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 הריכמ תוינתהו םיאנת

 eShopWorld" םשה תחת תרחוסה ,US Direct E-Commerce Limited לע עדימ קפסמ הז ףד
("eShopWorld", "ESW", "ונא םתחת ) )"םיאנתה"( תולבגההו םיאנתה לעו ,)"ונתוא" וא / ו "ונלש" ,"ונחנא 

 )"ונלש רתאה"( ונלש טנרטניאה רתאב )"םירצומ"( ןלהל 2.1 ףיעסל םאתהב םירצומ ךל םירכומ

 םיאנתל םיכסמ ךניא םא .הלא םיאנתל םיכסהל ךממ ושקבי ,םולשת םיעצבמ וא הנמזה םיעצבמש ינפלש בל םיש
 .רושק םולשת םוש עצבל וא ונלש רתאהמ םירצומ ןימזהל לכות אל ,הלא

 ונחנא .תידיתע תוסחייתהל ךלש בשחמב םתוא רומשל וא הלא םיאנתב קתוע לכ סיפדהלו אורקל ,תוארל ךירצ התא 
 ,ונלש רתאב שמתשהל וא םירצומ ןימזהל הצרתש םעפ לכ .הטמל רדגומש יפכ תעל תעמ הלא םיאנת תונשל םילוכי

 .עגר ותואב ולוחיש םיאנתה תא ןיבמ התאש אדוול ידכ הלא םיאנתב ןייע אנא

 הסרגב םיחנומה ,הז ךמסמ לש תילגנאמ תמגרותמה הסרגו תרחא הפש לכב הזה ךמסמה יאנת ןיב רעפ הזיא שי םא
 .ועבקיש הלא םה תילגנאב

וב  םוקמב  היולת  הארוהה  תלוחת  תומיוסמ , תונידמב  םינכרצ  לע  קר  תולחה  תודחוימ  תוארוה  םיללוכ  םיאנתה  םא 
לע  קר  תולח  יפוריאה , דוחיאב  םינכרצ  לע  לוחל  ודעונש  תוארוהש  לשמל , איה , תועמשמה  ללכ . ךרדב  ררוגתמ  ןכרצה 

יפוריאה דוחיאב  הרבח  הנידמב  אוה  םהירוגמ  םוקמש  םינכרצ  םתוא  . 

 וניתודוא עדימ  .1
 

 רפסמ תחת דנלריאב המושר הרבח ,eShopWorld-כ םירחוסה U.S. Direct E-Commerce Limited ונחנא 1.1
 South Block, The Concourse Building, 110-115-ב ונלש םושר דרשמ םעו 479237 המושר הרבח

Airside Business Park, Swords, דנלריא ,ןילבאד זוחמ. 
 

 םישכור םתא ,רופגניסמ ונלש רתאה ךרד )םימאתומ םירצוממ טעמל( םירצומ םישכור םתא םא 1.2
 . Limited U.S. Direct E-Commerce (Singapore) PTE ,ונלש תירופגניסה תושיהמ
 
 לש הריכמל U.S. Direct E-Commerce(Singapore) PTE  ןיבל ךיניב הזוחה לע םילח הלא םיאנת 

 U.S. Direct-ל תוסחייתה תויהל ךירצ eShopWorld -ל הלא םיאנתב רוכזא לכ .ךליבשב הלא םירצומ
E-Commerce (Singapore) PTE Limited.  

 
 רשק תריצי 1.3

 
 ידי לע תאז השע ,הנולת ךל שיש ללגב ללוכ ,איהש הביס לכמ רשק ונתיא רוציל הצור התא םא 1.3.1

 .=info@eshopworld.com-ל ונילא ליימיא תחילש
 

 ראודב וא ליימיאב תאז השענ ,בתכב ונל עידומ התא וא רשק ךתיא רוציל םיכירצ ונחנא םא 1.3.2
 .ךלש הנמזהב ונל תרסמש תבותכל

 
 וניניבל ךיניב עצבתמ הזוחה ךיא .2

 
םלועה ש 2.1 יבחרב  םיאנועמק  םע  םירשקתמ  ונא  -ESW  רוכמל ונל  רשפאמש  המ  םהלש , םושרה  רחוסה  איה 

ךצראב יאנועמק  ותוא  לש  הרוחס  ךל  . 
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 עדוי םג התא .קסעה לעב לומ אלו ונלומ איה ךלש הקסעהש עדוי התא ,ונלש רתאה ךרד ןימזמ התאשכ 2.2
 תא ןכמ רחאל שוכרנ ונחנא ,קיפסמו יטנטוא קפסמ התאש עדימהש ךכ לע ונדיצמ חלצומ תומיא רחאלש
 המכסה שי םהילעו וגצוהש םימוכסב םתוא ךל רוכמל תידעלבה הרטמל םיאתמה קסעה לעבמ םירצומה
 .ךרובע הנמזהה תא אלמל םיארחא היהנ ונחנא .ךתנמזה תריסמ תעב

 
 ונלש הנמזהה ךילהת .וניכרד םלשלו הנמזה עצבל ידכ רובעל ךילעש םיבלשב ךתוא ליבוי ונלש רתאה 2.3

 תא קודבלו אורקל ןמזה תא חק אנא .ךתנמזה תא ונל חלוש התאש ינפל האיגש לכ ןקתלו קודבל ךל רשפאמ
 .הנמזהה ךילהת לש דומע לכב ךלש הנמזהה

 
 קר ףקותל סנכי ךלש הזוחה .ךתנמזה תא ונלביקש העדוהב ונתיאמ ליימיא לבקת ,הנמזה םש התאש ירחא 2.4

 .ךלש הנמזהה רושיא ליימיא תא לבקמ התאשכ
 

 .)"חולשמ רושיא"( וחלשנ םירצומהש רשאמה ליימיא ךל חלשנ 2.5
 

 ריחמב האיגש ללגב וא רתוי ןימז אל וא יאלמהמ לזא רצומש ןוויכמ המגודל ,רצומ ךל קפסל ונתלוכיב ןיא םא 2.6
 רבכ םא .ךלש הנמזהב לפטנ אל ונחנאו ליימיאב ךכ לע ךתוא עדיינ ,קסע לעב ותוא לש רתאב וא ונלש רתאב
 אלו תירשפאה תוריהמב ובגנש חולשמ תויולע לכ ללוכ אלמה םוכסה תא ךל ריזחנ ,םירצומה רובע תמליש

 .תפסונ תוירחא םוש ךילע לוחי
 

 עדימה תא קודבל ונתלוכיב ןיא םאו ,קיפסמו יטנטוא תרסמש עדימהש קודבל םישרומ היהנש עדוי התא 2.7
 בויחה וא יארשאה סיטרכ תא קיפנמה קנבה םע וא ךתיא רשק רוציל םילוכי ונלש םיגיצנה ,יטמוטוא ןפואב
 .הנמזה עצבל ךלש ןויסינה וא/ו תוהזה תא רשאל ידכ ךלש

 
 תורטמל םירצומ לש השיכרו ,ירחסמ שומישל אלש םינווכמ ונלש רתאה ךרד םינימזה םירצומה לכש בל םיש 2.8

 .טלחהב הרוסא שדחמ הריכמ
 

 בייחתהלו רוזחל תיקוח הניחבמ רישכ התאש חיטבמ התא ,ונלש רתאה ךרד םולשת וא הנמזה עוציב ידי לע 2.9
 ךלש םימולשתה םוכיסב תויבגו ונידי לע ביוחי רחא םולשת יעצמא וא ךלש בויחה/יארשאה סיטרכ .םיזוחב
 דוביע לש תורטמל ונל קפוסש עדימה לכש חיטבמ התא .המוד וא ,”eShopWorld", “eSW רואיתב וולי

 קודבל םישרומ היהנש עדוי התא .תרהצומה םולשתה תטישב שמתשהל השרומ התאו ןוכנ םימולשתה
תוכזה  ESW .רסומ התאש םולשתה תודוא עדימ לע קיפסמו יטנטוא תרסמש עדימהש תא  המצעל  תרמוש 

םולשתה  יעצמא  תא  וא  תקפיסש , עדימה  תא  תמאל  לכונ  אלש  הרקמב  בלש , לכב  ךתנמזה  תא  לטבל 
ידי לע  לוטיב  לש  הרקמב  תרחבש .  ESW, תמלישש אלמה  םוכסה  ךל  ריזחנ  . 

 
-מ עונמל ודעונ הלא תוקידב .תרסמש עדימה לעו ךילע םולשת םורט רוטינ גיהננו ןכתיש םיכסמו עדוי התא 2.10

eShopWorld השירדו ףקת קוח לכ לע הרפהב היצקנס תחת הנידמ וא תושי ,םדא םע םיקסע להנל 
 תלהונמ אוצייו אובי תורוקיבו תונקת ,סכמ יקוחל לבגומ אל ךא ללוכ( םילעופ ונא םהב םיחטשב תירוטלוגר
 תוצרא לש רחסמה תקלחמ תחת אוצי לוהינ תונקתל לבגומ אל ךא ללוכ( תירבה תוצרא תלשממ ידי לע
 .)ףקת טופיש םוחת לכו יאפוריאה דוחיאה ,)תירבה

 
 לע ליחהל שיש םימיאתמה תובוחהו םיסימה תא עובקל תורישה תא םיקפסמ ונא 2.11

 תושרל ,ךמשב ,םילח םהש יפכ הלאה תובוחהו םיסימה תא חולשלו חוודל ,ףוסאל ,ךידי לע רצומה אובי 
 םיללכנ ,םיעבונה תובוחהו םיסימה ,תיטירבה הכלממלו יפוריאה דוחיאל אוביל .המיאתמה םיסימה
 ,הלאה םיאנתה לע המכסה ידי לע .תופסונ תויולע ןיאו eShopWorld ידי לע םימלושמו ךלש םימולשתב
 סכמה תויושרמ )תפסונ הכרעה( םילטיהל תפסונ הנולת לכ לע םיכסהל eShopWorld-ל השרמ התא
 .המיאתמה סמה תושרל תובוחו םיסימ תחילשל יארחא היהת התא ,יאפוריא אל םיוסמ אוציל .תויטנוולרה
 לעבמ חלשיהל םיכירצ םירצומה יראת .החילשה הזוחל םאתהב םייונב ונתיאמ םישכרנה םירצומה לכ
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 ךילא eShopWorld-מ םאתהב רבעומ ראותה .םירצומה לש אוצי רחאל eShopWorld-ל םיאתמה קסעה
 ןוכיס .)םושרה ןאוביה היהת eShopWorld הב ץיוושל טרפ( םושרה ןאוביה היהתו ןכתיו רצומה אוצי ינפל
 .ךילא חלשנ רצומה רשאכ ךילא רבוע םירצומה ןדבא

 
 רוגסלו ךלש ןכוסהכ לועפל ונידי לע רחבנש השרומ רקורבל רשאמ התא ,ונתיאמ םירצומ תנמזה ידי לע 2.12

 תדימב ,םכדצמ םיסימו תובוח תונובשח ,םכלש םירצומ תא רורבל ידכ תורז תוסנכה תויושר םע םיקסע
  .ריזחמ התאש הרוחס לכל ךמישב רזחה תושירד חולשלו ןיכהל ןכ ומכו םכלש םירצומה לש רזחה ךרוצה
 .6.10 קלחל סחייתהל םיכירצ הדנקב תוחוקל ,הדנקב תוחוקל גירחמ 2.12 קלחש בל םיש

 
 ךותב וחלשנש םירצומ רובע )א( :חולשמה תבותכב יולת םיסמ ללוכ אל וא ללוכ עבקי ךלש הנמזהה ריחמ 2.13

 .ףסומ ךרע סמ ללוכ עבקי םריחמ ,הפוריא ךותב םירצומ רובע )ב(ו ;הריכמ יסימ ילב ועבקי םריחמ ,הדנק
 הנמזהה ספוטב תדרפנ םולשת תפסותכ ונמוסיו האיציב הנפסוותי ןה :ריחמב תולולכ ןניא חולשמ תויולע
 .)םניח חולשמ עצוה םהב תוביסנב :המגודל( ךלש

 
 אלו ונתיא תימואלניב הקסעל סנכנ התאש עדוי התא ,ונלש רתאה ךרד ןימזמ התאשכ ,הילרטסואב תוחוקלל 2.14

 םיימואלניב הלועפ ימד תובגל םילוכי םיקנבהמ קלחש עדוי התא ,הזמ רתוי .םיאתמה קסעה לעב םע
 .ותוא הבוג ךלש קנבה םא הזה הרקבה ימד וא םולשתה תא הבגנ אל ונחנא .םהלש תוינידמל םאתהב

 
 ונלש רתאב שומיש יאנת  .3

 
 רתאה לש שומיש ידי לע .רתאב שמתשהל ליחתמ התאש ינפל הדיפקב הלאה שומישה יאנתב ןייע אנא 3.1

 םיכסמ אל התא םא .ךילע ולוחיש ךכל םיכסמ התאשו הלא שומיש יאנתל םיכסמ התאש ןייצמ התא ,ונלש
 .רתאב שומישה לכ תא ידימ ןפואב קספה אנא ,שומישה יאנתל

 
 תרתומ ונלש רתאל השיגה .םיקספומ וא םינימז דימת ויהי וב ןכות לכ וא ונלש רתאהש םיחיטבמ אל ונחנא 3.2

 ילב ונממ קלח וא רתאה לכ תא תונשל וא קיספהל ,תגסל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונחנאו ,ינמז סיסב לע
 עגרב םינימז אל ונלש םירתאה לכ וא קלח הביס לכמ םא ךיפלכ םיארחא ההינ אל ונחנא .ךכ לע עידוהל
 .הפוקתל וא םיוסמ

 
 םג םתא .ונלש רתאל השיג םכל היהתש ידכ ךרובע םימיאתמה םירודיסה לכ תא עצבל םיארחא םתא 3.3

 הלא םיאנתל םיעדומ ,םכלש טנרטניאה רוביח ךרד ונלש רתאל םיסנכנה םישנאה לכש אדוול םיארחא
 .םהב םידמועו

 
  תעל תעמ הזה דומעה תא וקדב אנא .הזה דומעב םינוקית ידי לע עגר לכב הלא םיאנת קודבל םייושע ונחנא 3.4

 .ךתוא םיבייחמ םהש ןוויכמ ונישעש םייונישה לכל בל םישל ידכ
  

יתלב  . 3.5 ןפואב  הערל  ךילע  םיעיפשמ  םניא  םייונישהו  הדימב  קר  לוחי  ףיעס 3.4  הינמרגב . םינכרצל  הרעה 
רוגסל  תורשפא  ךל  שי  ךיתויוכזל . רשאב  ךתוא  עדיינו  ריבס  ןמז  קרפ  ךות  ךל  עידונ  םייוניש , ועצובי  םא  ריבס .

וז הינמרגב " םינכרצל  הרעה  לע " ועיפשי  אל  הלא  םיאנתב  םייוניש  תע . לכב  ךלש  חוקלה  ןובשח   תא 
 

 

 .עגר לכב ןכותה תא תונשל םייושעו תעל תעמ ונלש רתאה תא ןכדעל םיושע ונחנא 3.6
 

 םירחא םירוזאל תשגל תוכזה תא ונמצעל םיריאשמ ונחנא .תלבגומ ונלש רתאב םימיוסמ םירוזאל השיג 3.7
 .ונתעד לוקיש יפל רתאה לכ תא השעמל וא ,ונלש רתאב
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ולש  3.8 סופורטופאה  וא  הרוהה  תמכסהל  ףופכ  ליגל 18 ( תחתמ  םדא  ןיטק ) ידי  לע  ונלש  םירתאב  שומישה 
םיסופורטופא  וא  םירוהל  םיצעיימ  ונא  ןיטקה . לע  םיארחא  סופורטופאה ,ה וא  הרוהה  םע  אוה  ונלש  הזוחהו 
תקידב  וא  לוהינש  ןוויכ  טנרטניאב , םתוחיטב  תודוא  םמיע  חחושל  רתאב , שמתשהל  םיניטקל  םירשפאמה 
והשלכ  יביטקארטניא  תורישב  םישמתשמה  םיניטק  תולקת . ינפב  הניסח  הנטאו  תחטבומ  הניא  תומוסרפ 

םהל םיברואה  םיילאיצנ  טופה םינוכיסל  םיעדומ  תויהל   םיכירצ 
 
 

הלועפ   3.9 ןתיא  ףתשנו  תויטנוולרה ,, קוחה  תפיכא  תויושרל  הלא  םיאנת  לש  הרפה  לכ  לע  חוודנ  ךרוצה , הרקמב 
יטנוולרה . עדימה  תנגה  קוח  יפ  לע  תרתומה  הדימב  ןהינפב  ךלש  ישיאה  עדימה  וא  ךתוהז ו  / תפישח  ידי  - לע

רתלאל ונלש  רתאב  שמתשהל  תוכזה  ךממ  ללשית  וזכ , הרפה  לש   הרקמב 
                                           
 
  
 ףתשנו תומיאתמה קוחה תפיכא תויושרל הלא םיאנת לש הרפה לכ לע חוודנ ונחנא ,ךרוצ שי וב םוקמ לכב 3.10

 התוא לש הרקמב .ןהילא ךלש ישיאה עדימה וא/ו ךלש תוהזה תפישח ידי לע תויושר םתוא םע הלועפ
 .ידימ ןפואב קספי ונלש רתאב שמתשהל ךלש תוכזה ,הרפה

 
 אל ךא ללוכ ונלש םיפתושה לשו ונלש ינחורה ןיינקה תויוכזב ןיינעו ראות ,תוכזה לכ תא םירמוש ונחנא 3.11

 ,ישעמ עדי ,בוציע תויוכז ,עדימ ירגאמ תויוכז ,ןיינק תויוכז ,תוריש ינמיס ,ירחסמ ןמיס ,טנטפ לכל ,לבגומ
 .הנידמ לכב תרחא תנגומ תוכז לכו יאשח עדימ

 
 תושעל ונל רשאמ התאש המ .4

 
 חולשל ,ךלש תואקסעל תומאתהו םירזחה ,םימולשת דבעל ונל רשאמ התא ,ונלש רתאה לש שומיש ידי לע 4.1

 רשוקמה ןובשחה תא בייחל וא ךלש יארשא סיטרכהמ תובגל ,ףקתו הדימב ךלש קנבה ןובשחל םיפסכ
 .הלא םיאנתל םאתהב בייח התאש םוכס לכ ונלש םיפתושלו ונל םלשלו ,ןתינו הדימב ,ךלש בויחה סיטרכל

 
 תוהזה תא תמאל ליבשב םישרוד ונאש ישיא וא יקסע ,יסנניפ עדימ לכ קפסל עגר לכב שורדל םילוכי ונחנא 4.2

 התא .תיקוח הניחבמ וב שמתשהל השרומ אל התאש םשב שמתשת וא דחא ףאל הזחתת אל התא .ךלש
 סיטרכ קיפנממ ינושאר יארשא רושיא לכ לבקלו )ןכדועמ עדימ לכ ללוכ( ךלש עדימה תא קודבל ונל רשאמ
 .ךלש יארשאה

 
 הריסמו חולשמ .5

 
 םוקמב( ונלש םירצומה לש הריסמה ירחא בוקעל ךל רשפאתש הריסמה לע עדימ לולכי ךלש חולשמה רושיא 5.1

 קלח האר .ונלש הטילשל ץוחמ עוריא ידי לע עפשומ תויהל לולע ונלש חולשמה ,םיתיעל .)ןימז תוריש ותואש
 .הרוק הזשכ ונלש תוירחאה ימוחתל 10

 
 הרוחסהש הריסמ ןויסינ לע העדוה ריאשי ליבומה ,חולשמה תא לבקל ךלש תבותכב ןימז והשימ ןיא םא 5.2

 ןויסינ לע העדוהב עיפומה רפסמב ליבומה םע רשק רוצ אנא ,הרוק הז םא .ולש ימוקמה ןסחמל הרזחוה
 info@eshopworld.com.-ב eShopWorld םע רשק רוצ אנא ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חולשמה

 
 םירצומה תא ףסוא התאש וא ונל תתנש תבותכל םירצומה תא םירסומ ונחנאשכ הנמזה חולשמ םילשהל שי 5.3

 .ונתיאמ הלאה
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םיאתמה . 5.4 יאנועמקה  ידי  לע  ןמזומ " סוטטסב " ןיידע  אוהש  וא  יאלמהמ  לזאי  ךתנמזהמ  קלחש  ןכתיי  תעל  תעמ 
סוטטס  בקע  ךתנמזהב  םיבוכיעל  םיארחא  ונניא  ףיעס 10 , יפל  דחוימב  הלא ) םיאנתב  תרחא  םכסוה  אל  םא 
לא  ועיגה  םירצומהש  רחאל  קר  עצובי  ךלש  םירצומה  חולשמו  יאנועמקה , ידי  לע  ומרגנש  םיבוכיע  וא  הנמזהה 

 ןסחמה
  
 
  

 הנקתה םא .עדימ ותוא לש קוידל יארחא התאו ונל קפסמ התאש עדימה סיסב לע ךילא םיחלשנ םירצומה 5.5
 יארחא התא זא ךדי לע קפוסש קיודמ אל עדימ תובקעב )אובי/אוצי תונקת קר אל ךא ללוכ( תרפומ יהשלכ
 .הרפה התוא לע

 
 םיחולשמ שדחמ רידסהלו חולשמ יטרפ רשאל ,םיחולשמ רידסהל ידכ רשק ךתיא רוציל לוכי ונלש ליבומה 5.6

 .תעל תעמ )לחשכ(
 

 :)הנימז תורשפא התואשכ( ךילע תפדעומה םולשתהו חולשמה תטישכ ןמוזמ תרחב חולשמה תעב םא 5.7
 

 ;תומיוסמ םולשת תוטישל ברסל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונא 5.7.1
 

 וא/ו ;ימוקמה עבטמב םימולשת םילבקמ ונחנא 5.7.2
 

 לש חולשמל ברסל תוכזה תא ונימצעל םירמוש ונא ,חולשמה ןמזב הנמזהה תא לבקל אל 5.7.3
 .םירצומה

 
 תורזחה .6

 
 

 עגונב ףסונ עדימ ןלהל האר אנא .תויטרדנטס תורזחה יבגל לח אבה ףיעסה ,ןלהל 8 ףיעסב תרחא עבקנ םא אלא
לוטיבל ךתוכזו םוגפ רצומל : 

 
 

ללוכ   6.1 רתומש ( ןכיה  ךלש ) םירצומה  תא  ריזחהל  וא  הנמזהה  תא  לטבל  לכות  ובש  ןפואה  תודוא  םיטרפ 
תוצופנה תולאשה  ףדב  ועיפוי  רזחהל , ןמזה  תולבגמו  םירצומ  ריזחהל  שי  הילאש  תבותכה   (FAQ)  ףדב
תורזחהה לטרופל  רושיקה  תועצמאב  םירצומה  תחילש  רושיאב  וא  הנמזהה ו/ רושיא  "ל  אודב םולשתה ,  

(" הרוחס תרזחה  לטרופ  ") 
 

 
 תליבח םע ורסמי הלא םיטרפ .הרוחסל הרזח לטרופב תנמוסמה תבותכל חלשיהל םיכירצ םירזחהה  6.2

 ).הרוחס תרזחה לטרופל רושיק ליכיש( חולשמה רושיא ליימיאב ךלש הנמזהה תא הליכמה הריסמה
 

 הלבקה ידי לע םיוולמ תויהל םיכירצו תופרוצמ תויוות םע שדח בצמב תויהל םיכירצ םירזחומש םירצומה 6.3
 ךילע ,הרזחה תיוות תלביק םא .דבלב ךתוירחא לע םיחלשנ םירזחומה םירצומה לכ .תינובשחה וא תירוקמה
 .הרוחס תרזחה לטרופ ךרד ךל הקפוסש הרזחהה תיוותב שמתשהל

 
ברסל  6.4 תוכזה  תא  ונמצעל  םירמוש  ונא  ונלש . הרזחהה  יזכרמב  תומיאו  הקידבל  םיפופכ  םייפסכ  םירזחה 

וא  רצומל  קזנ  ללגב  אלמ  ןפואב  תרזוח  הריכמל  םינתינ  םניא  ורזחוהש  םירצומה  םא  אלמ  וא  יקלח  יפסכ  רזחהל 
הזיראל . 
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 .ךתוא הכזנ ונחנא הרוחס תרזחה לטרופ ךרד וקפוס ורזחוהש םירצומה לש םיטרפה םהב םירקמב קר 6.5
 

 הבצוה הנמזהה רשאכ תקפיסש תרחא םולשת תטיש וא בויח/יארשא סיטרכל ונתיאמ רזחה לבקת התא 6.6
 זכרמל עיגמה רצומה לש הדובע ימי )14( הרשע עברא ךותב לבא רשפאה לככ רהמ לפוטי רזחהה .הנושארל
 .הרזחהל ןתינה ןייוצמ בצמב תורזחהה

 
 .לבקתמ אל בצמב םירזחומ םירצומ םתוא רשאכ םירזחהמ םייוכינ ועצוביש ןכתי 6.7

 
 הלא םיאנתב הינתה םושו הזה קלחל םיפופכ ויהי אל םימוגפ םה יכ םירזחומה םירצומה לכש םיעדוי ונחנא 6.8

 לש הנמאל םיפופכ ויהי םימוגפ םירצומ לש םירזחהה לכ .תוירוטוטטסה תוינכרצה תויוכז לע עיפשת אל
 .1980-מ םיתורישו םירצומ תריכמ

 
 רושיא ליימיאל סחייתה אנא ,הרזחהל םיאתמ אל רצומהש הרקמב .הרזחהל םימיאתמ אל ןכתיש םירצומ שי 6.9

 .ץוחב ורדגוהש םיכילהו תוינידמל םאתהב לפוטי ךלש רזחהה ךיא לע העדוה לבקתו ךלש הנמזהה
 

הדנקב  םינכרצל 
 

 ףתתשמ אוה U.S. Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld) :ןמקלדכ םימיכסמ םידנק םינכרצ 6.10
 U.S. Direct-מ םירצומ תנמזה ידי לע .)CBSA( הדנק לש תולובגה יתוריש תונכוס ךותב CREDITS לש רשואמ

E-Commerce Limited (dba eShopWorld), ל תאזב רשאמ ינא-Livingston International סכמ ןכוס 
 ןובשח ,ילש הרוחסה רורחש לבקל ידכ CBSA םע םיקסע רוגסלו ילש ןכוסהכ לועפל ,CREDITS-ב השרומ
 ןפואב חולשלו ,U.S. Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)-ל הרוחס תרזחה ,םיסמו תובוחל
 םיסימו תובוח לש רזחה לכ חלשי CBSA-ש ןיבמ ינא ,CREDITS תינכות תחת .ימשב רזחה תועיבת ינורטקלא
 U.S. Direct E-Commerce-מ תורישי רזחהה תא לבקא ינאו סכמה ךוותמל ורזחוהש הרוחס לע ומלושש

Limited (dba eShopWorld). ל רשאמ ינא ,הזמ רתוי-Livingston International רזחה רתוי חולשל 
 תויהל לכוי U.S. Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)-ש ךכ ימשב CBSA ידי לע עצובש
 .רזחומ

 
 

המוגפ .7  הרוחס 
 
 

הרוחס  7.1 ריזחהל  ךנוצרב  םא  הז . הזוח  תושירד  םע  הנקב  הלועש  הרוחס  קפסל  ת  יקוח הבוח  תלטומ  ונילע 
"ל אוד ונל  חולשל  לכות  רתאב  רואיתה  תא  תמאות  הניאש  וא   המוגפ 

 
 

וא  7.2 המוגפ  איה  יכ  הליחת  רשאל  ונילע  היהי  תמאות , הניאש  וא  המוגפה  הרוחסה  תא  ריזחהל  רחבת  םא 
ימד  תאו  הרוחסה  תולע  תא  ךל  בישנ  רושיאה , רחאל  ונלש . טנרטניאה  רתאב  רואיתה  תא  תמאות  הניאש 
יפסכ  רזחהל  יאכז  היהת  אל  המוגפ , הניא  הרוחסהש  עבקנ  םא  ךדי . לע  ומלושש  םיירוקמה  לופיטהו  חולשמה 
לכות  ובש  ןפואה  לע  ףסונ  עדימל  הלעמל  תורזחה " ףיעסב " ןייע  אנא  ךנובשח . לע  הרוחסה  תא  ךל  ריזחנ  ונאו 

הרזחהה תא   עצבל 
תלבק  7.3 דעוממ  םימי  רשע )14 ( העברא  ךות  הרוחסה  רובע  תמליש  ובש  םולשתה  יעצמא  תא  ה  כזנ ללכ  ךרדב 

ךלש סיטרכה  ןובשחב  רזחהה  תעפוהל  דע  רתוי  בר  ןמז  חקייש  ןכתיי  בל , םיש   הרוחסה .
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8. ) יפוריאה דוחיאב  םינכרצ  לוטיב )  תוכז 
 

םימי  8.1 רשע )14 ( העברא  דע  סנק  אלל  איהש  הביס  לכמ  הנמזהה  תא  לטבל  ולכות  ןלהל , ףיעסל 7.2  ףופכב 
הנמזהה תלבק  רחאל  . 

 
 

 
 םוחתב ךל תוכז ותוא תא קפסל ידכ תיקוח הניחבמ םיביוחמ ונחנא ןהב תוביסנב קר לוחת לוטיבל תוכזה 8.2

 ורצונש )1( םירצומ לע הלח הניא ,הז קלח תחת םירצומ )ףילחהל וא( ריזחהל תוכזה .ךל םיאתמה טופישה
 וא םתוא ריזחהל ןתינ אל םעבט ללגב וא )3( ;ישיא ןפואב ומאתוה )2( וא ;ךלש תוינטרפ תושירד יפ לע
 תוביסמ םתוא ריזחהל ןתינ אלו וקפוס םימוטא םירצומ רשאכ )4( וא ;רהמ םפקותמ דבאל וא עגפיהל םייושע
 .חולשמה ירחא םימוטא אל רבכ םה םא ,הנייגיה וא תואירבה לע הנגה לש

 
האיצי  8.3         תוינידמ 

 
הסרגה   ףיעס 8.3 , לש  תילגנאל  ינמרגה  םוגרתה  ןיב  תושגנתה  לש  הרקמב  הינמרגב : םינכרצל  הרעה 

הינמרגב םינכרצ  רובע  רבגת         תינמרגה 
 

            
            
 " לוטיב           תוכז 
          
  

הביס  לכ  תתל  ילבמ  םימי  רשע  העברא  ךות  הז  הזוח  לטבל  תוכזה  ךל  תדמוע  . 
  

קיזחמ   קפסה , וניאש  ךמשב , ישילש  דצ  וא  התא  וב  דעומהמ  םימי  רשע  העברא  הניה  לו  טיבה תפוקת 
הרוחסב . 

  
האבה  תבותכב  ונל  עידוהל ךילע  ךלש , לוטיבה  תוכז  תא  שממל  ידכ  : eShopWorld c/o U.S. Direct E-
Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, 
Swords, County Dublin, K67 NY94 Ireland, email info@eshopworld.com)  תאצל ךתטלחה  לע 
תאז -  תושעל  בייוחמ  ךניא  םלוא  ףרוצמה , המגודל  לוטיבה  ספוטב  שמתשהל  יאשר  התא  ךכ , םשל  הז . הזוחמ 
טנרטנ  יאה רתאב  תרחא  הרורב  הרהצה  וא  הזוחה  לוטיב  ספוט  תא  ינורטקלא  ןפואב  חולשלו  אלמל  םג  לכות 
תחילש  רושיא  "ל  אודב וא  הנמזהה ו/ רושיא  "ל  אודב אצמיי  הרוחס " תרזחה  לוטיב  ספוטל " רושיק  ונלש )
ראודב  לשמל  יוחיד ) אלל  הזכ  לוטיב  תלבק  לע  רושיא  ךל  חלשנ  וז , תורשפאב  שמתשת  םא  ךלש .[ הנמזהה 

ינורטקלא ). 
  

לוטיבה  תפוקת  םות  ינפל  לוטיבה  תוכז  שומימ  לע  העדוהה  תא  חלשתש  יד  לוטיבה  תפוקתב  דומעל  תנמ   לע 
  

לוטיבה   תוכלשה 
  

תופסונ   תויולע  טעמל  חולשמ ) תויולע  ללוכ  ךממ , ונלביקש  םימולשתה  לכ  תא  ךל  ריזחנ  הזוחה  תא  לטבת  םא 
יוחיד  אלל  ונידי , ( לע  עצומה  רתויב  חונה  יטרדנטסה  חולשמה  רשאמ  רחא  חולשמ  גוס  תרחבש  ךכמ  תועבונה 
הז , רזחה  ךרוצל  הז . הזוח  לוטיב  לע  העדוהה  תא  ונלביק  וב  םויהמ  םימי  רשע  העברא  ךותמ  רחואי  אלו  רתוימ 
תרחא ; שרופמב  ךמע  םכסוה  םא  אלא  תירוקמה , הקסעב  םהב  תשמתשהש  םולשת  יעצמא  םתואב  שמתשנ 

הז רזחה  ללגב  תולמעב  ביוחת  אל  הרקמ  םושב  . 
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תא   תרזחהש  החכוה  תקפיסש  דע  ונלצא או  הרוחסה  תרזחהל  דע  ףסכ  ךל  ריזחהל  ברסל  םיאשר  ונא 
םהיניבמ םדקומה  הרוחסה , . 

  
וב   םויהמ  םימי  רשע  העברא  ךותמ  רחואי  אל  הרקמ  לכבו  ידיימ  ןפואב  הרוחסה  תא  רוסמל  וא  ריזחהל  ךילע 
םות  ינפל  הרוחסה  תא  חלשתש  הרקמב  םייקתי  ןורחאה  דעומה  ונינפב . הז  הזוח  לוטיב  לע  ונל  תעדוה 

םימי רשע  העברא  לש  הפוקתה  . 
  

םלושמ   חולשמ  תיוות  וא  תידועיי  תיוות  תלביק  םא  טעמל  הרוחסה , תרזחה  לש  תורישי  תויולעב  אשית  התא 
שארמ מ -eShopWorld. 

  
תקידב   תרטמל  אלש  הרוחסב  לופיטמ  עבנ  הז  ךרע  ןדבוא  םא  קר  רצומה  לש  ךרע  ןדבוא  לכ  רובע  םלשל  ךילע 

רצומה דוקפתו  וינייפאמ   ותוכיא ,
  

המגודל 8.4 האיצי   ספוט 
 

          
 

האבה ונתבותכל  ונילא  רזחהו  הז  ספוט  אלמ  אנא  הזוחה , תא  לטבל  ךנוצרב  םא  : 
   

  eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3r Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside 
Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94 Ireland, email info@eshopworld.com. 

  
האבה -  הרוחסה  לש  ונלש  (*)  / ילש הריכמה  הזוח  תא  םילטבמ  ונא  (*) / ינא יכ  תאזב  םיעידומ  ונא  (*) / ינא  (*). 

  
ךיראתב -  לבקתה  ךיראתב /(*) ןמזוה   (*). 

  
ןכרצה -  םש  . 

  
ןכרצה -   תבותכ 

  
 - ) ריינ ספוט  איה  וז  העדוה  םא  קר  ןכרצה ) תמיתח  : 

  
 ךיראת - 

 --- 
   

 

            
    

 
 ונלש תוירחאהו רצומה תוירחא .9

 
 -ו 9.7 םיפיעסב תוארוהה קרו ךא ולוחי םהילע) הינמרגב םינכרצל 9.8 -ו 9.7 םיפיעסמ תוגרוחה תוארוהל ףופכב

ונתובחו רצומה תוירחאל סחיב ולוחי םיאבה םיאנתה ,(9.8  
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 קסעה לעב לש תוחוקלה תכימת תווצל חוודמ תויהל ךירצ רצומל רשקב עבונה תוירחאל רושקה ןיינע לכ 9.1
 .קסעה לעב לש תידעלב הארוה יפ לע קרו םאתהב רצומה תפלחה וא רזחה קפסנ ,הלא תוביסנב .םיאתמה

 
 לש תומלשל וא תונימאל ,קוידל םיבייחתמ ונניא .קסעה לעב ידי לע ונילא םיחלשנ רצומה טוריפו ירואית לכ 9.2

 ,תוכיא ,המאתהל רשקב גוס לכמ תומכסה וא תוחוטב ,תוירחא םינתונ אל ונחנא .הז טרפמ וא רואית
 ןתינש לככ .תשכרש רצומ םוש לע תוריש קפסל וא ןקתל תלוכי רסוח וא שמתשהל תלוכי רסוח וא ,תוחיטב
 וא ,תוכיא ,המאתהל הרושקה ,תעמתשמ וא תשרופמ ,תוירחא לכמ םירענתמ ונחנא ,קוחה תרגסמב
 ןתינש לככ .תיפיצפס הרטמל המאתהו הרוחס לש היומס תוירחאל לבגומ אל ךא ,ללוכ רצומה לש תוחיטב
 תחת וא ,)תונלשרל םילבגומ אל ךא ,ללוכ( ןיקיזנב ,הזוחב רבודמ םא ןיב( םיארחא היהנ אל ,קוחה תרגסמב
 ,םיירקמ ,םיפיקע ,םירישי םיקזנל לבגומ אל ךא ללוכ גוס לכמ קזנ לכל )והשלכ ירוטוטטס עמתשמ יאנת
 וא םיעבונה )םיטרפ ןדבא וא חוור ןדבא ,תוסנכה ןדבאל ,לבגומ אל ךא ,ללוכ( םייתואצותו םידחוימ ,םייתשינע
 תילמיסקמה תוירחאה .קזנ ותוא לש תורשפאה לע ונל ועידוה םא םג לבקתה וא שכרנש רצומ לכל רשקב
 ללכנה רחא רבד לכ טעמל .רחא םולשת גוס וא ךלש יארשאה סיטרכל הביוחש תומכה איה ךיפלכ ונלש
 ותוא לש תונלשרמ םיעבונ םהש הרקמל קר תישיא העיצפ וא תוומ לע יארחא וניא דצ םוש .הלא םיאנתב
 .םישרומ םיגיצנ וא םינכוס ,ולש םידבועה ,דצ

 
 לע לוחל םילוכיש םירחא םיאנת וא תוגצה ,םיאנתה לכ תא םיגירחמ ונחנא ,קוחה תרגסמב רתומש לככ 9.3

 .עמתשמ םגו שרופמ םג ,וב ןכות לכ לע וא ונלש רתאה
 

רשקב ל  9.4 וא  תרגסמב  ומרגייש  םהשלכ  קזנ  וא  ןדבוא  ןיגב  והשלכ  שמתשמ  יפלכ  תוירחאב  אשינ  אל  : 
 

 וא ,ונלש רתאב ,שמתשהל תלוכי רסוח וא שומיש 9.4.1
 

 .ונלש רתאב גצומה ןכות לכ לע תונעשיה וא שומיש 9.4.2
 

 יגולונכט רמוח לכ וא ,תוריש תעינמ תפקתה תצפה ,ףיגנ ידי לע םרגנש קזנ וא ןדבא לכל םיארחא היהנ אל 9.5
 תובקעב רחא תולעבב רמוח וא עדימ ,בשחמ תוינכות ,ךלש בשחמה דויצ תא םהזל לוכיש רחא ינעגופ
 .וילא רושקה רתא לכב וא וב רמוח לכ לש הדרוהה וא ונלש םירתאב ךלש שומישה

 
 תופסותכ הלאה םירושיקה תא שרפל ןיא .ונלש םירתאל םירושקה םירתא לש ןכותה לע םיארחא אל ונחנא 9.6

 התאש שומישהמ עובנל לוכיש קזנ וא ןדבא םוש לע םיארחא היהנ אל .םירשוקמ םירתא םתוא לש ונמעטמ
 .םהב השוע

 
רגב םינכרצל     

 
םימגפ  9.7 ןיגב  םינמרגה  םינכרצה  לש  תויקוחה  תוירחאה  תויוכז  הז , ףיעסב 9  תוגירחה  תוארוהל  רשק  אלל 

ונידי לע  ןתניתש  תיקוחה  הבוחה  תרגסמב  ןתוא  עובתל  םילוכי  םה  ןכלו  תולבגומ  יתלב  ורתונ   תורוחסב 
 
 
 

ןהו  9.8 ןפואב  ןה  תובח ) תולבגהו  תוארוה  יבגל  םילח  םיאבה  םירבדה  הז , ףיעסב 9  תוגירחה  תוארוהל  רשק  אלל 
הינמרגב םינכרצל   תומכב (

 
 

תונלשר  9.8.1 וא  תנווכמ  הבוח  תרפה  לע  תססובמ  קזנה  תביסש  לככ  הלבגה , אלל  םיארחא  היהנ  ונא 
ידי לע  הסג   eShopWorld לש ףיקע  ןכוס  וא  יקוח  גיצנ  וא   eShopWorld. 
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תויתוהמ  9.8.2 תויובייחתה  תויתוהמ . תויובייחתה  לש  תצקמב  תינלשר  הרפהל  םיארחא  ונא  ןכ , לע  רתי 
לש  ןוכנ  עוציב  רשפאמ  ןיולימש  וא  הזוחה  תרטמ  תגשה  תא  תנכסמ  ןתרפהש  תויובייחתה  ןה 

הז הרקמב  תאז , םע  עובק . ןפואב  ךמתסמ  התא  ןהל  תויצ  לעשו  הליחתכלמ , הזוחה  , 
eShopWorld הז גוסמ  הזוחל  ינייפואה  יופצה  קזנל  קר  תיארחא  היהת  . eShopWorld  אשית אל 

םימדוקה םיטפשמב  וניוצש  הלא  דבלמ  תצקמב , תוינלשר  תויובייחתה  תורפהל  תוירחאב  . 
 
 
    

תובקעב  9.8.3 םגפ  ןיגב  תואירבב , וא  םירביאב  םייחב , העיג  לש פ הרקמב  תוירחא  תלבגה  לוחת  אל 
ינמרגה  קוחה  יפ  לע  תוירחא  המרמב . ורתסוהש  םימגפ  ןיגבו  רצומה  תוכיאל  הבורע  תחנה 

ךכמ עפשות  אל  רצומה  תוירחאל  . 
 
 

וניגיצנ  9.8.4 ונידבוע , לש  תישיאה  םתוירחא  לע  םג  לוחי  רבדה  תלבגומ , וא  תללכנ  הניא  ונתוירחאש  לככ 
ם יפיקעה ונינכוסו  . 

                                                    
 ונתטילשל ץוחמ םיעוריא .10

 
עוריאמ  10.1 םרגנש  הזוח  יפ  לע  וניתויובייחתהמ  תחא  ףא  לש  עוציבב  בוכיע  וא  עוציב  יא  לכל  םיארחא  היהנ  אל 

ףיעסב ןלהל  רדגומ  ונתטילשב  וניאש  עוריא  ונתטילשב .  וניאש 
 
 

 לבגומ אל ךא ללוכ ,ונלש הריבסה ותטילשל רבעמ עוריא וא הלועפ לכ םעמשמ "ונתטילשל ץוחמ םיעוריא" 10.2
 עוגיפ ,השילפ ,תומוהמ ,תיחרזא המוהמ ,םיישילש םידדצמ תורחא תויתיישעת תולועפ וא םירגס ,תותיבשל
 ,ןופטיש ,הרעס ,ץוציפ ,הפירש ,המחלמל הנכה וא םויא וא )אל וא הזרכוה םא( המחלמ ,עוגיפל םויא וא
 תרושקתה תותשר לש ןולשיכ וא רחא עבט ןוסא וא תואירב רבשמ ,הימדנפ ,הפיגמ ,העיקש ,המדא תדיער
 תושעל תלוכי רסוח וא קסעה לעב ידי לע ומרגנש םיבוכיע וא ,רודיס לש םיבצמ ,תויטרפה וא תוירוביצה
 וא תירוביצ הלבוה לש םירחא םיעצמא וא תענוממ הלבוה ,םיסוטמ ,תוניפס ,תבכרה תוליסמב שומיש
 .תיטרפ

 
 :הזוחה תחת ונלש תובוחה יעוציב לע עיפשמ אוהו שחרתמ ונתטילשל ץוחמ םיעוריא םא 10.3

 
 ;ךתוא עדייל ידכ ירשפאה ריבסה םדקהב רשק ךתיא רוצינ 10.3.1

 
 ץוחמ עוריאש לככ בחרוי ונלש תויובייחתהה עוציבל ןמזהו ההשות הזוח תחת ונלש הבוחהו 10.3.2

 רדסנ ,ךילא ונלש םירצומה חולשמ לע עיפשמ ונתטילשל ץוחמ עוריאה םא .ךשמית ונתטילשל
 .רמגנ ונתטילשל ץוחמש עוריאהש רחאל ךתיא שדח חולשמ ךיראת

 
 םוימ םימי 30-מ רתוי ךשמנש ונתטילשל ץוחמ םיעוריא ידי לע עפשומ הזוח לטבל לוכי התא 10.3.3

 םירצומה לכ ריזחהל ךרטצת ,לטבל רחוב התא םא .רשק ונתיא רוצ אנא לטבל ידכ .הנמזהה
 ריחמה תא ךל ריזחנו )הלא תוינתהו םיאנתל םאתהב םילח םא( תלביק רבכש םיטנוולרה
 .)תולחו הדימב( חולשמה תויולע לכ ללוכ ,תמלישש

 
 )תוחירו םשוב( םינכוסמ םירמוח .11

 
 תוחיר םיליכמה םירצומ םיגווסמ IATA לש םינכוסמ םירמוחל תונקתהו UNECE ןוגכ תוימואלניב תויושר 11.1

 חולשמ תושירדל םיפופכ הלא םינכוסמ םירמוח ,הלאככו )"םינכוסמ םירמוח"( םינכוסמ םירמוחכ םימשבו
 .םינכוסמ אל םירצומ לש הרזחהה ךילהתמ הנוש םינכוסמ םירמוח לש הרזחהה ךילהת .תושקונ
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הינטירבב   םינכרצל 

 
 םא( םירחא םינכוסמ םירמוח וא )םי(םשובה תא ריזחהל הצורו תדחואמה הכלממב השיכר עצבמ התא םא  11.2

 .הרזחהה יתוריש לע ךדיצמ ףסונ םולשת םלושי אלו םימלושמ לופיטהו חולשמה תויולע לכ ,)םיפקת
 אלשו חותפ אל ,רמולכ ,שדחמ הריכמל םימלשומ םיאנתב תויהל םיכירצ ריזחמ התאש םינכוסמה םירמוחה
 .המוגפ היהת הזיראשה רוסאו וב ושמתשה

 
 תא רוחבל ,ונלש הרוחסה תרזחה לטרופל רבחתהל ךילע ,ךלש םינכוסמה םירמוחה תא ריזחהל ידכ  11.3

 םירמוחה רשאכ ךל חוודי eShopWorld .ךלש הרזחההה תויוות תא רוצילו הרזחהל םינכוסמה םירמוחה
 ןקתמב וקדביי ורזחוהש םינכוסמה םירמוחה .eShopWorld לש תורזחהה ינקתמל םילבקתמ םינכוסמה
 רשאכ םירזחהמ םייוכינ ועצוביש ןכתי .ךל םיבייחה םוכס לכ ריזחנו רושיאל eShopWorld לש תורזחהה
 הריכמל םינתינ אל םירזחומה םינכוסמה םירמוחה םא .לבקתמ אל יאנתב םירזחומ םינכוסמ םירמוח םתוא
 .רזחהל ברסל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונחנא ,הקוזינ הזיראה וא אלמ ןפואב

יפוריאה דוחיאב   םינכרצל 
 

 ךל קפסי eShopWorld )תדחואמה הכלממה טעמל( יאפוריאה דוחיאב ךלש השיכרה תא עצבמ התא םא 11.4
 .eShopWorld לש הרזח חולשמל תבותכה תא לולכיש ,הרוחסה תרזחהה לטרופ ךרד תנווקמ רזחה תיוות
 םירמוחה .eShopWorld לש הרזחהה תבותכל ךלש תבותכהמ לופיטהו חולשמה תויולע לכ תא םלשל ךילע
 אלשו םיחותפ אל ,רמולכ ,שדחמ הריכמל םימלשומ םיאנתב תויהל םיכירצ ריזחמ התאש םינכוסמה
 .המוגפ היהת הזיראשה רוסאו םהב ושמתשה

 
 רחאל .הרוחס תרזחה לטרופב םג ךל חוודי הזו םימשב וא/ו תוחיר הליכמ רזחהה הזיראש ליבומל חוודל ךילע 11.5

 םינכוסמה םירמוחה תא קודבנ ונחנא ,eShopWorld לש תורזחהה תבותכל םירזחומ םינכוסמה םירמוחהש
 םירזחומ םינכוסמ םירמוח םתוא רשאכ םירזחהמ םייוכינ ועצוביש ןכתי .ךל םיבייחה םוכס לכ ךל ריזחנו

 ,הקוזינ הזיראה וא אלמ ןפואב הריכמל םינתינ אל םירזחומה םינכוסמה םירמוחה םא .לבקתמ אל יאנתב
 .רזחהל ברסל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונחנא

 
ןפיב םינכרצל                                                                                                                                           
 
                                                            

לש 11.6 תוחוקלה  תכימת  יתורישל  תונפל  ךילע   eShopWorld תבותכב  
support@eshopworld.zendesk.com. 

 
 

 םימוגפ םינכוסמ םירמוח 
 

 יתוריש םע רשק רוציל ךילע ,םייוקלה וא םימוגפה םינכוסמה םירמוחה תא ריזחהל ידכ ,6.8 ףיעסל םאתהב  11.7
 support@eshopworld.zendesk.com.-ב תוחוקלל הכימת

 
 םימאתומ םירצומ .12

 
 :תונימזל הפופכ תישיא הנמזה לכ אלמל eShopWorld לש תלוכיה 12.1

 
 -ו ;יאלמ/רצומה 12.1.1
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 .םישרדנ/םישורדה םירמוחה 12.1.2
 

 וא רמוחה לש תולבגה תובקעב עפשומ תויהל לוכי הלאה םירצומהמ דחא לש חולשמה ןמז וא/ו רוציה ןמז 12.2
 .רצומה לש

  
 יופיש  .13

 
 ךא ללוכ( תואצוהו תוירחא ,תויולע ,םיקזנ ,םידספה ינפמ ונתוא תופשל בייחתמו תאזב ונתוא הפשמ התא 13.1

 תצלמהב תוקלחמ וא הנולת לש בושיב ישילש דצל ונידי לע םלושש םוכס לכו תויקוח תואצוהל לבגומ אל
 יפיעסמ דחא לש ךדיצמ הרפה לכ לש האלעה ידי לע ונילא הרושק וא תעגונה )ונלש םייקוחה םיצעויה
 .הלא םיאנתב יהשלכ הינתה תרפהש ךכ לע הנולת לכמ עבונש וא הלאה תונתהה

 
הינמרגב םינכרצל                                                                                                                                                   

 
אל  13.2 הרומאה  יופישה  תארוה  ףסונב , הרפהל . יארחא  ךניא  םא  לוחת  אל  ףיעסב 13.1  הרומאה  יופישה  תארוה 

ךדיצמ הרפה  תמשא  עובקל  ןתינ  אל  םלוא  הלא , םיאנתמ  הארוה  תרפהש  הנעט  רדגב  קר  וז  םא   לוחת 
     

  הלא שומיש יאנת לש תורפה .14
 

 
טוקננ  14.1 ךרד , לכב  ךדיצמ  הלא  םיאנת  תרפה  לש  הרקמב  הלא , םיאנת  תחת  תורחאה  וניתויוכזב  עוגפל  ילבמ 

תמיסח  ללוכ  ונלש , רתאל  ךלש  השיגה  תמיסח  וא  תייהשה  ללוכ  הרפהב , לפטל  ידכ  ןוכנל  אצמנש  דעצ  לכב 
תבותכב ה םישמתשמה  םיבשחמ  -IP  ידכ ךלש  טנרטניאה  קפס  םע  רשק  צריצי  ונלש , רתאל  תשגל  ידכ  ךלש 
טוקנל  וא  ףקתה ו/ תויטרפה  תנגה  קוח  י״פע  תרתומה  הדימבו  םא  ונלש  רתאל  ךלש  השיגה  תמיסח  שקבל 

ךדגנ םייטפשמ  םיכילהב  . 
 

 םיכוסכס לש ןווקמ ןורתפ .15
 

 םירחוסה לכמ תושרוד )םינכרצ יכוסכסל תוקולחמל תונווקמ תונקת( 2015-מ יאפוריאה דוחיאה תונקת 15.1
 ךותב ומקש תוריכמ ירתא לכו ,םינווקמ םיתוריש וא תוריכמ יזוחב םידדצ םהש ,יאפוריאה דוחיאב םיאצמנה
 :קפסל ,אפוריאה דוחיאה

 
 /http://ec.europa.eu/consumers/odr.-ב הנימזש ODR תמרופטלפל ינורטקלא רושיק 15.1.1

 
 תושעל לוכי התא ,ךלש ןווכמה ךוסכסל עגונב eShopWorld םע תורישי רשק רוציל הצרת םא  15.1.2

 Compliance@eshopworld.com.-ב תאז
 
 
הינמרגב םינכרצל                                                                                                                                        
 

םינכרצ 15.2 יניינעב  יפולח  םיכוסכס  בושייל  קוחל  ףיעס 36  יפ  לע  ונלש  עדימה  תבוחב  דומעל  ידכ   (VSBG),  ונא
תינכרצ תוררוב  תדעווב  םיכוסכס  בושיי  יכילהב  ףתתשהל  םינכומ  ונניאו  םיביוחמ  ונניא  יכ  תאזב  םיריהצמ  . 
 

 
 םירחא םיבושח םיאנת  .16

 
 וא תויוכזה לע עיפשי אל הז ךא רחא ןוגראל הז הזוח תחת ונלש תובוחהו תויוכזה תא ריבעהל םייושע ונחנא 16.1

 .הלא םיאנת תחת ונלש תובוחה לע
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 .ולש םיאנתה תא ףוכאל תוכז היהת אל רחא םדא םושל .וניניבל ךניב אוה הזוחה 16.2

 
תא  16.3 אורקל  ןמז  שדקה  אנא  דבלב . ונלש  תויטרפה  תרהצהל  םאתהב  ךלש  ישיאה  עדימב  םישמתשמ  ונא 

תנגה  קוח  יפ  לע  רתומש  לככ  ךילע . םילחה  םיבושח  םיאנת  תללוכ  איהש  ןוויכמ  ןויעב , ונלש  תויטרפה  תרהצה 
ךלש , ישיאה  עדימב  שמתשהל  אוה  םג  יאשר  יאנועמקה  הזוחה , עוציב  ךרוצל  ד  חוימב יטנוולרה , םינותנה 

ולש טנרטניאה  רתאב  תאצמנה  ולש , תדרפנה  תויטרפה  תוינידמל  םאתהב  . 
 

 הטילחמ תיטנוולר תושר וא ןיד תיב לכ םא .דרפנב תולעופ הלא םיאנת לש תוינתה לש תואקספהמ תחא לכ 16.4
 .ירמגל תופקת וראשי תורחאה תואקספה ,הפיכאל םינתינ אל וא םייקוח אל םהמ דחאש

 
 םידדצהמ הנוש םדא לכל ןתונש הככ ותוא שרפל שי וא ןווכמ הלא םיאנתמ עבונ וא ןיוצ וא גצומש רבד םוש 16.5

 ,תוחטבה ,םיגוצייה לכו הלא םיאנת .הלא םיאנתל רשקב וא תחת הנולת וא דעס ,הווש וא תיקוח תוכז לכ
 ךלש םיפתושה ,ונלש תידעלבהו הדיחיה הבטהל קר םהו תויהל םינווכמ ןאכ תוינתהו םיאנת ,םימכסה
 .התאו

 
 םיפכוא אל ונחנא םא וא ,הלא םיאנת תחת ךלש תובוחהמ תחא ףא עצבתש ךכ לע דומעל םיחילצמ אל םא 16.6

 אלו ךדגנ ונלש תוכז לע ונרתיוש רמוא אל הז ,תאז תושעל םיבכעתמ ונחנא םא וא ,ךדגנ ונלש תויוכזה תא
 .הלאה םיאנתב דומעל בייח ךניאש רמוא

 
 לכו ונלש רתאה ךרד םירצומ תשיכרל הזוח רמוא הז .יריאה קוחה לח הלא תוינתה לעש בל םיש אנא 16.7

 לש ןידה יתבש םימיכסמ ונחנאו התא .יריאה קוחל הפופכ היהת וילא רשקב וא תעבונה העיבת וא תקולחמ
 .ידעלב וניאש טופיש םוחת לעב ויהי דנלריא

 

ףיעס  16.8 תוברל  הלא , תוינתהו  םיאנתמ  רבד  בשות . התא  הב  הנידמה  קוחב  הבוח  תוארוה  לכמ  הנהי  ןכרצכ ,ת
ימוקמ ,16.7 קֹוח  לש  הלאכ  תובייחמ  תוארוה  לע  ךמתסהל  ןכרצכ  ךיתויוכז  לע  עיפשמ  אל  . 

  

יפוריאה דוחיאב םינכרצל      

תנידמ  16.9 קוחב  תובייחמה  תו  ארוהה תנגהמ  םג  הנהנ  התא  יפוריאה , דוחיאב  ללכ  ךרדב  ררוגתמה  ןכרצ  התא  םא 
תנגהל  םיטרדנטסמ  תועבונה  הלא  םיאנתל  תועגונה  תועיבת  שיגהל  טילחהל  לכות  הז , הרקמב  ךירוגמ .

ללכ ךרדב  ררוגתמ  התא  הב  יפוריאה  דוחיאב  הרבחה  הנידמב  ןהו  דנלריאב  ןה  םינכרצ  . 


