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 ןומושייה רואית .1
Q1.6 םכחה ןופלטל ןומושיי תקפסמ )"Q1.6"(, תונעל םישמתשמל תרשפאמה ,תדיינ םירסמ תמרופטלפמ בכרומה 

 .ונלש חוקלה ידי לע ךל ץלמוי ןומושייה .)"םושייה"( םינולאש לע
  
 תואצותה .ךלש םכחה ןופלטה תועצמאב ונלש חוקלה ידי לע ורחבנש תולאש לע תונעל לכות ,ןומושייה תועצמאב
 .המרופטלפה תועצמאב תמא ןמזב ונלש חוקלל תיטמוטוא תורבעומ )ןלהל ןתרדגהכ(

 חוקלה םע ךיסחי לע העפשה לכ ןיא םושייה תא ןיקתהל ךבוריסלו ןומושייה תא ןיקתהל ביוחמ ךניא יכ בל םיש
 Q1.6 ,ךכ לע ףסונ .ונממ לבקמ התאש תורישה תוכיא לע וא חוקלה םע הזוחב רשוקמה ישילש דצ םע וא ונלש
 יהשלכ הקידב םיעצבמ וא םיחתנמ םניא ישילשה דצה וא ונלש חוקלהש ךכל ךביל תמושת תא תונפהל תשקבמ
 םע תידיימ רשק רוצ אנא ,ידיימ עויסל קוקז התאש בשוח התא םא .תמא ןמזב הרקבה חול ךרד תואצותה לש
 .רחא יטנוולר םרוג םע וא ונלש חוקלה

 
 

 תורדגה .2
  
 ;ןומושייב םושירה ךילהת תועצמאב םשרנש ךנובשח ושוריפ "ןובשח"
  
 ;הז םכסה לש ףיעס ושוריפ "ףיעס"

 
 .ונלש רצומה ךל קפוס וכרדש דסומה וא םדאה ,ונלש חוקלה ושוריפ "חוקל"
 ;רצומ
  
 ןייעל ול רשפאל ידכ םכסומ ישילש דצל וא ונלש חוקלל שיגנה טנרטניאה ססובמ הרקבה חול ושוריפ "הרקבה חול"
 ;רתיה ןיב ,תואצותה תוברל ,ךיתודוא לע עדימב
  
 ;ךנובשח תא תמשר ובש ךיראתה ושוריפ "הריסמ ךיראת"
  
 ;ןומושייב שמתשמה לש שומישה ןיגב Q1.6-ל ישילש דצ וא חוקלה ידי לע םלושיש םוכסה ןשוריפ "תולמע"

 
 ,רבחמ תוריציל תורושקה תויוכז )א( :ךליאו התעמ וא םויכ תורכומה תואבה תויוכזה לכ ןשוריפ "ינחור ןיינק תויוכז"
 )ג( ;תוריש ןמיסל וא ירחסמ ןמיסל תויוכז )ב( ;תוירסומ תויוכזו םיידממ-תלת םימגדל תויוכז ,םירצוי תויוכז תוברל
 )ו( ,בוציע תויוכז ,םימישרת תויוכז )ה( ;יתיישעת ןיינק תויוכזו םיטנטפ תויוכז ,םיטנטפ )ד( ;עדיל ,ירחסמ דוסל תויוכז

 וא יתיישעת ןיינק תויוכז לכו ,תוריכש תויוכז ,עדימ רגאמ תויוכז ,)ןיימוד( םימוחת תומש ,םייקסעו םיירחסמ תומש
 ,םישודיחה ,םושירל תושקבה ,םימושירה לכ )ז( ;)תומושר אל וא תומושר םא ןיב( המוד תוכז וא תורחא ינחור
 קזחתל ,השקב שיגהל תוכזהו וללה תויוכזהמ תחא לכל תועגונה שדחמ תוקפה וא םירופישה ,תוקולחה ,תובחרהה
 ;םלועה יבחרב טופיש םוחת לכב ,םימדוקה םיטירפהמ דחא לכ ףוכאלו
  
 ;יביטקלוק ןפואב םילעופ רשא ,הרקבה חולו םושייה םייוצמ הילעש תנווקמה המרופטלפה השוריפ "המרופטלפ"
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 ;טנרטניאה רתא ,המרופטלפה ,םושייה םשוריפ "םירצומ"
  
 ;ךלש םכחה ןופלטב ןומושייה תועצמאב תונתינה ,ןולאשה תולאשל ךיתובושת ןשוריפ "תואצות"
  
 ;ונלש חוקלה ידי לע ורבוחש תולאשמ בכרומה ןולאשה ושוריפ "ןולאש"
  
 ;יונמה תפוקת השוריפ "הפוקת"

 
 ;םינותנ דוביעל הזוחב ותיא רשקתמ חוקלהש יטפשמ וא יעבט םדא לכ ושוריפ "ישילש דצ"
  

 ;6 ףיעסב טרופמכ היהת "םישמתשמ ןכות" תועמשמ
  
 .www.q16.ai תבותכב ןימזה Q1.6 לש טנרטניאה רתא ושוריפ "טנרטניא רתא"

 

 הלוחת .3 
 ךניא םא .ידעלב ןפואב הז םכסהל ףופכ היהי רצומב ךלש שומישה יכ םיכסמו רשאמ התא ,ןומיסה תבית ןומיס ידי לע
 .הרוצ םושב רצומב שמתשהל יאשר ךניא ,הז םכסה לש ןהשלכ תוארוהל םיכסמ
  

 ,ןומושייהש הרקמב .ונלש טנרטניאה רתא ךרד סיפדהלו דירוהל ,ונלש תויטרפה תוינידמבו הז םכסהב תופצל רשפא
 לש תויטרפה תוינידמ וא/ו תורישה יאנת ,םיישילש םידדצ יתורישב םישמתשמ טננרטניאה רתא וא המרופטלפה
 התאו םילחה םיאנתל תייצל םיכסמ התא ,רומאכ ישילש דצ תורישל השיג ידי לע .לוחל םייושע םיישילש םידדצ םתוא
 דצ יאנת לש תויטרפ תוינידמל וא ןכותל ןפוא םושב תובח היהת אל Q1.6-ל .הלא םיאנתל דיחיה דצה התאש רשאמ
 .הלא ישילש
  

 :הביס ילב וא םע ,םעפ ידמו תע לכב תואבה תולועפה תא עצבל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונא
 ;הז םכסה ןקתל ●
 וא תוריש לכ לש ,תותימצל וא ינמז ןפואב ,הקספה וא לוטיב תוברל ,)רתיה ןיב ,ןומושייה ללוכ( רצומה תא תונשל ●

 וא ;םהשלכ םיישילש םידדצ וא שמתשמה יפלכ תובח לכ אלל )רתיה ןיב ,ןומושייה ללוכ( רצומה לש רחא ןייפאמ
 ,ןומושייה ללוכ( רצומל ךלש השיגה תא וא/ו ךלש שומישה תא ,תותימצל וא ינמז ןפואב ,יקלח ןפואב ,קיספהל וא לולשל ●

 .)רתיה ןיב
  

 העדוה ןתמב ,תרחא וא ,ןומושייב םינימזל הלא םייוניש ךופהנש רחאל דיימ ףקותל וסנכיי הלאכ םייוניש וא םינוקית
 .הלאכ םייונישל ךלש המכסה אוה הלאכ םייוניש רחאל רצומב ךלש שומישה ךשמהש םיכסמ התא .ךכ לע
  

 םיאנתה לכל םיכסמו ונלש תויטרפה תוינידמ לש תולבגההו םיאנתה לכ תא ןויעב תארקש תאזב רשאמ התא
 .הלאה תוינתההו
  

 .הז םכסה לש רתויב תינכדעה הסרגה םע תורכיה חיטבהל ידכ תעל תעמ הז ףדל רוזחל ךל םיצילממ ונא
  

 תויטרפו ןובשח תויוכז .4
 ,ןובשח תלבקל המשרהה ךילהת תא םילשה שמתשמהש רחאלו הז םכסהל םיכסהל ידכ ןומיסה תבית ןומיס ידי לע
 םש ידי לע הז ןובשח תוהזל רשפא .הז םכסהב טרופמכ ןומושייה רובע השיג ךל שיש שרופמב רשאמ התא
 שומימ לש הרקמב הז שמתשמ םש קפסל ךרטצת .ךלש ןומושייה תורדגהב תופצל רשפא ובש ,ימינונא שמתשמ
 ןסחאל ילב ,ךלש רישכמהמ ןומושייה תא קחומ התא םא טרפב .)תויטרפה לוקוטורפ האר( ךלש תויטרפה תויוכז
 םיישיאה םינותנה לש הכישמ וא/ו הקיחמל ךתשקב תא דבעל תלגוסמ הניא Q1.6 ,ימינונאה שמתשמה םש תא
  .ךלש
  

 רצומב שומיש .5
 השיגה .דיינ טנרטניא רוביח וא WIFI רוביח שרוד ךלש דיינה רישכמה ,ונלש ןומושייה לש תונוכתה לכב שמתשהל ידכ
 תושירדב דמוע ךלש דיינה רישכמהש אדו אנא .תידעלבה ךתוירחאב איה דיינ טנרטניא רוביחל וא הזכ WIFI רוביחל
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 ,הלא תוילמינימ תכרעמ תושירדב דמוע וניא ךלש דיינה רישכמה םא .הדרוהה ףדב טרופמכ ,תוילמינימה תכרעמה
 תושירדל תויצ-יאמ םיעבונה קזנ וא ןדבוא לכל תוירחאב אשית אל Q1.6 .יוארכ לעפי םושייה יכ חיטבהל םילוכי ונניא
 .ליעל תורכזומה
  

 ,ךלש המסיסהו PIN-ה דוק ןוגכ ,ךנובשחל הסינכה יטרפ תחטבאו תוידוס לע הרימשל ידעלבה יארחאה היהת התא
 לע Q1.6-ל ידיימ ןפואב עידוהל םיכסמ התא .ישיאה ךנובשחב תושחרתמה תויוליעפה לכל האלמה תוירחאב אשיתו
 אשית אל Q1.6 .תרחא החטבא תרפה לכ וא ,ךנובשחב השרומ יתלב שומישל דשח וא השרומ יתלב שומיש לכ
 .ליעל תורכזומה תושירדל תויצ-יאמ םיעבונה קזנ וא ןדבוא לכל תוירחאב
  
 Q1.6 ,קפס רסה ןעמל .ידעלבה התעד לוקיש יפל ,ןומושייה לש םינוכדע ךל קפסל היושע Q1.6 ,הפוקתה ךלהמב
 .רצומל םהשלכ םינוכדע קפסל תביוחמ הניא
  
 ,תויטפשמ ,תויאופר תוטלחה תלבקב דיקפת אלמל יושעש עדימ לכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רוסמי רצומהש הרקמב
 ןתינה רחא וא ילכלכ ,יטפשמ ,יאופר ץועייכ ליבק היהי אל הזכ עדימ ,תורחא תויקסע וא תוישיא תוטלחה וא תוילכלכ
 .ףסונ עדימ לבקל ידכ עוצקמ שיא םע ץעייתהל דימת יאדכ .Q1.6 ידי לע

 תולבגה – ןוישיר .6
 ,ידעלב אל ןוישיר ךל הקינעמ Q1.6 ,דעומב תורגאה םולשתל ףופכבו הפוקתה ךלהמב Q1.6 ידי לע ןתינה ןוישירה .1

 יאשר ךניא .)"ןוישיר"( הז םכסהל םאתהב המרופטלפב וא/ו ןומושייב שומישל ,הרבעהל ןתינ וניאש ,לבגומ ,ישיא
 לע השרומ וניאש ןפואב ליעל רכזומהמ ביכרב וא רצומב שמתשהל וא ןהשלכ תוירחסמ תורטמל רצומב שמתשהל
 וא תוארוהל )2( ;הז םכסהל )1( האלמ המאתהב קר השעיי המרופטלפב וא/ו ןומושייב ךלש שומישה .Q1.6 ידי

 ;רתאב וא םושייה ךותב תומסרופמה תוארוהל ,תולבגומ אל ךא ,ללוכ ,Q1.6 ידי לע וקפוהש ןהשלכ תופסונ תוינידמ
 .םהשלכ םילח תונקת וא םיללכ ,הקיקחל )3(

 ךניא ,לחה קוחה תולובגב .הז םכסהב טרופמכ ,דעוימה שומישה רובע קר רצומב שמתשהל םיכסמ התא .תולבגה .2
 םגרתל ,תונשל ,םיאתהל )2( ;םהשלכ םיישילש םידדצל רצומה תא ריכשהל וא רוכמל וא רצומה תא שיגנהל )1( יאשר
 ריבעהל וא ץיפהל ,תוולהל ,ריכשהל ,ריכחהל ,הנשמ-ןוישירב ריבעהל )3( ;רצומה תא איהש ךרד לכב תונשל וא
 וא רוזגל תרחא וא קרפל ,רוחאל סדנהל ,רוקמה דוק תא רזחשל )4( ;והשלכ ישילש דצל רצומה תא רחא ןפואב
 לש )ןוגראה וא הנבמה ,םימתירוגלאה ,תונויערה תא וא( רוקמה דוק תא חנעפל תוסנל וא חנעפל וא רוזגל תוסנל
 וא רצומב שמתשהל )5( ;וז הלבגמ תורמל ,לחה קוחה יפ לע שרופמב תרתומ וזכ תוליעפ םא קרו טעמל ,רצומה
 םירחא םישמתשמ לש תונובשחל תישרומ אל השיג גישהל )6( ;הז 6 ףיעס יפל שרופמב רתומה יפל טעמל ,וקיתעהל
 לש םודיק וא עוציב ךרוצל רצומב שמתשהל וא רצומה תא קפסל ידכ Q1.6 לש הנבמל וא עדימה תייגולונכט דויצל וא
 תוזחתהל )8( ;לבז ראוד וא תויוצר אל ל"אוד תומוסרפ רוציל ידכ רצומב שמתשהל )7( ;ןהשלכ תויקוח יתלב תולועפ
 ,יטמוטוא ךילהת לכב שמתשהל )9( ;םהשלכ תושיל וא םדאל ךתקיז תא יוגש ןפואב גיצהל וא ,םהשלכ תושי וא םדאל
 וא "םישיבכע" ,םיטובור,רתיה ןיב ,תוברל( רצומהמ עדימ טקלל וא שפחל ,תשגל ידכ הובג חפנב ינדי וא ינורטקלא
 וא םייניינק םינמיס ,םיילטיגיד םימ ינמיס ,םירצוי תויוכז יבגל העדוה לכ שטשטל וא ריסהל ,תונשל )10( ;)םיטפירקס
 םירחא םיטירפ וא םימוגפ םיצבק ,"םיינאיורט םיסוס" ,"םיעלות" הנווכב ץיפהל )11( ;רצומב םילולכה תרחא העדוה
 ;המרמ וא השיפכמ ,הרפמ ,תינשלופ ,תיקוח יתלב הרטמ לכל רצומב שמתשהל וא העטמ וא ינסרה יפוא ילעב םהשלכ
 ,הז ךמסמב שרופמב טרופמכ טעמל .רצומב םירחא וא םיינכט הנגה יעצמא יהשלכ ךרדב ףוקעל וא ריסהל )12( וא
 ,רתיה ןיב ,תוברל ,ונממ קלח לכל וא רצומל סחיב אוהש גוס לכמ םיזמורמ וא םישרופמ תוכז וא ןוישיר ךל ןתינ אל
 .ןומושייל םיעגונה רחא ינכט רמוח וא םינותנ ,רוקמ דוק לכ גישהל תוכז

 תרחא ךרדב תונומת וא םינותנ ,עדימ ןתמ וא ןולאשל הנעמ ,הריצי ,האלעה ידי לע .שמתשמה ידי לע ןתינה ןוישיר .3
 ןוישיר Q1.6-ל קינעמ התא ,ונלש תויטרפה תוינידמ תוארוהב עוגפל ילבו ,)"שמתשמ ןכות"( ותועצמאב וא םושייה לע
 ןכות גיצהלו רוסמל ,תונשל ,ןסחאל ,קיתעהל ,שמתשהל ,םיגולמת אלל ,ידעלב וניאש ,הרבעהל ןתינ ,ימואל-ןיב
 הניא ךא ,תוכזה תא המצעל תרמוש 1.6 .המרופטלפה וא/ו ןומושייה תא קזחתלו קפסל ידכ ,ךרוצה תדימב ,שמתשמ
 וא ,רחא ןפואב םלוה וניא אוהש וא םכסהה תוארוה תא רפמכ בשחנה והשלכ שמתשמ ןכות ריסהלו קודבל ,תביוחמ
 .םילחה הנקת וא קוח לכ וא )והשלכ ינחור ןיינק תויוכז ,רתיה ןיב ,תוברל( םיישילש םידדצ לש םהשלכ תויוכז רפמ
  

 תולעב .7
 לש ידעלבה םניינק םה ,ול עגונה לכב תוימואל-ןיבה ינחורה ןיינקה תויוכז לכו רצומה ,Q1.6 ןיבל שמתשמה ןיב ומכ

Q1.6 הלש ןוישירה ינתונ וא/ו. 
  
 טרופמכ טעמל .הלש ןוישירה ינתונלו Q1.6-ל תורומש הז םכסהב שמתשמל שרופמב ונתינ אלש רצומל תויוכזה לכ
 ,ונממ קלח לכל וא רצומל סחיב אוהש גוס לכמ םיזמורמ וא םישרופמ תוכז וא ןוישיר ךל ןתינ אל ,הז ךמסמב שרופמב
 .ןומושייל םיעגונה םהשלכ רחא ינכט רמוח וא םינותנ ,רוקמ דוק גישהל יהשלכ תוכז ,רתיה ןיב ,תוברל
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 היעשה .8
 לכ יבגל ידעלבה התעד לוקיש יפל ,ריבס דשח ונשיש וא Q1.6 לש התעידיל אבומ רבדה םא .הרפה בקע היעשה .1

 )תויטרפה תוינידמ ,רתיה ןיב ,תוברל( ןהשלכ םירחא תוינידמ וא תויחנה ,תוארוה וא הז םכסה לש ךדצמ הרפה
 .טנרטניאה רתאל וא/ו המרופטלפל ,ןומושייל ךתשיג תא ליבגהל וא תועשהל היושע Q1.6, Q1.6 ידי לע וקפוהש
 .וזכ הלבגהל וא היעשהל המרגש הרפהה ןוקיתל דע היהי Q1.6 ידי לע היעשהה ךשמ

 דצ וא ,חוקלה ידי לע דעומב םימלושמ םניא שמתשמה ידי לע היצקילפאב שומישה ימד םא .םולשת-יא בקע היעשה .2
 היעשהה ךשמ .המרופטלפב וא/ו ןומושייב ךלש שומישה תא יטמוטוא ןפואב תועשהל היושע Q1.6 ,המאתהב ישילש
 .חוקלה ידי לע תורפהה לכ ןוקיתל דע ךישמי רומאכ

 

  הכימת .9 
 .info@q16.ai ל"אודב Q1.6 םע רשק רוציל לכות ,תינכט הכימתל קוקז התא םא
  

Q1.6 םישמתשמ לש היינפ לכל תירשפאה תוריהמב בישהל ריבס ץמאמ לכ השוע. 
 

 תויטרפ .10
Q1.6 תויטרפה תוינידמלו דוביעל סחיב םילחה תויטרפה תנגה םיקוחל תייצל תבייחתמו ךתויטרפ לע הנגהל תביוחמ 

  .הלש
  

 םיישיא םינותנ לש דוביעו שומיש ,ףוסיאל םיכסמ התא .הינפה ידי לע הז םכסהב תבלושמ ונלש תויטרפה תוינידמ
 .ונלש תויטרפה תוינידמל םאתהב

 

 םולשת .11 
 .Q1.6-ל יהשלכ הרומת םלשל ךירצ ךניא ,ןומושייב שמתשמכ
  

 תובח .12
 םכסה תרגסמב וילא הרושק וא רצומהמ תעבונה Q1.6 לש התוירחא ,לחה קוחה יפ לע תרתומה תיברמה הדימב .1

 תובחה תעיבת תשגומ וב דעומב וריא 1,000 לש םוכסה לע הלעת אל ,תרחא וא ןיקיזנ ,תוירחא ,הזוחב םא ןיב ,הז
 תוגהנתה )2( ;הרומח תונלשר )1( ןיגב Q1.6 לש תובחה תא גירחי וא ליבגי אל הז םכסהב רבד םוש .תיטנוולרה
 .הנווכב ושענש קזנ וא האנוה )3( ,הנווכב תמלוה יתלב

 לכ ןיגב ,והשלכ ישילש דצ וא חוקלה ,שמתשמה יפלכ תיארחא היהת אל Q1.6 ,לחה קוחה יפ לע תרתומה הדימב .2
 בקע ומרגנש תויולע וא םיקזנ ,רתיה ןיב ,תוברל ,אוהש גוס לכמ יתאצות וא ירקמ ,ישנוע ,יגוציי ,ףיקע ,דחוימ קזנ
 רצומהמ םיעבונה שוכר יקזנ וא םייפילחת םיתוריש תשיכר ,שומיש וא רוציי ,ןיטינומ ,תוסנכה ,םינותנ ,םיחוור ןדבוא
 רסוח וא הערל-שומיש ,שומיש וא ,םהשלכ םייוגש םיבויח ,רתיה ןיב ,תוברל ,הז םכסה תרגסמב רצומל םירושק וא
 לכב וא הזוחב ,ןיקיזנ תעיבתב םא ןיב ,תיטרואיתה תובחל וא העיבתה תביסל רשק אלל ,רצומב שמתשהל תלוכי
 לש תויובייחתהה לע לוחת אל הז ףיעסב הלבגמה .הלאכ םיקזנל תוריבסה יבגל Q1.6-ל עדוה םא םג ,תרחא ךרד

Q1.6 יופיש"( 14 ףיעס יפ לע"(. 

 םרגנש קזנה תא סחייל רשפאש לככ ,הז ףיעסב םיטרופמה םיאנתה יפ לע קר תובח אהת Q1.6-ל יכ םיכסמ התא .3
 רצומב השרומ יתלב שומיש )1(-מ תועבונה תועיבתל תיארחא היהת אל Q1.6 ,קפס רסה ןעמל .Q1.6-ל תורישי ךל
 הסרגב ךלש שומיש-יא )3( ,רצומה לש םהשלכ םיקלחב והשלכ ישילש דצ ידי לע וא ךדי לע םייוניש )2( ,ךדי לע
 ,Q1.6 ידי לע וקפוהש ןומושייל םהשלכ םינוכדע לש ךדי לע הנקתה יא וא ,ךל הנימז התשענש ןומושייה לש הנורחאה
 תוירחאה תולבגמו תוגרחה .Q1.6 לש םניאש םהשלכ םיתוריש וא םירצומ םע בולישב רצומב ךלש שומישה )4( וא
 הבש הדימה התואב ,הז םכסה תרגסמב Q1.6 לש הנשמה ינלבקו תופנוסמה תורבחה תבוטל ולעפי הז ףיעס יפ לע
 .Q1.6 תבוטל תולעופ הלא תוארוה
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 רוטפ-תוינתו תוירחא .13 
 תואצותהו רצומה ,לחה קוחה יפל תרתומה הדימבו הז 13 ףיעסב שרופמ ןפואב ןיוצמש יפכ טעמל .Q1.6 ידי לע .1

 וא ,םיגצמ וא תומכסה ,)תוירחא לכל רוטפ-תיינת הנתמו( תוירחא יבתכ לכ האיצומ הניא Q1.6-ו ,"םהש יפכ" םינתינ
 תועיבש ,תוכיא יבגל תעמתשמ תוירחא לכ ,רתיה ןיב ,תוברל ,עמתשמב וא שרופמב ,הפ לעב ,בתכב םא ןיב ,םיאנת
 וא ,הרפה-יא ,ןיינק תוכז ,תונימז ,המאתה ,תוריחס ,הקיטקרפ וא ירחסמ שומיש ,תיקסע תולהנתה ךלהמ ,ןוצר
 תוברל ,רצומב שמתשהל תלוכי רסוח וא ,הערל-שומיש ,שומישל סחיב ,םייפיצפס הרטמל וא שומישל המאתה
 תבייחתמ הניא Q1.6. Q1.6 ידי לע שמתשמל םינתינה םהשלכ םירחא םיתוריש וא רצומ וא )ןקלח וא ןלוכ( ,תואצותה
 וא תחטבואמ ,הערפה אלל היהת הלועפל וא/ו ולועפתל וא רצומל השיגהש וא ,ןוקיתל תונתינ תואיגשה לכ )1( יכ
 וא/ו ןומושייה ידי לע תורבעומ וא ןומושייב תונימזה ,תואצותה ,רתיה ןיב ,תוברל ,עדימה )2(-ו ,תואיגש תלוטנ
 תוטלחהל תיארחא הניא Q1.6-ש ךכל םיכסמו יפיצפס ןפואב רשאמ התא .תוקיודמ וא תומלש ,תונוכנ ןה המרופטלפה
 ידי לע וא ונלש חוקלה ידי לע וא ךדי לע ולבקתיש יתואירב לופיטל תורושקה תוטלחה וא יתואירב לופיט יבגל ןהשלכ
 יפ לע וא ןומושייה ידי לע תוגצומה וא תורבעומה תואצותה לע תוססובמה ,חוקלה םע הזוחב רושקה ישילש דצ
 וא ונלש חוקלה יכ םיכסמו רשאמ התא .םיקיודמ אל וא םיקיודמ םה ולא םינותנ םא ןיב ,המרופטלפה וא/ו ןומושייה
 רחא יתואירב עדימ וא תואצותה חונעפל ידעלב ןפואב םיארחא ,Q16 אלו ,חוקלה םע הזוחב רושקה ישילש דצ
 התא .דבלב ךתוירחא לע םה תואצותב וא/ו רצומב ךלש שומישהש ךכל םיכסמו שרופמב רשאמ התא .ךילא םירושקה
 ןדבואל תיארחא הניא Q1.6 יכו טנרטניאב עדימ ןוסחאו עדימ תרבעהב םיכורכה םינוכיס םנשי יכ םיכסמו רשאמ
 ,תרטנמ ,תקדוב הניא Q1.6 ,ךתעידיל .ןהילא רשקב והשלכ שמתשמ ןכותו תואצות ,רתיה ןיב ,תוברל ,םהשלכ םינותנ
 ץועיי םוש תקפסמ הניא Q1.6 .המרופטלפב וא/ו ןומושייב רצונש והשלכ עדימ יטמוטוא ןפואב תחתנמ וא הכירעמ
 רחא וא יאופר עוצקמ שיא םע ץועיי ףילחהל םידעוימ םניא המרופטלפה וא/ו ןומושייהו ,רחא גוסמ וא ץועיי יאופר
 .ךכל ךמסומה

 יכו ישיא ןפואב הז בייחמ םכסהב רשקתהל ךתוכמסב )א( יכ Q1.6 ינפב בייחתמו ריהצמ התא .שמתשמה ידי לע .2
 לש ינחור ןיינק תויוכז רפי )1( אלו ןוכנו קיודמ אוה היצקילפאב שומישל ךדי לע קפוסמה והשלכ שמתשמ ןכות )ב(
 ליכי )ד( ;יקוח אל וא יפרגונרופ ,הטוב ,ץימשמ ,העטמ היהי )3( ;והשלכ ירחסמ דוס ריגסי )2( ;םיישילש םידדצ
 רפי )4( וא ;Q1.6 לש םינותנב וא תכרעמב עוגפל ודעונש ,בשחמל םירחא םיינודז תונכת ידוק וא "םיעלות" ,םיסוריו

 יכ רשאמו םיכסמ התא .)ןהשלכ ינחור ןיינק תויוכז ,רתיה ןיב ,תוברל( והשלכ ישילש דצ לש ויתויוכז תא רחא ןפואב
Q1.6 וא ןומושייב והשלכ שומיש יכ םיכסמ התא .שמתשמה לש ןהשלכ תואצות וא/ו ןכות תובגל תביוחמ הניא 

 ןומושייב םלוה יתלבו השרומ יתלב שומיש הווהמ הז ףיעסב רומאכ שמתשמה תוירחאלו םיגצמל דוגינב המרופטלפב
 .המרופטלפב וא/ו
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 יופיש .14
 תויארב תובוגמו תוססובמ ויהיש ןהשלכ תועיבת ינפב ןאכ טרופמכ ךתוא הפשתו ךילע ןגת Q1.6. Q1.6 ידי לע .1

 רומאכ ישילש דצ לש ינחורה ןיינקה תויוכז לש הרפה לע תססובמ וזכ העיבתש לככ ,םיישילש םידדצ ידי לע תואבומה
 והשלכ יוניש )2( ,רצומב ךלש השרומ יתלב שומיש )1( :םיאבה םירבדה ןמ תועבונה תונעט לכ טעמלו ,רצומה ידי לע
 התשענש ןומושייה לש הנורחאה הסרגב שמתשהל לדחמ )3( ,והשלכ ישילש דצ ידי לע וא ךדי לע השענש רצומב
 ךכ לע העידוה Q1.6 םא ,Q1.6 ידי לע ומסרופש ,ןומושייל םינוכדע וא םינוקית ןיקתהל ךלש לדחמ וא ,ךרובע הנימז

 בולישב המרופטלפב וא/ו ןומושייב ךלש שומישה )4( וא ,תירשפא הרפה עונמל ידכ רומאכ ןוקית וא ןוכדע שרדנש
 העדוה Q1.6-ל ןתנית )1( :םיאבה םיאנתב תינתומ וז יופיש תבוח .Q1.6 לש םניאש םהשלכ םיתוריש וא םירצומ םע
 יפ לע )3( ;וזכ העיבת לש בושיי לעו הנגהה לע תידעלב הטילש Q1.6-ל ןתנית )2( ;וזכ העיבת לכ לע בתכב תידיימ
 )4(-ו ;Q1.6 ןובשח לע ,וזכ העיבת לש בושייבו הנגהב Q1.6 םע אלמ ןפואב הלועפ ףתשי שמתשמה ,Q1.6 תשקב
 העיבת ןיגב והשלכ רדסהל םיכסמ וניא שמתשמה ןכו ,וזכ העיבת ןיגב Q1.6 לש התוירחאב הדומ וניא שמתשמה
 םיקזנה לכ ןיגב שמתשמה תא הפשת Q1.6 ,ומייקתי ולא םיאנתש יאנתב .Q1.6 לש בתכבו שארמ התמכסה אלל וזכ
 םכסומכ וא ,תיפוס האכרעב ךמסומ טפשמ תיב ידי לע קספייש יפכ ,וזכ העיבתמ האצותכ שמתשמל ומרגנש תויולעהו

 המרופטלפה וא/ו ןומושייה ,Q1.6 לש ריבסה התעד לוקיש יפלש הרקמב .הרשפ םכסהל םאתהב ,Q1.6 ידי לע
 לוקיש יפל ,תוכזה הרומש היהת Q1.6-ל ,)הז 14.1 ףיעס יפל( ישילש דצ ידי לע הרפה תעיבתל אשומ תויהל םייושע
 וא/ו ןומושייה לש )הרואכל( רפמה קלחה תא תונשל )1( :תואבה תולועפה תא עצבל ,הנובשח לעו דבלב התעד
 שמתשמה רובע גישהל )2( וא ךרע-תווש תוילנויצקנופ לע הרימש ךות ,םירפמ-אלל וכפהי םה ךכו ,המרופטלפה
 תוירחאה ללכ תא ןייצמ ליעל רומאה .הז םכסהל םאתהב המרופטלפב וא/ו ןומושייב שמתשהל ךישמהל ןוישיר
 ינחור ןיינק תויוכז לש הרואכל הרפה וא הרפה לכל סחיב שמתשמה לש ידיחיה ןורתפהו ,Q1.6 לש תובייחתההו
 .ולש והשלכ קלח וא רצומה ידי לע תומרגנה ןהשלכ

 תויחכונה תופנוסמה היתורבח תאו Q1.6 תא תובחמ רוטפלו תופשל תאזב םיכסמ ךנה .שמתשמה ידי לע .2
 לכמ קזנ וא תוירחא ,דספה ,העיבת ,השירד לכמ ,םיגיצנהו םינכוסה ,םידבועה ,םילהנמה ,הרשמה יאשונ ,תוידיתעהו

 לכ תובקעב םהמ ימל וא הל םרגיהל לולעש ,הזוחב וא ןיקיזנב םא ןיב ,ריבס ןיד ךרוע תחרט רכש תוברל ,אוהש גוס
 תוינידמ וא הארוה לכ וא הז םכסה תוארוה לש יהשלכ הרפה )1( ל סחיב והשלכ ישילש דצ ידי לע תינפומה הנעט
 ,האנוה )3( ישילש דצ לש ןהשלכ ינחור ןיינק תויוכז רפמה שמתשמ ןכות לכ )Q1.6; )2 ידי לע ומסרופש םירחא
 .ךדי לע ועצובש הרומח תונלשר וא תנווכמ תמלוה יתלב תוגהנתה

3.  

 םכסהה םויסו הפוקת .15 
1. Q1.6 דוקה םע דחי וז הפוקת לע העדוה לבקי שמתשמה .תרדגומ הפוקתל המרופטלפל וא/ו ןומושייל ןוישיר תנתונ 

 ןומושייה רובע םינטקהו םיירקיעה םיגורדשהו םינוכדעה לכ תא לבקל לכוי שמתשמה .ונלש חוקלה ידי לע ול רסמייש
 15.3 וא 15.2 םיפיעסל םאתהב םייתסמ םכסהה )1( םא רתוי םדקומ םכסהה תא םייסל רשפא .וז הפוקת ךלהמב
 .ולש דיינה רישכמהמ םושייה תא ריסמ שמתשמה )2( וא

 וא/ו ןומושייל תשגל ךתוכז תאו הז םכסה ףקות תא ידימ ןפואב םייסל היושע Q1.6 .הרפה בקע םכסהה םויס .2
 ,תוברל( הז םכסה רפמ התאש דושחל ריבס דוסי הל שיש וא הנימאמ Q1.6 םא )1( םהב שמתשהלו המרופטלפל
 תוינידמ ,רתיה ןיב ,תוברל( תרחא תוינידמ וא היחנה לכ וא )Q1.6 לש ינחורה ןיינקה תויוכז לש הרפה לכ ,רתיה ןיב
 60-מ רתויל םולשת-יא ןיגב חוקלה ידי לע העשומ תויהל ךישממ התא םא )2( וא Q1.6 ידי לע וקפוהש )תויטרפה
 .םוי )םישיש(

 םויסה עגרב ,הז םכסה תוארוהל םאתהב איהש הביס לכמ הז םכסה לש ופקות םויס םע .םכסהה םויס תועפשה .3
 תואצותב וא תונוכתב רחא שומיש לכ תושעל וא המרופטלפל וא/ו ןומושייל תשגל דוע השרומ היהת אל )1( :לעופב
 ןכות ,רתיה ןיב ,תוברל ,ךנובשחל םירושקה םינותנ קוחמל היושע Q1.6 )2( ;ותועצמאב וא ןומושייה ידי לע תועצומה
 םכסה תרגסמב שמתשמה וא Q1.6 לש תובוחהו תויוכזה לכ )3(-ו המרופטלפב וא/ו ןומושייב ,תואצותה וא שמתשמה
 .16.7 ףיעסב שרופמב םיניוצמה םיפיעס םתוא יפ לע תובוחהו תויוכזה טעמל ,ומייתסי הז

 
 תונוש .16 
 וא בוכיע םא ,ןומושייל סחיב היתויובייחתה עוציבב בוכיע וא לדחמ לכל תיארחא היהת אל Q1.6 .ןוילע חוכ
 ,הדובע יכוסכס וא תותיבש ,המחלמ ,ןוילע חוכ ,רתיה ןיב תוברל ,ונתטילשב ןניאש תוביסמ עבונ הזכ לדחמ
 השיג ,טנרטניא וא תרש ,בשחמ ,תשר לש תינמז התבשה ,תיווק תרושקת ,םייתלשממ םיווצ ,רחס ירוסיא
 הניאש תרחא הביס לכ וא ,םיישילש םידדצ ידי לע Q1.6 לש עדימה תייגולונכט תוכרעמל תישרומ יתלב
 העפשההו הזכש ןוילע חוכ עוריא לש ויפוא לע ךל עידונ ונא .)"ןוילע חוכ עוריא"( Q1.6 לש הריבסה התטילשב
 חוכ עוריא לש ותעפשה תא םצמצל םיננכתמ ונא דציכו ,הז םכסה יפ לע וניתויובייחתה תא עצבל ונתלוכי לע
 .הזכ ןוילע



 Q1.6 לש שומישה יאנת

 הז ןיינעל סחיב Q1.6 ןיבל ךניב תונבההו םכסהה ללכ תא אוה )תויטרפה תוינידמ ללוכ( הז םכסה .ולוכ םכסהה .1
 ,הרהצה םוש .הז ןיינעל םיעגונה םידדצה ןיב בתכב וא הפ לעב םימדוקה תונבהה וא םיגוצייה ,םימכסהה לכ לע רבוגו
 ויתוארוה לעו ויאנת לע ועיפשי אל ,הז םכסהב שרופמב םירדגומ םניאש גוס לכמ המכסה וא הנמא ,תוירחא ,גוציי

 .םהלש הלבגהל וא יונישל ,תונשרפל ושמשי וא ,הז םכסה לש םישרופמה
 רתי ,הפיכאל תנתינ יתלב וא הפקת-אל בשחית ,יהשלכ הביסמ ,הז םכסהב יהשלכ הארוה םא .הארוה תולטב .2

 ךכו ,יוניש הרבעש וזככ בשחית הפיכאל תנתינ יתלבה וא הפקת-אלה הארוההו ,תופיכא וראשיי הז םכסהב תוארוהה
 .קוח יפ לע תרתומה תיברמה הדימב הפיכאו הפקת איה

 .תרחא הארוה לכ וא הילע רותיו הווהי אל םכסהב יהשלכ הארוה ףוכאל והשלכ לדחמ .רותיו .3
 Q1.6 .והשלכ ישילש דצל ןהשלכ תובוח וא תויוכז וא הז םכסה תא ריבעהל וא תוחמהל יאשר ךניא .תויוכז תאחמה .4

 היתורבחמ תחאל םכסהה יפ לע היתויוכז וא היתויובייחתה )-מ קלח( תוחמהל וא ריבעהל )1( הישפוח היהת
 תויהל םילוכיש ,הז םכסה עוציבב הכימת ךרוצל וא הז םכסה עוציב ךרוצל הנשמ ינלבק םע רשקתהל )2(-ו תופנוסמה
 .שמתשמל תמדקומ העדוה אלל ,ישילש דצמ םיתוריש ינתונו םייטרפ םינלבק ,הלש תופנוסמה תורבחה

 ושענ ולא תועדוה רשאכ תופקתכו ורסמנש ולאככ ובשחיי ךדי לע הלבקל תונעוממה Q1.6-מ תועדוהה לכ .תועדוה .5
 .ןומושייב Q1.6 ידי לע תונימז

 .הז םכסה לש הגופת וא םויס לכ ודרשי 16.8 ,15 ,13 ,12 ,7 םיפיעסה .תודירש .6
 תונורקעב םידוגינהמ דחא ףאל ףקות ןתנייש ילב ,דבלב היגלב יקוח יפ לע לחוי הז םכסה .טופישה םוחתו לחה קוחה .7

 תוכמסב היהת ןפרווטנא לש ןידה יתבו טפשמה יתבל ,הז םכסהל תועגונה תוקולחמ וררועתיש לככ .םיללכה וא קוחה
 .תידעלב
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