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 תויטרפה תוינידמ םע דחי ,ןלהלש שומישה יאנת תא ןויעב וארק אנא !וט יידל םיאבה םיכורב .שומישה יאנתל המכסה

 ןכש ,ונתורישמ דחא לכב וא ונלש היצקילפאב וא טנרטניאה רתאב שומיש לכ ינפל םילוטיבו תופלחה תוינידמו ונלש

 םתוא קודבל םכילעו ,)׳ונחנא׳ וא ׳ונא׳ ,׳וט ייד׳( היתימעו מ״עב וט ייד תרבח ןיבל םכיניב בייחמ םכסה םיווהמ םה

 .םייוניש םהב ועצוב םאה תוארל ידכב תעל תעמ

 םא .הלא םיאנתל םכתמכסה תא םינתונ םתא וט ייד לש היתורישל םושירה וא שומישה ,רתאל הסינכה םצעב

 םכמע רשקתל םיאשר ונא יכ םימיכסמ םתא ,ףסונב .תורישב שומישהמ ענמיהל םכילע ,םהל םימיכסמ םכניא

 תעדוה לבקל אלש רוחבל םכתוכזל ףופכב ,ןופלט תחיש תועצמאב וא םינורסמ תחילש ,ינורטקלא ראוד תועצמאב

 .תוירחסמ קוויש

 רשקהב וא ונלש תויצקילפאב וא רתאב תעל תעמ םינימזה םיתורישב וא ,ונלש תויצקילפאב ,הז רתאב שומיש לכ

 תומאתומ הנוזת תוצלמה תלבקו יעמה םויבורקימ ףוצירל תומיגד תכרע תחילשו תנמזה ,קר אל ךא תוברל ,םהל

 םתא תורישב שומישה םצעב .)׳םכסהה׳( ןלהלש םיאנתה לכל תויצו המכסהב הנתומו ףופכ )׳תורישה׳ ,דחי( תישיא

 .בייחמ הזוחב רשקתהל םירישכו יקוחה ליגב םכנהש םיריהצמו םכסהל םיביוחמ תויהל םכתמכסה תא םינתונ

 ,www.daytwo.com תבותכב ,ונלש רתאב העדוה םוסרפ ידי לע תעל תעמ הזה םכסהה יאנת תא תונשל םייושע ונחנא

 םימיכסמ םכניא םא .השענש יוניש לכל םכתמכסה תא הווהי תורישב םכשומיש ךשמה .ונלש תויצקילפאה ךרד וא

 .תורישב שומישמ ענמיהל םכילע ,םישדחה םיאנתל

 תוריש .1

 ליפורפ לע תוססובמה )׳הנוזת תוצלמה׳( תישיא תומאתומ הנוזת תוצלמה םיקפסמ ונא ,ונלש תורישהמ קלחכ .א

 םירטמרפ תועצמאבו )המיגד תכרע תועצמאב( יעמה םויבורקימ לש חותינ תועצמאב ךרובע םירצוי ונאש ישיא

 .)׳ישיא חותינ׳( ךממ םיפסוא ונא רשא םיפסונ עדימו

 לש הנקתהו טנרטניאל הניקת השיג ,תכרעמה תושירדב דמועש רישכמ שרדנ הנוזתה תוצלמהב תופצל ידכ

 דחי .וט ייד רתאב תוטרופמה הלעפהה תוכרעמב תכמות עגרכ ונלש היצקילפאה ,ךתעידיל .DayTwo תייצקילפא

 ליבגהל וא קיספהל תוכזה תא םירמוש ונא .היצקילפאה ידי לע ךמתיהל אלש םייושע םינשי םירישכמ ,תאז םע

 לע םיכמתנה םירישכמה גוס תא ליבגהל וא קיספהל ןכו היצקילפאה לש תומיוסמ תונוכת וא תומדוק תואסרג

 .תעל תעמ היצקילפאה ידי

 עגרמ םישדוח 12-מ תחפת אלש הפוקתל היצקילפאה תועצמאב הנוזתה תוצלמה תא שיגנהל ץמאמ השענ ונא

 ינייפאמ לש תונימזה תא קיספהל וא ליבגהל ,תונשל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונא ,תאז םע ;השיכרה

 תא םירמוש ונא ,ןכ ומכ .הנוזתה תוצלמה תא ,קר אל ךא תוברל ,ידעלבה ונתעד לוקיש יפל ,םקלח וא םיתורישה

 תוצלמה תא ,קר אל ךא תוברל ,םיתורישה לש םימיוסמ תונוכתו םיקלחב שומישה ןיגב םולשת ליטהל תוכזה

 .םימי )5( השימח תב ךלש ל״אוד תבותכל תמדקומ העדוהל ףופכב ,הנוזתה

 :*םכנהו הדימב קרו ךא ונלש תורישב שמתשהל םכילעש ךכל םירע ויה אנא

 ;18 ינב תוחפל •
 ;הדילה רחאלש םישדוח השולשב אלו ןוירהב אל  •

 ;םינורחאה םישדוח השולשבו עגרכ ,תוירופ ילופיט םירבוע םכניא  •

 ;רצק חווטל ןילוסניאב םילפוטמ םכניא  •

 תופיט תועצמאב טעמל ,םינורחאה םישדוחה 3-ב תוירטפ דגנ תופורת וא הקיטויביטנא םתלטנ אל  •



 .תוחפל שדוח ינפל םייתסה םהב שומישה רשא םרק וא

 לולעש רחא יאופר בצמ וא תינורכ הלחמ ,היגרלאמ םילבוס םתא יכ םיששוח םתאו הדימב וא ,םע םתנחבוא םא

 םינשה תשמח ךלהמב וא תעכ ,םייאופר םילופיט םירבוע םתאש הרקמב וא ,םכלש הנוזתה לע עיפשהל וא ליבגהל

 .ונלש הנוזת תוצלמה םושיי וא/ו םיתורישב שומישה םרטב אפור םע ץעוויהל םכילע ,תונורחאה

 םכנה ,תיללכ םילוחה תפוק ךרד וט ייד תורישל םתינפוהש לככ :תיללכ םילוח תפוק יחטובמ בל תמושתל .ב

 רתאב ךל וגצוה רשא תורישב שומישל םינוירטירקה תא םתארק ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמו ףסונב יכ םירשאמ

 לכב םידמועו תיללכ םילוח תפוק י״ע ורדגוה רשא תוגרחהה רדגב םיסנכנ םכניא יכ םירשאמ םכנהו תיללכה

 םיעיפומה םינוירטירקה ןיב הריתס שיש לככ ,קפס רסה ןעמל .תורישה תלבקל םש םישרדנה םינוירטירקה

 .רתוי םירימחמה םינוירטירקה ולוחי ,תיללכה רתאב םיעיפומה ולאל ליעל 'א ףיעסב

 םירשאמ םכנה ,יבכמ םילוח תפוק ךרד וט ייד תורישל םתינפוהש לככ :יבכמ םילוח תפוק יחטובמ בל תמושתל .ג

 ןעמל .תורישה תלבקל יבכמ ידי לע ועבקנש םינוירטירקה לכב םידמוע םכנה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמו ףסונב יכ

 ולוחי ,יבכמ ידי לע ועבקנש ולאל ליעל 'א ףיעסב םיעיפומה םינוירטירקה ןיב הריתס שיש לככ ,קפס רסה

 םכשומיש ,ולא שומיש יאנתב רחא םוקמ לכב רומאה ףא לע יכ רהבומ דוע .רתוי םירימחמה םינוירטירקה

 .המיגדה תכרע לש ףוצירה תואצות תלבק םוימ םישדוח 12 לש הפוקתל לבגומ היצקילפאב

o בקע האצות לכ חיטבהל םילוכי ונא ןיא .דבלב העידיו תימצע הדימל לש תורטמל וניה םיקפסמ ונאש עדימה לכ 

 .תורישב םכשומיש

o  תוברל( םכרובע וא םכדי-לע קפוסש עדימב שומיש השעת וט ייד יכ םימיכסמ םכנה ,תורישב שומישה םצעב 

 Apple תמגודכ ,םירחא םיילטיגיד םילכו תויצקילפא ןוגכ םיישילש םידדצ תועצמאב םכיתודוא ףסאנה עדימ

Health Kit ו-google fit יושע רשא ,תורישה תרגסמב םכיתודוא רצונש עדימבו )השיג ונל רשפאל ורחבת םהילא 

 ,םיישילש םידדצ ידי לעו ןירשימב ,םירחא םיכרצלו רקחמ יכרצל ,תורישה ןתמ יכרצל ,יטרפו ישיא עדימ לולכל

 .לחה ןידל ףופכבו ונלש תויטרפה תוינידמב טרופמכו םאתהב תאזו

o תואירב יתוריש ןוגרא אל ונחנאו תואירב יתוריש ללוכ וניא תורישה .םכתוירחאב אוה תורישב שומישה, 

 וניאו םייאופר הנחבא וא לופיט ,ץועיי הווהמ וניא תורישהו ,יאופר ןוגרא וא םיאנוזת ,תואירב יתוריש קפס

 )FDA( תופורתו ןוזמ להנמ ידי לע ךרעוה אל ונלש תורישה .יעוצקמ תוריש וא ץועיי תלבקל היינפל ףילחת הווהמ

 ץועייל ףילחתכ תורישה לע ךמתסהל םכילע ןיא .הלחמ לכ לש העינמ וא יופיר ,הנחבא עוציבל דעוימ וניאו והשלכ

 .ךמסומ יאופר

o יונמ לכל תישיא םימאתומ תורישה תועצמאב ןתינה עדימ וא ןכות לכבו תורישב שומישהו הסינכה 

 .הז םכסהל םאתהב קרו יונמה לש ישיאה ושומישל קרו ךא םידעוימו

o תומיוסמ תולועפ וא תורישל םירושקה םירחא תוינידמו םימכסהל םיפופכ תויהל םייושע תורישהמ םיקלח 

 יביכרמ׳( ואל םא ןיבו וט ייד ידי לע םיקפוסמ הלא הלועפ וא תוריש םא ןיב ,תורישב םיעצומ וא ךרד םיעצבתמה

 דצ יביכרמב שומישה יכ שרופמ ןפואב תאזב רהבומ ,הז םכסהל 14 דע 12 םיפיעסמ עורגל ילבמ .)׳ישילש דצ

 הרבחה תעד לוקיש יפל הכרעה תרגסמב קפוסיש לככו םא )׳CGM׳( זוקולג לש ףיצר רוטינ ינשייח ,תוברל( ישילש

 םצעב .הלא שומיש יאנתל םכתויצב הנתומו המאתהב םהינרצי לש תולבגההו םהיאנתל ףופכ )תעל תעמ

 ונידי לע םיקפוסמ הלא ישילש דצ יביכרמש ךכל )1( םכתמכסה תא םינתונ םתא ישילשה דצה יתורישב םכשומיש

 ןוכנ אל שומיש לש ויתואצות רובע ,קר אל ךא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,תוירחא לכ אללו םהש יפכ

 .הלא םיקפס לש שומישה יאנתל םיביוחמ תויהל )2(-ו ,םירחאו הלא םיתורישב

o לכ וא םירחא לש םהיתויוכז תרפה וא ,הז םכסה לש וחור וא ונושל תרפה ןוגכ ,תמלוה יתלב תוגהנתה לש תוביסנב 



 תובח וא העדוה לכ אללו ידעלבה ונתעד לוקיש יפ לע ,םיאשר ונא ,ונידי לע ועבקייש יפכ ,םימישי תונקת וא קוח

 רתלאל לטבל וא תוהשהל םיאשרו ,תע לכב תורישה תא םייסל וא תוריש תתל ברסל ,ישילש דצ לכ יפלכ וא ךיפלכ

 ילבמ ,דיתעבו הווהב )ונממ קלח לכ וא( תורישב שומיש וא/ו השיג לכ םוסחלו )ללכב םא( ךלש וט יידה ןובשח תא

 .תרחא וא קוח יפ לע ונל תויהל היושעש תרחא הפורת וא תוכז לכמ עורגל

o

 

 ךרד םא ןיב( םינימזל םיכפוהה ,םימיוסמ םינייפאמש רשפא יכ םכביל תמושתל תאזב אבומ

 םוימירפ תסרג וא )freemium( תימניחה הסרגב םא ןיב( םיתורישה לש הסרג לכב )תרחא םא ןיבו היצקילפאה

)premium((, הזיא לש םתונימז וא םכשמה תא החיטבמ הניא הרבחה .לבגומ וא ינמז סיסב לע םינימז ויהי 

 לכ ריסהל וא קיספהל ,םוסחל ,ליבגהל ,תונשל תוכזה תא המצעל תרמושו תעל תעמ םינימזה תורישה ינייפאממ

 םולשת אלל ןכ ינפל ןימז היה םא ןיב( ןייפאמב שומישה רובע םולשת ימד ליטהל וא ,םיתורישב לולכה ןייפאמ

 .)ואל םא ןיבו

o

 

 וא םיבוכיע ,תוערפהל וליבוי רשא תורישה לע הקוזחת תולועפ עצבל תעל תעמ םיאשר ונא ,ףסונב

 העדוה יכ חיטבהל םילוכי ונניא ךא תננכותמ הקוזחת תודוא תמדקומ העדוה תתל הסננ ונחנא .תורישב תואיגש

 .ןתנית רומאכ

o

 

 תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונחנא ,לחה קוחה תוארוהל ףופכב ,םכלש וט יידה ןובשח לוטיב רחאל

 וא םהלש קתעה םכל קפסל םיביוחמ ונא ןיאו םכלש הנוזתה תוצלמה תאו ישיאה חותינה תא תותימצל קוחמל

 .םהילא השיג

o

 

 לכב אשינ אלו בייחתהל םילוכי ונניא ,תע לכב םכרובע ןימז היהי תורישהש םילדתשמ ונחנאש ףא לע

 תעל תעמ תונתשהל יושע ונלש תורישה ,ףסונב .ואל םא ןיבו תינמז איה םא ןיב ,תורישב הערפה לכ רובע תוירחא

 אלל וא םע ,תורישה לש ןייפאמ לכ וא םימיוסמ םיתוריש קפסל )ינמז ןפואב וא תותימצל( קיספהל םייושע ונאו

 .םכל תמדקומ העדוה ןתמ

ר .2

 ישיא ןובשח תרדגהו םושי

 תא דירוהל ןכמ רחאלו DayTwo לצא שמתשמ ןובשח רידגהלו םשריהל ושרדית השיכרה ךילהתמ קלחכ .א

 .םכלש דיינה ןופלטל DayTwo תייצקילפא

 :םיאבה םיאנתל םימיכסמ םכנה .ב

 ךלהמב וגצוהש םינוירטירקבו הז ךמסמב םיעיפומה שומישה יאנתב םיטרופמה םינוירטירקל תייצל  •

 .םיתורישב שומישל יאנתכ תאזו ישיאה ןובשחה תרדגהו םושירה

 ,דחיב( םיתורישה תרגסמב שרדנכ םיאלמו םיינכדע ,םיקייודמ ,םייתימא םושיר ינותנ ונל קפסל  •



 .)׳חוקלה ינותנ׳

ל •
 .םיאלמו םיינכדע םיקיודמ םהילע רומשל תנמ לע יונמה םושיר ינותנ תא קזחתלו ןכדעל

 ךתוא שמשמה רחאה עדימהו תואמסיסה ,שמתשמה תומש לכ לש תוידוסהו החטבאה לע רומשל •

 .תורישל השיגב

 .יהשלכ תושיי םעטמ וא םדאכ יוגש ןפואב תוהדזהל ,יהשלכ תושי וא םדאל תוזחתהמ ענמיהל  •

 ינותנב רחא םרוג וא םדא ידי לע שומיש וא ,הבינג ,ןדבוא לע ךל עדונ םא בתכב ידימ ןפואב ונל עידוהל

 .תורישל הרושקה תרחא החטבא תרפה לכ וא ךלש חוקלה

 םתאו חלשנ ונחנאש ךכל םימיכסמ םתא ,םכלש םושירה ינותנ תא ונל םיקפסמ םתאש הדבועה םצעב .ג

 ירחסמ יפוא לעב ןכות תוליכמה תורושקת ,ל״אוד וא םינורסמ ,ןופלט תועצמאב ,ולבקת

 םכל ריבענש םישקבמו םכלש דיינה ןופלטה רפסמ תא ונל םיקפסמ םתאש הדבועה םצעב .תורישל רושקה

 ,םיתורישהמ קלחכ הזכש ןייפאמ םיעיצמ ונחנאש הרקמב םינורסמ תועצמאב עדימ

 רובע םולשת םיבוג ונא ןיאש דועב .שרדנש יפכ רפסמ ותואל םיירחסמ םינורסמ לבקל םימיכסמ םתא

 םולשת ימדו םינותנ ,תועדוה תחילש רובע םולשת תובגל יושע םכלש תירלולסה תשרה ליעפמ ,םינורסמ

 םכל קפסנ ,םינורסמ תחילש תוריש םיעיצמ ונחנאש הרקמב .הלא םימולשת לע םיארחא םכנה .םירחא

 לבקל אלש רוחבל תורשפאה תא םג םכל רשפאנ ,ףסונב .תפסונ םינורסמ תחילש קיספהל דציכ תוארוה

 תועדוהה תא קיספנש שקבל םיאשר םכנה .״םושיר לטב״ ןונגנמ קפסנש ךכב תויקוויש ל״אוד תועדוה

 תועצמאב רשק םכמע רוציל ךישמהל םיאשר ונאש הדבועל בל ומיש אנא .ןופלטה תועצמאב תויקווישה

 .םכיתועונת וא םכנובשחל םירושקה םיאשונל עגונב ינורטקלא ראוד וא ןופלטה
 .םיתורישל םירושקה ןוכיס ימרוג .3

 שומיש לכש םימיכסמו ןלהלש ןוכיסה ימרוגל םיעדומ םתא יכ םירשאמ םתא ,תורישב םכשומישל רשקהב

 רחא עדימ לכ וא הנוזתה תוצלמה ,ישיא חותינ לע תוכמתסה לכ ,הלבגה אלל ,תוברל ,םכדי לע תורישב השעיש

 םיארחאה ויהת םתאשו ,הלא םימרוג ןובשחב וחקלנש רחאל םכתעד לוקיש יפ לע השענ ,תורישה ךרד קפוסמה

 .ךכמ ועבניש תוירשפאה תוכלשהה לכל םיידעלבה

 תרגסמב וקפוהש וא םכדי לע ורסמנש םירטמרפב םייוניש .ישיאה חותינה תואצות לע תוססובמ הנוזתה תוצלמה 0

 רומשל םיבייחתמ םכנה תורישב שומישה םצעב .הנוזתה תוצלמהב יונישל ליבוהל םייושע ,המיגדה תכרע ףוציר

 תועצמאב םכיתודוא ףסאנה עדימ תוברל( םכרובע וא םכדי ילע קפוסמה עדימהו םינותנה תונוכנו תוינכדע לע

 םהילא google fit-ו Apple Health Kit תמגודכ ,םירחא םיילטיגיד םילכו תויצקילפא ןוגכ םיישילש םידדצ

 עדימ תוינכדע לע ,רתיה ןיב ,תוססובמו תורושק הנוזתה תוצלמהש ךכל םיעדומ םכנהו ,)השיג ונל רשפאל ורחבת

 .ולא םינותנו

 ןפואב שמשל )*( וא יאופרה םכבצמב לפטל ידכב שרדיהל םייושע רשא תואירב יתוריש ףילחהל דעונ אל תורישה 0

 ץועיי תלבקל דימת תונפל םכילע .יעוצקמ יאופר ץועייל ףילחת הווהמ וניאו לופיט וא ןוחבא תרטמ לכל רחא

 ,הנחבא תודוא םכל תויהל היושעש הלאש לכל עגונה לכב רחא תואירב יתוריש קפס וא םכלש אפורהמ יאופר

 .יתואירבה םכבצמ וא העיגפ וא רחא יאופר בצמ וא הלחמ לכ לש העינמ וא ךוכיש ,לופיט ,יופיר

 .םכתואירב לע תרחא תירשפא העפשה ןובשחב תוחקול ןניאו םדב זוקולגה תומרב תודקמתמ הנוזתה תוצלמה 0

 םייונישל וא םילבוס םתא ונממ רחא יזיפ וא יאופר בצמ וא היגרלא ,הלחמ לכ לע הערל העפשה לכל םיארחא ונא ןיא 0

 .םכלקשמב

 םיירשפאה ןוזמה יבוליש לכ תא ליכהל תולוכי ןניא ,יעבט ןפואב ,םלוא ,תופיקמו תונווגמ ןניה ונלש הנוזתה תוצלמה 0



 .םכלש הנוזתה תוצלמהב םיעיפומ םניאש ןוזמ יבולישמ םייתנוזת םיכרע םתוא תא גישהל ולכותש ןכתיי ןכ לעו

 תולולע תויועט ,רשפאה לככ םיקיודמ ויהי ויתואצותו ונלש יתדבעמה ףוצירה ךילהתש ךכל םינווכמ ונאש ףא לע 0

 ,רתיה ןיב ,בקע ,םכיתומיגד דבעל תלוכי-יאל וא תויועטל ליבוהל לולע ונלש יתדבעמה ףוצירה ךילהתו תורקל

 :ןלהלש תוביסה

 הניא תקפוסמה המיגדה לש תומכה םא ,המגודל ,הזכש ךילהל תושירדה לע תונוע ןניא םכלש תומיגדה •

 ,לשמל ךכ .)׳תומיאתמ אל תומיגד׳( יוארכ ונסחוא אל וא חולשמה ךלהמב ומגפנ תומיגדה םא ,הקיפסמ

 םתאש ואדוו אנא .תומיגדה תכרעב ןוכנ אל שומיש תויהל היושע תומיאתמ אל תומיגדל תוביסה תחא

 .תומישיה תויחנהה יפל םילעופ

 .וט ייד תדבעמל םכלש תומיגדה לש חולשמה ךלהמב םימרגנש םיבוכיע וא םימגפ  •

 .שונא תועט  •

 .םכתואירבל םירושקה םיעודי אל םינותנ וא םינתשמ  •

 קפוהש ףוצירה םאה תעדל תורשפא ונל היהת אלו יתדבעמה ךילהה ךלהמב תועט השחרתה םא עדנ אל יכ רשפא 0

 .תומוגפ וא תוקיודמ ןניא ,םכל ורסמנש יפכ הנוזתה תוצלמהו ישיא חותינ תוברל ,יתדבעמה ךילהב

 העיגפ ,תאז םע .רשפאה לככ חוטבו טושפל המיגדה תכרע לש הריסמהו הנמזהה ךילהת תא ךופהל םילדתשמ ונא 0

 .םכלש המיגדה תכרעל םרגיהל םילולע ןדבוא וא

 םילוכי ונניאו ,ונילא החולשמו המיגדה תכרע תא םכל קפסל תנמ לע ישילש דצ םיקפסב םישמתשמ ונחנא ,המגודל 0

 .םהיתולועפ רדעיה וא םהיתולועפ רובע תוירחאב תאשל

 תודיחי לש םיפלא לש תובר תואמ םידדומ ונחנאש ףא לע .ןמזה לכ רפתשמו חתפתמ םויבורקימה רקחמ 0

 .םייתואירב םיבצמ וא תוישונא תונוכתל רושקש הזככ רכומ ןהמ ןטק זוחא קר ,םכלש םויבורקימה ךותמ עדימ

 יכ חיכוהל היושע תיעדמה הליהקה ,דיתעב .םכלש םויבורקימה לש שוריפה תא תונשל יושע ידיתע יעדמ רקחמ

 .קיודמ וניא וא םלש וניא םדוקה רקחמה

 תולעבו ןוישיר ,השיג תויוכז .4

 יתלב ,לוטיב תרב ,תישיא תוכז םכל םיקינעמ ונא ,היצקילפאהו טנרטניאה רתא תועצמאב תורישל םכתסינכ םע 0

 םכשומישל ונלש םיתורישה ךרד קפוסמה רמוחבו םיתורישב שמתשהלו סנכיהל תידעלב אלו האחמהל תנתינ

 .הלא שומיש יאנת תוארוה רחא אלמ ןפואב ואלמתש דבלבו ,ישיאה

 השוכר םניה ,םסיסבבש תונכותהו תומרופטלפה םג ומכ ,ונלש םיתורישהו תויצקילפאה ,טנרטניאה רתא 0

 ,טנרטניאה רתאב םיעיפומה םילילמסהו םיירחסמה תומשה ,רחסמה ינמיס לכ .וט ייד תרבח לש יניינקה

 ינמיס .המאתהב םהילעב לש םניינק םניה ,ואל םא ןיבו םימושר םה םא ןיב ,ונלש םיתורישהו תויצקילפאה

 םניה תורישה ךרד םיעיפומה וט ייד לש רצומה יזוחו םיירחסמה תומשה ,תורישה ינמיס ,םינגולסה ,רחסמה

 .וט ייד לש הניינק

 שמתשמה לש תיללכ תוגהנתה  .5

 םיימואלה ,םיילרדפה ,םייתנידמה ,םיימוקמה תונקתהו םיקוחה לכל תייצל םימיכסמ םכנה ,תורישל רשקב

 גהנתהלו ,שומיש וב תושעל תוכז ילעב םכנהש וא םכתולעבבש עדימב קר שומיש תושעל ,םילחה םיימואלניבהו

 :םיאשר םכניא ,ליעל רומאה תא ליבגהל ילבמ .תמלוה הרוצב קר

 וא ונלש תוינידמב וא םירחא לש וא ונלש תוכז לכב עוגפל וא רפהל ישילש דצל עייסל וא רשפאל  •

 .תורישה לש החטבאה וא לועפתה ינונגנמב



 .תורישב שומישה תא תענומ וא הליבגמש ךרד לכב ונלש םיתורישב וא תויצקילפאב ,רתאב שמתשהל  •

 ,רלבמסאסידב שומיש תושעל ,רוחאל דוק סודנה עצבל ,היצליפמוק-הד עצבל ,קיתעהל םיאשר םכניא  •

 רתא ,םיתורישהמ קלח לכ לש תורזגנ תוריצי רוציל וא תונשל ,לש רוקמה דוק תא קיפהל תוסנל

 .םסיסבש תונכותהו תומרופטלפה וא/ו ונלש תויצקילפאהו טנרטניאה

 ,רוכמל ,ריכשהל ,יבמופב עצבל ,יבמופב גיצהל ,רגסמל ,ףייזל ,קוחמל ,תונשל  •

 ךרד לכב ברעתהל וא תורזגנ תודובע רוציל ,רושיק רוציל ,הנשמ ןוישיר קינעהל ,שדחמ ץיפהל ,תוולהל •

 וא/ו ונלש תויצקילפאהו רתאה,תורישהמ קלח לכב עוגפל וא ףוקעל ,ןפוא לכב עירפהל וא תרחא

 םילילמסו ,תוריש ינמיס ,רחסמ ינמיס ,הלבגה אלל ,תוברל( םסיסבבש תומרופטלפהו תונכותה

 .)םכדי לע ואולמב קפוסש ןכות איצוהל ךא )״םינמיס״( תורישב םיללכנה

 שומישל םינימז םניא רשא ונלש עדימה וא תונכותה ,תוכרעמהמ תחא לכל סנכיהל תוסנל וא סנכיהל  •

 קיפארטהו החטבאה לוהינ ינקתהמ דחא לכ וא תורישב והשלכ םושיר ךילהת ףוקעל תוסנל וא ,ירוביצ

 .תורישה לש

 -לגרס ,םילכ -לגרס לכ וא רחא יטמוטוא רישכמ לכ וא ,״שיבכע״ ,טובור לש גוס לכב שמתשהל  •

 ,ןכות רוסמל ,תורישל סנכיהל ידכב ,ינדי וא יתרגש ךילה ,הנכות ,רישכמ ,רחא תשר חוקל ,יטנרטניא

 .תורישהמ עדימ דרגל וא רטנל וא

 תונכותל וא/ו תויצקילפאלו טנרטניאה רתאל ,םיתורישל תרשואמ-יתלב השיג גישהל תוסנל  •

 תורבוחמה תותשר וא בשחמ תוכרעמ ,םירחא תונובשח ,םהמ קלח לכ וא ,םסיסבש תומרופטלפהו

 לש תינקתה םתלועפב ברעתהל תוסנל וא ,ברעתהל וא רחא יעצמא לכ וא הצירפ ךרד ,םיתורישל

 לש רחא ןפואב הצפה וא האלעה תוברל ,יעצמא לכב םיתורישה ךרד תעצבתמה הלועפ לכ וא םיתורישה

 .תוינודז תונכות וא בשחמ יעלות ,םיסוריו

 .ישיאה ,ירחסמ-אלה םכשומישל רשאמ תרחא הרטמ לכל םיתורישב שומיש תושעל  •

 םכסה יאנת יפ לע ולעפי וא םילעופ תורישה לש םירחאה םישמתשמה יכ םיחיטבמ ונניאו חיטבהל םילוכי ונא ןיא

 .הזכש תויצ -יאמ האצותכ העיגפ וא קזנל ןוכיסה תא םכמצע לע םילטונ םתא ,וניניב םכסומש יפכו ,הז
 שמתשמ יגצמ .6

 :יכ םיריהצמו םיבייחתמ םכנה ,)םירחא ךרד וא ןירשימב םא ןיב( תורישב םכשומישל יאנתכ

 יתואירב בצמ בקע םיתורישב שומיש תושעלמ םיעונמ םכניאו תוחפל םינש )18( הרשע-הנומש ינב םכנה  •

 .)ליעלד 1 ףיעסב תוטרופמה תוביסה לשב ,הלבגה אלל ,תוברל( יזיפ וא

 .הז םכסה יפ לע לועפלו רשקתהל ידכב םיצוחנה תויוכמסהו תוחוכה ,תויוכזה לכ ילעב םכנה  •

 .תורישל רשקהב םכתוליעפ לכל אלמ ןפואב םיארחא םכנה  •

 ,הלחמ וא בצמ לכב לפטל וא עונמל ,ןחבאל דעונ אל ונתאמ םידמל םתא ותוא עדימה יכ םיניבמ םתא •

 .ונלש םייונמה לש םדב זוקולגה תומר תא למרנל םייושעש םייתנוזת םייונישל עייסל דעוימ אלא

 תואירב יתוריש קפסמ וא םכלש אפורהמ ץועיי תלבקל תונפל םכב םיריצפמ ונחנאש ךכב םיריכמ םתא •

 .םכלש הנוזתה תוצלמה וא ישיאה חותינהמ םיררועתמה תוששח וא תולאש םכל שי םא רחא

 אהי םא אלא רחא םדא לש המיגד לכ וקפסת אלשו םכלש הניה וקפסתש המיגד לכש םיבייחתמ םתא  •

 .ןכ תושעל הזכש םדאמ יקוח רושיא םכל

 תריסמ ,המיגד לכ תקפסא תוברל ,תורישב םכתופתתשהבש םיניבמ םתא :תויניינק תויוכז לע רותיו  •
 םכלש ישיא חותינל השיג ,דוביעל םכלש םירחא םייאופרה םירטמרפהו ישיאה חותינה תודוא עדימה
 םיחתופמ תויהל םייושעש ירחסמ רצומ וא רקחמ לכב תוכז לכ םישכור םכניא ,יונמה ינותנ תקפסא וא



 רקחמ לכ רובעב הרומת לכ ולבקת אל יכ שרופמ ןפואב םיניבמ םתא .םיפתתשמה ונפתוש וא ונידי לע
 .תורישב םכתופתתשהמ ועבני וא וללכיש ירחסמ רצומ וא

 םולשת  .7

 רחאל .חטבואמ ןפואב דבלב ףקת לפייפ ןובשח וא ףקת יארשא סיטרכ תועצמאב רשפאתמ תורישה רובע םולשתה

 לכב .םולשתה תודוא רושיא ,תורישל המשרה תקפיס התוא ינורטקלאה ראודה תבותכל חלשית ,םולשתה רושיא

 תשיכר ןיגב הרומתה תא תובגל הרבחל רשפאל הקילסה תרבח וא/ו יארשאה יסיטרכ תרבח ברסת וב הרקמ

 .הקסע לוטיב יבגל םירומאה םיאנתה לכ ךכ לע ולוחיו ךדי לע הנמזהה לוטיבכ רבדה בשחיי ,םירצומה

 תא ךתושרב שי םא אלא םולשת לש תרחא הרוצ לכב וא יארשא סיטרכב שומיש תושעל אלש ת/בייחתמ ךנה

 .תאז תושעל תשרדנה האשרהה

 תויטרפ תוינידמ  .8

 -ב ונלש תויטרפה תוינידמל ףופכ ,םכלש הנוזתה תינכתו םויבורקימה חותינ ,רתיה ןיב ,תוברל ,םכלש עדימה

www.daytwo.com. וא ב״הרא לש תויטרפה תייצלוגרל םיפופכ םתא יכ םיריהצמ םתא ,תורישל םכתסינכב 

 יפכ ,ונלש תויטרפה תוינידמב ראותמכ עדימב שומישלו ףוסיאל םימיכסמו תילארשיה תויטרפה תייצלוגרל

 .תעל תעמ ונידי לע ןקותתש

 תויניינק תויוכז  .9

 ,)שמתשמ לש ישיא יוהיז רשפאמה עדימ לכ ,קפס רסה ןעמל ,איצוהל ךא( תורישה ידי לע קפוסמה ןכות לכ

 תויניינק תויוכז וא םיטנטפ ,תוריש ינמיס ,רחסמ ינמיס ,םירצוי תויוכז ידי לע ןגומ ,םינמיסה ,הלבגה אלל ,תוברל

 .םיימואלניבה תומכסומלו םיקוחל םאתהב ,היצליפמוק וא תיביטקלוק הדובעכ ןהו ןכות לכל סחיב ןה ,תורחא

 תולעבל םינעוט ונניא .הרומש הניה שרופמ ןפואב תאזב תקנעומ הניא רשא תורישה וא רומאכ ןכות ןיגב תוכז לכ

 .תורישב םירכזומה םוסרפ וא םסרפמ לכל סחיב וא ,תורישב גצומ וא רשוקמה ישילש דצ לכ לש רחסמה ינמיס לע

 םישמתשמ בושמ  .10

 וא איהש הידמ לכב ונילא הרישי הינפ תועצמאב םא ןיב .םכדצמ תורעה וא בושמ לכ הכרבב םילבקמ ונחנא

 תרחא ךרד לכב וא )ב״צויכו ןיאדקניל ,םרגטסניא ,קובסייפ ןוגכ( תויתרבחה תוידמב בושמ םוסרפ תועצמאב

 בושמב םילולכה וניתורישו וניקסעל םירושקה העצה וא בושמ ,ןויער לכ יכ שיגדנ הז רשקהב .)״שמתשמה בושמ״(

 ,םירמוח ,םיכילהת ,םילכ וא רתא ,תויגולונכט ירופיש ,םירפושמ וא םישדח םירצומל תונויער ןוגכ ,שמתשמה

 קנעותש ילבמ ,וט ייד לש הניינקל םתשגה םע יטמוטוא ןפואב וכפהי ,םירצומל םישדח תומש וא תויקוויש תוינכת

 םילולכה היתורישו הירצומ לע םיקבדיפ םסרפלו שמתשהל תיאשר היהת וט ייד יכ רהבומ דוע .הרומת לכ םכל

 .ןוכנל הארתש ךרד לכבו הרטמ לכל ונממ קלח לכו שמתשמה בושמב
 םירחא םיתורישו תויצקילפא ,םירתאל םירושיק  .11

 תויצקילפא ,םירתאל וא ,׳וכו תעד תווח ,יתואירב לופיט לש םיוסמ עדימל תוינפהו םירושיק ליכהל יושע תורישה

 ונחנא ,תעל תעמ .)׳םיישילש םידדצ לש עדימ׳( םיאנוזת לש םיתוריש ,הלבגה אלל ,תוברל ,םירחא לש םיתורישו

 םיישילש םידדצ לש עדימה .םיישילש םידדצ לש עדימ ריסהל וא ףיסוהל ,ידעלבה ונתעד לוקיש יפ לע ,םייושע

 הניה ישילש דצ לש תוריש וא רצומ לכב שומישהו רומאכ עדימ לכל הסינכהו ,ךתויחונל קרו ךא קפוסמ רומאכ

 שומישה יאנת תא אורקלו ,תורישה תא םיבזוע םתא רשאכ םיינרע תויהל םכתא םידדועמ ונא .דבלב םכתוירחאב

 וא םיבייחתמ ,םיכמות ,םירטנמ ,םירשאמ ,םירקוס ונניא .םירקבמ םתא םהב םירחא היצקילפאו רתא לכ לש

 הרקמ לכב םיארחא היהנ אל .רומאכ םיישילש םידדצ לש םירצומל וא םיתורישל ,עדימל סחיב רבד םיריהצמ

 םירתאב שמתשהל םכתלוכי יא וא םכשומישל וא ,םהמ תולבקתמה תורודשתה ,םיליכמ םהש עדימל



 ,הז גוסמ תויצקילפאו

 .םתוחמתה וא

 .תוירחאמ רוטפ תוינת  .12

 לש םימיוסמ םינייפאמ .)As Available( ״ןימזש יפכ״ו )As Is( ״אוהש תומכ״ בצמ סיסב לע קפוסמ תורישה

 תיברמה הדימל דע .״אטב תסרג״כ םהילא סחייתהל שיו הקידבו חותיפ ,הכרעה לש םיכילהתב םיאצמנ תורישה

 תוברל ,תזמורמ וא תשרופמ םא ןיב ,גוס לכמ תוירחא לכ שרופמ ןפואב םיריסמ ונחנא ,לחה קוחה יפ לע תרתומה

 ילבמ .תויוכז תרפה-יאו קויד ,תמיוסמ הרטמל המאתה ,רחסיהל תלוכיל תזמורמה תוירחאל הלבגה אלל ךא

 ,םכיתושירד לע תורישה לש הנעמ )i( -ל סחיב אוהש גוס לכמ תוירחא לכ םינתונ ונניא ,ליעל רומאה תא ליבגהל

 תואצות ביני ןכותב וא תורישב םכשומישש ךכל )ii( ;תואיגש לוטנ וא חוטב ,ןוכנה יותיעב ,ךשמתמ ,ףיצר ותויה וא

 לש העינמל וא תושגהל רשקהב וא ,תרחא וא תונימא ,קויד ,תונימז ,תומלש ,תונוכנל סחיב אל םגו ,תוכלשה וא

 .םיוסמ טופיש םוחת לכב יקוח אוה תורישב םכשומישש )iii( וא ;ןכות לש הדרוה וא ףותיש ,תרשואמ יתלב השיג

 חותינה לע ךמתסהב םא ןיב( תורישה ישמתשמ ידי לע הלועפ עוציב יא וא הלועפ עוציב לכו תורישב םכשומיש

 םיידעלבה םיארחאה ויהת םתאו ,םכתוירחאבו םכתעד לוקיש יפ לע םניה )תרחא וא הנוזתה תוצלמה ,ישיאה

 .ךכמ ועבניש תוכלשה לכ רובע

 תוירחא תלבגה  .13

 חוכ ,תוומ ,יאופר בצמ ,קזנ לכל תוביסנ םוש תחת םיארחא היהנ אל ונא ,קוח יפ לע תרתומה תיברמה הדימל דע

 )i( לכמ םיעבונה םייתאצות וא המגודל ,םידחוימ ,םיינשמ ,םיפיקע וא םירישי םייוציפ ,בוכיע ,הנואת ,ןוילע

 אלל ,תוברל ,ישילש דצ ביכרמ לכ וא תורישהמ קלח לכב שמתשהל )איהש הביס לכמ( תלוכיה יא וא שומיש

 )ii( ;תורישהמ קלחכ קפוסמה רחא עדימ וא הנוזתה תוצלמה ,חותינה ח״ודב תואיגש וא םיקויד יא ,הלבגה

 )vi( וא ,םייפילח םיתוריש תשיכר ריחמ וא הז םכסה )iii( ;םתושממתה וא תורישה לש ןוכיסה ימרוגל רשקהב

 האצותכ םיקפוסמ םא ןיב( םירחא לש וא שמתשמ לכ לש תולועפ עוציב יא וא תולועפ עוציב ,תויוירחא ,םיגצמ

 תודוא ונכדוע םא םג ,םיחוור ןדבוא ןיגב םייוציפל ,הלבגה אלל ךא תוברל ,הרקמ לכב ;)ואל םא ןיבו תורישהמ

 לכ .תרחא וא תטלחומ תוירחא ,תונלשר ,הלווע ,הזוח לע םיססובמ םה םא ןיב ,רומאכ םייוציפ לש תורשפאה

 וניניב הקסעה לש םיידוסי םיטנמלא ןניהו ,קזנה אולמ תא ףקשל אלש לולע דעסהש ףא לע ולוחי ל״נה תולבגהה

 )12( רשע-םיינשב ונל םתמלישש םולשתה ימד םוכס לע הרקמ םושב הלעת אל םכיפלכ ונתוירחא .םכניבל

 .העיבתל ומדקש םישדוחה
 תועיבת תלבגה  .14

 רחאל )1( תחא הנש ךותב שגות םכסהל וא תורישב שומישל הרושק וא ךותמ תעבונה העיבתל הליע וא העיבת לכ

 .תותימצל העונמ וזכש העיבתל הליע וא העיבת לכ היהתש וא ,וז העיבתל הליע וא העיבת הררועתהש

 יופיש  .15

 ,םירוטקרידה ,הרשמה יאשונ תא ,ונתוא ,םכנובשח לע ,תובחמ רוטפלו ןגהל ,תופשל םימיכסמו ,םירתוומ םתא

 םא ןיב ,גוס לכמ( םיקזנו דספה ,הרואכל העיבת ,העיבת ,תובח לכ ןיגב ,ונלש םירושק םיפוגו םיגיצנה ,םידבועה

 רושקה ,הריבס הדימב ןיד ךרוע תחרט רכש תוברלו ,)םידושח יתלב וא םידושח םא ןיבו םיעודי יתלב וא םיעודי

 אלל תוברל ,הנוזתה תוצלמה וא ישיאה חותינה ,תורישה לע םכתוכמתסה וא םכתשיג ,םכשומיש )א( :ל ךרד לכב

 יתלב תוגהנתהמ האצותכ םכסהה תא ונתרפה ןיגב טעמל( םיתורישה תקפסא תעב ונילדחמ וא וניתולועפ ,הלבגה

 םכסה םויק-יא וא הרפה לכ )ג( ;םכלש יונמה ינותנו ישיאה עדימה ,ןכותה )ב( ;)ונדצמ האנוה וא תנווכמ תמלוה



 וא רשואמ יתלב ,ינעגופ ,ריהז יתלב ,ינלשר ,יקוח יתלב וניה םא ןיב ,םכלש לדחמ וא הלועפ לכ )ד( ;םכדי לע הז

 ;ואל םא ןיבו יעוצקמ אל

 ןווכמ ןפואב םכידי לע םיצפומה םיסוריו ,הלבגה אלל תוברל ,םיינודז וא םיעוגנ ,םימוגפ הנכת וא רישכמ לכ )ה(

 סנכנש םדא לכ ידי לע וא םכדי לע ,םכלש וט יידה ןובשח )ו( ;םכלש תשרהמ וא דויצהמ םרוקמש וא ינלשר וא

 אל .רומאכ הנעבות וא העיבת ,הנעט תודוא בתכב העדוה םכל קפסנ ונחנא .םכתמכסה ילב וא םע םכנובשחל

 ונמצעל םירמוש ונא .בתכב שארמ ונתמכסה אלל רומאכ העיבת לכב הרשפל וא בושייל םכסה םושב ורשקתת

 יופישל ןותנה ןיינע לכ לע תידעלבה הטילשהו הנגהה תא ונמצע לע תחקל ,ידעלבה ונתעד לוקיש יפ לע ,תוכזה תא

 .העיבת לכ דגנכ הנגהב אלמ הלועפ ףותיש םכדצמ היהי ,םירקמה לכב .םכדצמ

 תידעלבה טופישה תוכמסו לחה קוחה  .16

 טופישה תוכמסל םימיכסמ ונחנאו םתא .םהלש ןידה תרירב יללכ טעמל ,לארשי תנידמ יקוח ולוחי הז םכסה לע

 הרפה תפיכאל ינמז דעס שקבל ןתינש הדבועה טעמל ,לארשי ,ביבא לתב טפשמה יתב לש טופיש םוקמו תידעלבה

 .טפשמ תיב לכב ינחור ןיינק תויוכז לש

 הדרוהו הרפה תועדוה  .17

 .ךכ לע ונל וחווד אנא ,םכלש םירצויה תויוכז תא רפמ תורישב עיפומה רמוח לכ יכ םינימאמ םתא םא

 תויוצמה ונלש )״ןכותה תוינידמ״( ןכותה תוינידמו םירצויה תויוכז לש םיאנתל םאתהב חוויד לכ רוקחנ ונא
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 יללכ  .18

 ךרד תומסרופמ תויהל תויושעש תורחא תוינידמו ונלש ןכותה תוינידמ ,ונלש תויטרפה תוינידמו הז םכסה

 וניקפס לשו ונלש האלמה תובחה תא םינייצמו ,ונינבל םכניב םלשה םכסהה תא םיביכרמ ,תעל תעמ תורישה

 ןיבמ ימ םא .םינודינה םיאשונל סחייתמה םדוק םכסה לכ םיפילחמו ,תורישל סחיב תידעלבה םכתפורת תאו

 הינתהה תא ףקשתש ךכ יברמה בוריקב שרפתת וז הינת ,קוחה תא תדגונכ אצמית הז םכסה לש ויתוינתה

 תולעב ןניאו דבלב תוחונ יכרצל ןניה הז םכסה יפיעס תורתוכ .אלמ ףקותב ורתווי תורחאה תוינתההו תירוקמה

 ןגוהו ילרטינ ןפואב שרופת אלא ,ונדגנכ הז םכסה לש ויתוינת ןיבמ ימ שרופת אל .תיזוח וא תיקוח תועמשמ

 םיצעוי םע ץעוויהל תונמדזה ול הנתינש רחאל ינוצר סיסב לע עדימה לכ וידיב היה רשא דצ וב רשקתהש יאנתכ

 )ריבס ףקיהב ןיד יכרוע תחרט רכש תוברל( תויולע .הז םכסה לש ויתועפשהו ותועמשמ תודוא םייטפשמ םיצעויו

 ףקותמ םיבייח םתאש םוכס לכ תובגל ןויסינב ונילע ולטוי רשא תואצוההו תויולעה לכב תאשל םימיכסמ םתא

 יאנת לכ וא הזכש יאנת לע ךשמתמ וא ףסונ רותיווכ בשחיי הז אל םכסה לש םיאנתהמ ימ לע רותיו ףא .הז םכסה

 דצ יבטומ םה ונלש םיקפסה .הזכש יאנת לע רותיוו הווהי אל הז םכסה תחת הינת וא תוכז לכ ןויצ-יאו ,רחא

 ,םכדי לע האחמה וא הרבעהל םינתינ םניא ,וחוכמ תונתינה תויוכזהמ תחא לכו ,הז םכסה .הז םכסה לש ישילש

 .וניסכנ וא וניקסע לש רכינ קלח וא לכ לש שרויל ונידי לע האחמהל םינתינ ךא
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