
        
 

              
            

 
              
             

            
 

           
 

     
 

          
           

         
 

             
             

     
 

              
             

         
 

 

      
 

              
            
             
      

 
            

     
 

           
           

          
 

           
 

           
    

             
            
  

 

 ורביצתופניבלפויטול תויעתב בושויי ורירלב םיכלל תמערכ

 החברהתנהלה ,")וזרחה("2016-9-9 רספמםדייסמו םפיגו וזרחלא4ףעיסבעבוקה פי על
 .")םיכללהתערכמ(" רבוצי תפניובלויפטול תועביתבשוויי ררובילםיכלל תערכמץמאל שהרדנ

 כי עבוקלןוכ רזחול8ףעיסבהעבוקהםיכללהתערכמ את ץלאמ הטיהחל החברהתנהלה
 ותעיבהת יגסו כל על תאח םלילכתערכמלחותשןפאוב דהיאח ההיתםלילכהתערכמ
 .)וזרחל 13 ףעיסבעובהק פי על(םיהעל חל וזרחהרשוא רהבבח תלוהומנה

 .הצמע על לבלק טהילהח החברה שראםיכללהתערכמירקעי ואביוןלהל

 עהיבהת ורירבב ידעמו יםכממס

 םיכמסמ תערכ, ותעבית צלהאהלבנתק בו דועממה ירשאפהםדקבה, עבתולרותמס החברה
 יעהבתהבושויי ררובי ךרצולעבתוהמשנדרההולהפע ןפאו בדבר תחיוהנ, רתהי ןבי, תוללכה
 .העביתהררובי ךרצולםיאצהמלעבתוהלשע עדמיהוםיכהמסמ טרופיו

 ,העביתלרשבק עבתוהמושנדרשךמסמ או עדמי החברה צלאלבנתקשראחלירשאפהםדקבה
 עבתוהמ שורדשנ םיכהמסמועדמיהלוע ךהמסמ תבלק על תבבכ העדהו עבתולרותמס החברה

 .רהבהח צלאולבנתק םטר אך

 םיכמסמהתערכ רתגבמס החברהייד על שורדשנ ואל עלףסנוךלמסמ הוקזקהחברה אם
 רעש הבעראמרוחאי לא עבתוהמךהמסמ את שולדר החברה על- עבתולהרנמסשתנישוארה
 .ףסוהנ ךבמסמ ורךצההחברלרתברנ בו םהיומםקיסע מיי

 יותאוצתוו עהיבהת ורירבךהלמ בדבר הודעה

 כל צלהאולבהתק בו דועממה ירשאפהםדקבה העביתה את בשילי ץמאמ כל שהתע החברה
 רהבהח זהדעמומםמיי30ךתוב רהקמלובכ, עבתוהמהנשוארל שוקבתשנ םיכהמסמועדמיה

 או ),החייד או השרפ, יקחל םלושת, וםלתש של בדרך( יעהבתהבשויי על עבתולהעדהו רותמס
 .ררובי שךמה בדבר העדהו לו רותמס

 פי על םשירדהנ םטייוונלרהםטירפה כל את ללוכת, עבתולרסימשת העביתבשויי תעדהו
 :יעהבתההבשיו בו ןפאולםהתאב,רזחוה

 וברמדש כלכ. עצבושבשוחיהןפאו בדבר רהיבו ירסב טרופי, רשאהןבי, לוכלתםלושתתעדהו
 הקילבד עד הפוהתק שךמ את גם, רשאהןבי, ףסבנו לוכלתהדעוהה, יתעי םלושתתדעובה
 .תואהזכ של תשדחומההקילבד םיכללהתוא םיומלשלת ותכאז של תשדחומ

 .רהשבפ עבקשנ םכוסהתוא הרשהפ דסובישםקימוהני את, רשאהןבי, ללוכתהשרפתעדהו

 גייסה או התניה, ינאהת תולרב החיידהיקמוני של טרופי, רשאהןבי, ללוכתהחיידתעדהו
 .העביתהתייחדל יסבס םוויהמה
 מןזהחברלשנדר ןגינבתבוסיה את הדעוהה ללוכת, ררובי ךשהמ תעדהו עבתולתרנמסשםקומ
 כלכ, בעותמה םשירדהנ םפיסהנו םיכהמסמועדמיהטורפי את כןוהיעבתהררובי לשם ףסנו

 .םישנדר םשה



 

             
 

    
 

           
              

            
 

     
 

                 
    

 
              

   
 

               
            

 
 

 

                
             

        
 

 

        

 .העביתבשויי תעדהו חלושמדוע םמיי יםעתש כל עבתולרימסתררובי ךשהמ תעדהו, לכלכ

 המחומתזרבע היעתב ורירב

 , ומקתנמההיתתדעהתחוו, העביתהבשויי ךרצולהחממו תדע תחוו על החברההכהסתמ
 תחוו כתסמנםיהעל םיכהמסמ תמשירתולרב רזחוה פי על םשירדהנ םטירפה כל את ולכלתו

 .לו רימסשת תטילוונרה יעהבתהבשוייתדעומה קכחל עבתוה דיילרבעתו תעהד תווח. תדעה

 ובעת או טחובמתפניילתוענהי

 רתהיו כללםמייםשילושךתוב תבבכ רהבהח דיי על הענתי עבתו או חטבומ של בכתבהיפנ כל
 .רהבבח הניפהתבלקדעמומ

 תבלקדעמומםיעסק יימ רעש העארב ךתובהנעתי הסליפוהמקתהע לבלק עבתו של שהקב
 הרבהח לאצ השבקה

30 

. 
 ידלי יעגה שראךממסמ או וליעםוחת עבתוה שראךממסמ קתהע לבלק עבתו של שהקב

 השבקהתבלקדעמומםיעסק יימ דחוא יםרעש ךתובהנעתי, וכמתהסבאו עבתוהמ רהבהח
 .החברב

 כיוהחברהגהתנ םהפי על ותנורעקה את רק ההוומלעילרומהא כי הרובי פקס סרהןעלמ
 רומהא ןבי רהיסת כלב. ןונלשכרזולח 8 יףסעב ותעובהק תורישדה כלב ודמלע תביומח החברה
 .רזובח רומהא יגבר, רזולח 8 יףסעברומהא ןביללעיל

 UT U30Tןכא וצלח רזחול 8 ףעיס של אמלהחסבנו יוןעל


