
 ךרדה לע תוגרוס – וידוטסה תוינידמו שומיש יאנת
 
 
 רחבמו תישיא הנמזהב ,די תדובעב הגירס תבצעמו תרציימה ןינקו תלייא דיחי תולעבב יטרפ וידוטס וניה ךרדה לע תוגרוס
 .תיבל ליטסקטו החפשמ ,הנפואל התושרב םייקה
 
 המכסהו ןינקו תלייא םע םואיתב תישיא הנמזה עצבל )ול המוד וא/ו רצוממ טירפ( םיידוחיי םיטירפ שוכרל ולכות הז רתאב
 .שארמ םולשת רחאל רצומה רוציי תליחתל
  .וידוטסהמ ימצע ףוסיא / BOXIT תוחילש / םושר ראודב ןייצל שי ,םולשתה ינפל תורעהב הנמזהה דמעמב
 .3408888-052 ןופלטב וא knittingontheroad@gmail.com ליימב תונפל ןתינ הלאש לכב
  

 .הז ןונקת יאנתל ףופכב חולשמל םינכומ רתאב םיעצומה םירצומה
 
 .ןימזמה תקסע תא יארשאה תרבח הרשיא וב םויב םייקתמ הנמזה עוציב
 )םיגחו תותבשב ףקת אל( דבלב לוח ימי םניה הדובע ימי
 

 :םיללכ םיאנת
  

 .AS-IS הינקה דומעב םיעצומה הגירס יטרפ הריכמל העיצמ תונחה .א
  .יטפשמ תוכמס ףקות לעב וניהו רתאב םישלוגה וא/ו םישכורה ןיבל וידוטסה ןיב רשקה תא םירידסמ ולא םיאנת .ב
 התעד לוקיש יפ לעו תמדקומ העדוה לכ אלל ןונקתה יאנת תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש )וידוטסה( ןינקו תלייא .ג

 .ידעלבה
 רתאב שומיש תושעל תושרה .הז ןונקתו שומישה יאנת לכל םכתמכסה תלבקב הנתומ וב שומישה וא/ו רתאל הסינכה .ד

 םאתהב .ויאנת לש אלמ לוביק הווהמ לעופב רתאב שומישו הז ןונקתב רומאה לכל םכתמכסה ןתמב תינתומ הניה
 יפוס רותיו רתוומ וניהו ויתוארוה לכל םיכסה ,הז ןונקת ארק יכ ריהצמ רתאה ךרד השיכר וא/ו הנמזה עצבמה לכ תאזל
 .הז ןונקת יאנתל רשקב הנעמ וא/ו הנעט לכ לע טלחומו

 תוברלו ליעל םתרדגהכ םירצומה ימגד לכל רשקב תוברל רתאל תורושקה םירצויה תויוכזו ינחורה ןיינקה תויוכז לכ .ה
 יוצמה עדימ לכ 'ג דצל ריבעהל וא/ו תונשל ,ץיפהל ,קיתעהל טלחומ רוסיא לח ךכשמו וידוטסה תולעבב םניה םבוציע
 .בתכבו שארמ וידוטסה תמכסה אלל תאזו רתאב

 םיעבונה םיקויד יאו םילדבה ונכתיי יכ תאזב רהבויו םירכמנה םירצומה םוסרפ ךרוצל ודעונ רתאב םימוליצהו תונומתה .ו
 וידוטסה .רתאב ומוליצ ןיבל לעופב רחא וא הז טירפה עבצ הארמל םוליצ תיווזו הרואת לש תוינכט תולבגממ םרקיעב
 תעבונה תוירחא לכב אשית אל ךא ןתינה לככ תואיצמה תומאות תונומת י״ע  רצומה תא גיצהל ותלוכי בטימכ השעי

 .ךסמה ךרד ןיע תיארמל רומאכ םילדבה וא/ו םיקויד יאמ
 לוקיש יפל םיחולשמ יפירעת רתאבש םירצומה יריחמו עדימה תא ןכדעל וא/ו תונשל תוכזה תא ומצעל רמוש וידוטסה .ז

 ריחמה וניה תרחא וא וז הנמזהל סחיב ףקתה ריחמה רומאכ םירקמבו ,תמדקומ העדוה ןתמ אללו ידעלבה התעד
 וא/ו תוחנה ,םיעצבמ קיספהל וא/ו תונשל וא/ו עיצהל וידוטסה יאשר ,ןכ ומכ .הנמזהה ךילה תמלשה תעב םסרפתהש
  .ךכ לע תמדקומ העדוה ןתמ אלב ןהשלכ תובטה

 ושרדיי יכ ןכתיי ךכל םאתהבו הנמזהה דעומב יאלמב םימייק ויהי רתאב םיעיפומה םיטירפה יכ בייחתמ וניא וידוטסה .ח
 תותימצל יאלמהמ לזא והשלכ טירפ יכ תורשפאה תמייק ןכ ומכ .שקובמה רצומה תריצי ךרוצל םיקסע ימי 14 דע
  .אלמ יפסכ רזחה חוקלה לבקי רומאכ םירקמבו

 וא/ו רחסמ יכרוצל הדעונ יהשלכ השיכר םאב הטלחה .רחסמ יכרוצל רתאב שומיש תושעל ףרוגו טלחומ רוסיא לח .ט
 .םיקומינ ןתמב תובח אלל טלחומה התעד לוקיש יפלו הרבחה ידי לע ןנתית ישיא ךרוצל

 תועטב הרוקמש ,אהת רשא אהת ,הנמזה לכ לוטיבל תידעלבה תוכזה תא ומצעל רמוש וידוטסה ליעל רומאה לכ רואל .י
 .וידוטסה לש טלחומה ותעד לוקיש יפל לכהו תירחסמ התרטמש וא/ו יאלמב רסוח לשב וא/ו רתאב םוסרפב יהשלכ

 ותעד לוקיש יפל שמתשמ לכ יבגל רתאב שומישה תא ליבגהל וא/ו עונמל תוכזה תא ומצעל רמוש וידוטסה ףסונב .אי
 .רומאכ התטלחה תקמנהב ךרוצ לכ אללו תמדקומ העדוה לכ אלל ,טלחומה



 תוחוקלל םרגייש אוהש גוס לכמ ףיקע וא רישי קזנ וא/ו האצות לכ ןיגב תוירחא הרקמ םושב לוחת אל וידוטסה לע .בי
 השיכר םצעמ וא ולא שומיש יאנת תלבק םצעו וכרד םירצומה תשיכרל רשקב וא/ו רתאב שומישה חכמ הרבחה
 ליעל רומאל רשקב השירד וא/ו הנעמ וא/ו העיבת לכ לע טלחומו יפוס ,רומג ןפואב שכורה רתוומ רתאה תועצמאב

 הז רתאב העיפומ םתבותכ רשא םירחא טנרטניא ירתאל הסינכמ האצותכ םרגייש קזנ לכ לע יארחא וניא וידוטסה .גי
 .רומאכ וידוטסה ידי לע םילעפומ םניאו םהילע הטילש לכ רומאכ וידוטסל ןיא רשאו

 לע תורוסא וא/ו תויקוח ןניא רשא תורטמל וב שומיש תושעל אלש ,רתאב שומישל יאנתכ ,הבוחה הלח םישמתשמה לע .די
 וא/ו רתי סמועל וא/ו קזנל םורגל הלולע רשא הרוצ לכב רתאב שומיש רוסיא ףסונב לח תאזל םאתהבו גהונ וא/ו ןיד יפ
 .םירחא םירתאל רושיקכ רתאב שומיש תושעל רוסיא הלח ןכ ומכ .ונכותב יהשלכ תוברעתהל וא/ו רתאב יונישל

 וא/ו וב שומישל וא/ו הז רתאל רשקב הלגתת רשא תקולחמ לכ לע ךכיפלו לארשי תנידמ ינידו יקוח יפ לע וניה הז םכסה .וט
 .ביבא לת זוחמב טפשמה יתב לש טופישה תוכמס לוחת וב םירכמנה םירצומל

 העדוהו םושר ראודב חלשתו בתכב השעת ,רתאב עובקה ןונגנמל םאתהב תונמזהל רשקב תועדוה דבלמ העדוה לכ .זט
 וא םושר ראוד חפס לע – וידוטסה תלעב/ימשרה וידוטסה גיצנ תמיתח תגצהב וידוטסב הלבקתנ וליאכ בשחת רומאכ
 .דיב הרסמנ םא התריסמ םע

 םולשת וא/ו paypal ךרד םולשת תרבעה ,התעד לוקיש יפל ,הרבחה דבכתו לבקת ןווקמ ןפואב םירצומ תשיכר ךרוצל .זי
 052-3408888 –  רפסמ דיינל טיב

 קנרא תורש תרבח לכ וא/ו יארשאה תרבח וא/ו ףקת וניא רשא יארשא סיטרכ תועצמאב השיכר עצובת םהב םירקמב .חי
 וניא רצומה ךא השיכרה העצוב םהב םירקמב וא/ו השיכרה תקסע חכמ בויחה תא הדביכ אל paypal תוברל ינורטקלא
 .היגוסה יפל ,הלוטיב וא/ו הקסעה תמלשה ךרוצל ה/חוקלה םע רשק רוציי וידוטסה ,יאלמב אצמנ

  מ"עמ םיללוכו םישדח םילקשב םיבוקנ רתאב םימסרופמה םיריחמה לכ .טי

 
 :םישכרנה םירצומה תקפסא דעומ
  

 תישיא הנמזהב םירצומ .םולשתהו הנמזהה תטילק םוימ םיקסע ימי 4 ךותב חולשמל ואציי יאלמב םימייקה םירצומ .א
 םויב ולפוטי 12:00 העשה רחאל ועצוביש תונמזה( .םולשתהו הנמזהה תטילק דעוממ םיקסע ימי 14 ךותב ואצי
 תויולת ןניא רשא תוביסנל ףופכב לכהו הליבח חלשיתשכ דימ ןימזמל רסמית חולשמ תעדוה ,םירקמה ינשב )תרחמל
  .תויוחילשה תרבח וא/ו ראודה תושר תוליעפ ינמז ןוגכ וידוטסב

 הלוקישל ואו הטילקה עגרמ םייתעש דע עצבתי םולשת רחאל הנמזה לוטיב .הרזחה/הפלחהל םינתינ םניא םירצומה .ב
 .ןינקו תלייא לש ידעלבה

 דצמ תוירחא ןיא תאזל םאתהבו לארשי ראוד תרבח וא/ו תרכומ םיחילש תרבח ידי לע וחלשיי םירצומ יכ ןימזמל עודי .ג
 .לארשי ראודב וא/ו חולישה תרבחב ורוקמ רשא בוכיע לכ לע וידוטסה

 המעטמ ימ וא ןינקו תלייאש םוקמ וא וידוטסהמ רצומה לש ימצע ףוסיאל תורשפאה תאזב תנתינ ,ליעל רומאה תורמל .ד
 רשא םולשת תפסותל ףופכב ןימזמה תבותכב יטרפ חילש םע רצומה תא לבקל ןיפוליחל וא .םוקימ לע שארמ םואתב
 .וידוטסה ידי לע עבקי

 וא/ו לארשי ראוד לש הקולחה ירוזאל ףופכב הניה רתאב וידוטסהמ םירצומ תנמזה יכ שרופמ ןפואב תאזב רהבומ .ה
 דבלמ םירחא םירוזאל םירצומ חולשמ תוריש ןתמל הבוח לכ וידוטסה לע לוחת אל תאזל םאתהבו חולישה תרבח
 .רתאב הטלקנו העצוב רומאכ הנמזה םהב םירקמב םג תאזו ליעל רומאה

 דוגינב וניה רצומב השענש שומישה םהב םירקמב תאזו ותושימש וא/ו רצומה ביט יפלכ תוירחא לכב אשיי אל וידוטסה .ו
 הסיבכ תוארוה יפל סבכל שי םיגורס םירצומ – תויחנהל דוגינב סבוכ רצומה םהב םירקמב תוברל וידוטסה תוארוהל
 .הטמו תולעמ 30 הצלמה .רמצ

  
 

 ,ומצע שומישה םצע יכו הז ךמסמב תועובקה תוינתההו םיאנתה לכ תלבקל ףופכב וניה רתאב שומישה יכ ןימזמל עודי
 .הז ןונקת יאנת לש לוביק הווהמ ,הרקמ לכב


