומיש תיישעל ותמכסה תא ןתונ אוה יכו םינושה הידמה יעצמאב הכוז לכ לש ותייכז תדבוע

 וא/ו הכוזל טידרק וא/ו הרומת לכ אללו םולשת אלל תאז לכו ,םינושה תרושקתה יעצמא לכב םקלח וא םלוכ

 .ויספורטופאל וא/ו ומעטמ ימל

 .ידעלבה התעד לוקש יפ לע סרפה תא גתמל תוכזה תא המצעל תרמוש עצבמה תכרוע .4.9

 ,עצבמה תפוקת ךרוא תא תונשל ,עצבמה תא לטבל ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תיאשר אהת עצבמה תכרוע .4.10

 תונשל ,הז ןונקת יאנתמ יאנת תונשל ,עצבמה יאנת תא תונשל ,עצבמה יבלשמ בלש לכב םיסרפה תא תונשל

 םסרופתש העדוהב ,םקלח וא םיפתתשמה ללכ יבגל ,הז ןונקת תונשלו ליעל טרופמכ הכוזה תריחב ןפוא תא

  .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע עצבמה תכרוע רחבתש יפכ ,תרחא הידמ לכב וא עצבמה תכרוע רתאב

 .ויאנת יוניש רבדב וא רומאכ עצבמה םויס רבדב הנעט לכ אהת אל ףתתשמל .4.11

 .ףתתשמה לע לוחת סרפב הייכז ןיגב ,ללכב םא ,סמ תובח לכ .4.12

 ףתתשהל םיאשר םניא םהיתוחפשמ ינבו הידבוע ,הילהנמ ,)קסעה תיב( סרפה קפס וא/ו ,עצבמה תכרוע .4.13

 םירוה ירוה ,םינייחא ,םידוד ,םיחא ,םירוה ,םידלי ,גוז ינב תוברל הז ףיעס ןיינעל "החפשמ ינב" .עצבמב

 .תו/םידליו

 .איהשלכ הרמהל וא יונישל ןתינ אל סרפה .4.14

 תוברל ,םיסרפה תא ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,עורגל וא ףיסוהל ,תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש רפורג .4.15

 ,תוכיא :תניחבמ ןוגכ( יפולח סרפ ,והשלכ סרפב הכזש ףתתשמל עיצהל תיאשר רפורג .םיסרפה רפסמ יוניש

 .רפורג לש ידעלבה התעד לוקיש יפל ,)ב"ויכו גוס ,דעי

 הידמה ידומעב וא עצבמה תכרוע לש היצקילפאב וא עצבמה תכרוע לש טנרטניאה רתאב םסרופי הז ןונקת .4.16

 .תרחא הידמ לכב וא/ו עצבמה תכרוע לש תיתרבחה

 תיבל הרוסמ היהת ונממ עבונה ןיינע לכב תידוחייה טופישה תוכמסו לארשי תנידמ יניד ולוחי הז ןונקת לע .4.17

  .ביבא-לתב ךמסומה טפשמה

 .עמתשמב הבקנ ןושלב םג רומא ,רכז ןושלב הז ןונקתב רומאה לכ .4.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

 

 תוליעפב םיסרפה – 'א חפסנ
  

 :קסעה תיב יטרפ
 

 (513473520 פ.ח) מ"עב תוקזחא הכרב ןליא :קסעה תיב םש •
  054-2525747  םירוריבו םואיתל ןופלט •
 8:00-16:30 'ה-'א :הנעמ תועש •
  eli@nglltd.com ליימ תבותכ •

 
 .תאז העדומב םהיתודוא גצומה עדימלו ומסרופש םיתורישו םירצומב לופיטו ביט ,תוכיאל ידעלב יארחא ונה קסעה תיב
 
 :סרפה תודוא םיטרפ

 
 ףוח תיייליצ

 
 .50UPF הנירק ןנסמ םע הרקייל דב 100% היושעה
 .לוחכ :עבצ
 .לוח יקש 4
 .טומ לכ שארב גופס רודכ םע תוטומ 2
 .תוטומל ימינפ ןוסחא קית
 .םימל דימע ינוציח האישנ קית

 
  :תודימ
 .מ"ס 60 רטוק ,מ"ס 155 טומ ךרוא :רטמ 2.1x2.1 היילצ
 
 


