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.1

הרהבהו תורדגה

ולאה םייללכה הלבוהה יאנתב םילח הז ףיעסב הרהבהה לש םיקוחהו תורדגהה :1.1.
ידי לע ורכמנ וא ועצוה ,וקפוס רשאו תיריוואה הלבוהל רשקהב תשכרש תורישו רצומ לכ םעמשמ 'םיפסונ םיתוריש' .הליבח
תווהל םייושע םיפסונה םיתורישה ,םימיוסמ םירקמב .ןולמ יתבב הניל ,רוכש בכר ,המגודל – 'ג דצ יקפס

ו  17.4.8םיפיעסב טרופמכ ,העיבת חלשת םא הסיט לכל עסונ לכ לע לוחיש םולשת :האצקהל לוהינ ימד -.
הזוחה לש יפוסה םוכיסה דעומב טנרטניאה רתאב ןיוציש םוכסב 17.4.9,
הארמה םוקמל בשחנ וניא רשאו ,ונלש םינותנה רגאמבו העיסנה תינכותב הזככ ןיוצש התיחנ םוקמ :תמכסומ םייניב
תריצע .דעיל וא
ק'צב הרסמנ אלש הדובכ ,ןיא-ק'צב הרסמנש הדובככ דרפומ וניאו העיסנב ךתוא הוולמה הלבוהב לולכה שוכר :הדובכ -.
ישיא שוכר וא ןיא
ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכל דמצומו ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה לש יוהיז ךרוצל קרו ךא קפנוהש ךמסמ :הדובכ יוהיז גת.
סוטמל היילעה סיטרכל דמצומו ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה לש יוהיז ךרוצל קרו ךא קפנוהש ךמסמ :הדובכ ףוסיא גת.
ךמסמ :סוטמל היילע (םיינכדעה העיסנה יכמסמו העיסנה תינכות וא הנמזהה דוק דגנכ ןיא-ק'צה קפלדב קפנוהש (1
 ) )2לש דיינל היצקילפאב שמתשמ התא םא ךלש דיינה רישכמה תועצמאב תגצהש וא תדרוהש ,תספדהש  Wizzסיטרכ
 Passbook ,וא ,ךלש דיינה ןיא-ק'צה להונ וא טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צה ךילהת תמלשה רחאל (המוד היצקילפא וא
סוטמל ךתיילע תא ריתמה( Air .לשמל
טנרטניאה רתאב םימסרפתמ ולש םייחכונה ןופלטה ירפסמ רשא ינופלט תוחוקל תוריש :ינופלט דקומ.
םוכיסה דעומב טנרטניאה רתאב ןיוציש הבוגבו  6.5.1ףיעסב טרופמכ ,הנמזה לטבת םא ךילע לוחיש םולשת :לוטיב ימד
.הזוחה לש יפוסה
ולא םייללכ הלבוה יאנתל םאתהב ךרענש רכש תסיטל הזוח :רכש םכסה.
יגתו הדובכ יוהיז יגת םרובע וקפנוה רשאו םתלבוה ךרוצל ךדימ םילבקמ ונאש הדובכה יטירפ :ןיא-ק'צב הרסמנש
הדובכ .םתדקפה תעב הדובכ ףוסיא
ק'צה יכילה לכ תא הילא דע םילשהל ךילע רשאו םייחכונה םייללכה הלבוהה יאנתב הניוצש העשה :ןיא-ק'צל ןורחא-
דעומ .סוטמל היילע סיטרכ לבקלו םיימשרה ןיא
קוח :יחרזא קוח  Vתנשל יחרזאה קוחל םאתהב הירגנוה יקוח יפל 2013
קוח :יחרזאה להונה לש קוחה  CXXXתנשל יחרזאה להונה לש קוחל םאתהב .הירגנוה יקוח ינפל 2016
תויטרפה תוינידמבו םייללכה הלבוהה יאנתב ,ךלש העיסנה תינכותב םילולכה םיאנתה :הזוחה יאנת.
לש רתוי וא הסיט יעטקמ ינש :ךשמה תוסיט  Wizz Airאוהש ןוויכ לכל ,הנמזה התואב וללכנש.
ןיבל ךניב םתחנ רשא הדובכו םיעסונ לש תיריוואה הלבוהה הזוח (:תיריווא הלבוהל) הזוח  Wizz Airיאנתל םאתהב
תינכות ידי לע גצוימ הזוחה .דעיל דע הארמהה םוקממ ךתדובכ תאו ךתוא םיליבומ ונא םהילע ססבתהב רשאו הזוחה .
הדובכה יוהיז גתו העיסנה
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ךיראתב לואירטנומב המתחנש תימואלניב תיריווא הלבוהל םירושקה םימיוסמ םיללכ דוחיא רבדב לואירטנומ תנמא :
הנמא .תעל תעמ בחרוהו ןקותש חסונה יפ לע  1999,יאמב 28
תמכסומ םייניב תריצע לכו דעיה םוקמ ,הארמהה םוקמ אצמנ ןהבש תונידמה :הלבוההמ תועפשומה תונידמ.
החטבא תווצו ינכט תווצ ,תולייד ,םיסייט ומכ ,סוטמה ןופיס לע םתדובע תא םיעצבמה םישרומ תווצ ישנא :הסיט תווצ.
הנמנ וניא העדוהה תחלשנ ובש םויה ,עודיי תורטמל יכ ןתניהב ,עובשה ימי תעבש לכ ללוכ ,םיירדנלק םימי :םימי/םוי .
יפוסה דעומה בושיח ךרוצל
וב תורבחה תונידמה ללוכ ,יפוריאה ילכלכה רוזאה :יפוריאה ילכלכה רוזאה.
וב תורבחה תונידמה ללוכ ,יפוריאה דוחיאה :יפוריאה דוחיאה.
תדובכ םניאו ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה םניאש ךלש הדובכה יטרפ (:ילורט תדווזמ) םיעסונה אתל תחקל ןתינש ףסונ
קית .ללוכה הסיטה ןמז ךשמב םיעסונה אתב םיאצמנש ,תורישה ימדל ףופכבו ולא םייללכ הלבוה יאנתל םאתהב ,דיה
לש הריבסה התטילשב םניאש תוביסנ וא/ו םימרוג :תוגירח  Wizz Airוליא םג םהמ ענמיהל רשפא היה אל רשאו
תוביסנ םימיאתמ םניאש םייגולורואטמ םיאנת ,תיטילופ תוביצי רסוח ,ןוילע חוכ ,רתיה ןיב ,המגודל – םיריבסה םידעצה
לכ וטקננ הרובעת לוהינל תועגונה תוטלחהו הסיטה תוחיטבב תויופצ אל תויעב ,תותיבש ,החטבא ינוכיס ,תמיוסמה
הסיטה עוציבל ותוא לש רתוי וא תחא הסיט לש לוטיבל וא ךשוממ בוכיעל םימרוג םיוסמ םויב םיוסמ סוטמל רשקהב
רשא ,תיריווא .סוטמ
הדשב םיבויח תאזב ללוכ) םיבויחו םיסימ ללוכ ףירעתה .דעיה לא הארמהה םוקממ תיריוואה הלבוהה ריחמ :ףירעת
םיתוריש רובע םיירשפאה רתויב םיילמינימה םימולשתה תאו די תדובכ לש דחא טירפ (,םייתלשממ םיסימו הפועתה .
הסיטה תנמזה תרטמל םהמ ענמיהל ןתינ אלש םירחא
ועבקנש יפכ ,תיריווא הלבוהל רשקהב םירחא םיתוריש רובע םימולשתה :תוריש ימד  /םירחא םיתוריש רובע םימולשת
רובע םולשתו לוטיב ימד ,בשומ תרימש ימד איצוהל ,טנרטניאה רתאב  WIZZ Discount Club .רובע םימולשתהו
םיפסונ םיתוריש
ידי לע תעצבתמה הדובכו םיעסונ לש תיריווא הלבוה לע םילחה םיאנתה :םייללכ הלבוה  Wizz Airיאנתב טרופמכ
יאנת .ולא םייללכ הלבוה
תעל תעמ ףקותב ויהיש יפכ הירגנוה יקוח :טלושה קוחה.
הירגנוה תלשממ תארוה :הארוה/תיתלשממ  ).II.12( .25/1999ללוכ ,םיעסונ לש תיריווא הלבוהל םיללכה רבדב
הארוה .תעל תעמ םיעצבתמה םינוקיתה
הלבוה יאנתל םאתהב ןיא-ק'צב הרסמנש הדובככ סוטמה ןטבל םיחלשנ םניאש הדובכ יטירפ (:האישנל קית) די תדובכ .
הסיטה לכ ךלהמב ךתקזחב םיראשנה ,ףירעתב םילולכו ולא םייללכ
ימואלניבה הפועתה תורבח ןוגרא :א"טאי.
העיסנה ךיראתב םייעובש תוחפל וליגשו םייתנשמ תוחפ וליגש דלי :קונית.
: )1העיסנ תינכות) ל אלמה הסיטה ריחמ לש אלמ םולשת רחאל םיעסונל קפנומה ךמסמה ,Wizz Air-וא (הרקמב (2
לש התמכסהל תודעכ עסונה רובע קפנומ ךמסמה ,הנמזהב םייוניש עציב עסונהש ,םייק  Wizz Airתינכות .ושענש םייונישל
םא ,םכסומה םייניבה תריצע םוקמו דעיה ,הארמהה םוקמ ןוגכ ,הסיטה יטרפ תאו עסונה לש ומש תא הליכמ העיסנה דקומה
ךרד הנמזהה תא עצבת םא .ףסונ בושח עדימו הזוחה יאנת רובע תופדעה הרידגמ ןכו התיחנהו הארמהה ינמזו
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יאנתל םאתהב ,ראודב וא ינורטקלא ראודב ,סקפב ךילא חלשית העיסנה תינכותו ,הנמזה דוק לע העדוה לבקת ,
ינופלטה .ולא םייללכ הלבוה
ונלש תלבגומה תוירחאה לע ריהצמו תיריווא הלבוה ךרוצל ונדיב הדובכ תדקפה ןמזב קפנומה ךמסמה :לבגומ רורחש גת
םייוקילה תא דעתמ גתה .הריבש הלוכת וא ,םימיאתמ אל בצמ וא לדוג ,קזנ לש הרקמב ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכל סחיב
.ליעל וניוצש םינייפאמהו
שקבתו ךתסיט תא ץימחת םא  9.16ףיעסב ראותמכ ,םימיוסמ םירקמב ךילע לוחיש םולשתה :הסיט תצמחה לע םולשת .
טנרטניאה רתאב רדגומ םולשתה הבוג .םיליעפמ ונאש תרחא הסיטל רובעל
תרבח ולא םירקמב  13,ףיעס טעמל ,שפונ תוליבח יבגל הנקתב  2 § 6ףיעס יפל הליבח התועמשמ :שפונ תליבח /
הליבח ,הליבחה תא םיווהמש םיפסונה םיתורישה ןיב בוליש שיש הרקמב .הליבחה לש תרכומל וא תנגראמל תבשחנ
תרבח  Wizz Airהנמזהה ךלהמב ךכ לע ךל עידותWizz Air .
טרפבו תועיסנה יתוריש לש הזוחה יקוחב (. )28.12תירגנוהה הלשממה לש  472/2017הנקת :שפונ תוליבח יבגל הנקת
.םירשוקמ העיסנ ירדסהלו שפונ תוליבחל םיזוח
ונרושיאב סוטמב סוטל רומא וא סט רשאו העיסנה תינכותב עסונכ עיפומ ומשש םדאה :ךמצע וא ךלש ,התא ,עסונה.
יתעונת וא ישוח) יזיפ יוקיל לשב תלבגומ ותודיינ רשא עסונ לכ :דחוימ עויסל קוקזה עסונ וא תלבגומ תודיינ לעב עסונ),
.תדחוימ בל תמושת בייחמ ובצמו הרובחתב שמתשמ אוהש העשב תרחא תוכנ תביס לכ וא ,הלחמ ,ליג ,ילכש יוקיל
דבלמ ,םולשת אלל סוטמל תולעהל יאשר התאש ולא םייללכ הלבוה יאנת לש  14.1.4ףיעסב ותרדגהכ שוכר :ישיא
שוכר .ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכ
תיריוואה הלבוהה לש אצומה תדוקנכ ונלש םינותנה רגאמבו העיסנה תינכותב ןיוצש הפועתה הדש :הארמה םוקמ.
ונלש םינותנה רגאמבו העיסנה תינכותב ןיוצש יפכ ,תיריוואה הלבוהה דעי אוהש הפועתה הדש :דעי.
םיישיאה םיטרפב לופיטה תא םירידסמ רשאו ונלש טנרטניאה רתאב םימסרפתמה תוינידמה תונורקע :תויטרפה תוינידמ
ל וקפסת הסיטה ןימזמ וא התאש.Wizz Air-
הנקת  )EC( 261:תומלשההו םינוקיתה ללוכ ,יפוריאה דוחיאה תצעומו יפוריאה טנמלרפה לש  261/2004רפסמ
הנקת .תעל תעמ םיעצבתמה
םיעצבמה ,עסונה םעטמ ןכוסכ תלעופה תיטפשמ תושי וא ,האלמ תיטפשמ תורישכ לעבו תורגבה ליגב םדאה אוה 'ןימזמ'
תוטרופמה תויובייחתהה תא םמצע לע םילבקמ רשאו םירחא םיעסונ םעטמו םשב וא/ו עסונה םעטמ וא/ו םשב הנמזהה
תא תינכותב טרופמכ ,אלמה הסיטה ריחמ תא ונל םימלשמה הרבח וא דיחי לכ םג ללוכ 'ןימזמ' חנומה 6.1.4 - 6.1.7.
םיפיעסב .תועיסנה תויונכוסבו עסונה לש העיסנה
ידי לע ועבקנש יפכ תויפיצפס תוסיט לש התיחנהו הארמהה ינמז :םינמז חול  Wizz Airטנרטניאה רתאב ומסרופו.
םיליבומ :SDR ).תימואלניבה עבטמה ןרק ידי-לע תרדגומש יפכ ,תדחוימ הכישמ תוכז( .אצמנ וז עבטמ תדיחי לש יחכונה ךרעה
תימואלניבה עבטמה ןרק לש טנרטניאה רתאב  – www.imf.orgםינותיע לש םייסנניפה םיפדבו

םא הזוחה לש יפוסה םוכיסה ןמזב טנרטניאה רתאב עבקנש םוכסה יפל םלשל שרדיתש םוכסה :בשומ תרימש Wizz
ימד הסיטה תא לטבת םא וא ולא םייללכ הלבוה יאנתל םאתהב ךתנמזה תא לטבתו הל תינקומה לוטיבה תוכז תא ליעפת
ףיעסב טרופמכ Air .6.5.2
דצל םירשוקמש ולאכ ללוכ ,םיפסונ םיתוריש םירכומ וא םירציימ םיקפסמ ,םיעיצמש 'ג דצ יקפס ותועמשמ :תוריש קפס
.ומשב םינתינ וא רחא ישילש
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ןיגב םיבויחלו םימולשתל ,םיאנתלו אלמה הסיטה ריחמל עגונב טנרטניאה רתאב םימסרפתמה תולבגהו םיללכ :םיפירעת
לש תורחא תונקת ןכו ,םיקפסמ ונאש םינוש םיתוריש  .Wizz Airרתאב ונלש םיפירעתה לע ףסונ עדימ אוצמל ןתינ
תבותכב ,ונלש טנרטניאה -discounts/all-services/prices-and-il/information-https://wizzair.com/he
.fees#/-services
ידי-לע ךל וקפוסש םיתורישה לכ רובע םולשתל ריחמה :אלמה הסיטה  ,Wizz Airהלבוהה רובע ףירעתה תא ללוכש
ריחמ .טנרטניאה רתאב תשכרש רחא תוריש רובע םימולשת וא םירחא םיתוריש רובע םימולשתה תאו תיריוואה
רבעמ ,לובג תייצח ךרוצל הלבוההמ תועפשומה תונידמה לש תונקתהו םיקוחה יפ לע םישרדנה םיכמסמה :העיסנ יכמסמ
.הנותנ הנידמב הייהש וא/ו
ולא םייללכ הלבוה יאנתל םאתהב ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה םניאש ךלש הדובכה יטרפ :ןיא-ק'צב הרסמנ אלש,
הדובכ .ללוכה הסיטה ןמז ךשמב םיעסונה אתב םיאצמנש
טנרטניאה רתאwizzair.com :
ונל ,ונחנא ,ונלש ,ונא :Wizz Air ,תרבחל םיסחייתמ ולא םיחנומ  Wizz Air Hungary Ltd.הינכוסו היקפס ,הידבועו.
ולאה םייללכה הלבוהה יאנת לש הרהבהה לע ועיפשי אלו דבלב תוחונל תודעוימ םיפיעסה תורתוכ . 1.2.
תוסחוימה םילימה תועמשמ תא ליבגי אלו דבלב השחמהכ ןבוי םימוד םייוטיב וא 'דחוימב' ',ללוכ' םילימה תא ללוכש יוטיב לכ 1.3.
ולא םייוטיבל.

תולח

.2
.2.1
.2.1.1
.2.1.2
.2.1.3

.2.2

תויללכ תוארוה
תולחו העיסנה תינכות תקפנה ךיראתמ ףקותבש הזוחהמ קלח תווהמ ולא םייללכ הלבוה יאנתב תולולכה תוארוהה
ש הדימב ,הזוחה לע Wizz Air-הפועתה תרבחכ ךלש העיסנה תינכותב הניוצ.
םא שפונ תוליבח יבגל םייללכה םיאנתה םג ולוחי ,ולאה םייללכה הלבוהה יאנת לש תויללכה תוארוהל ףסונב
וניכרד שפונ תליבח תשכר.
םירצומה תרדסהל ולשמ תולבגהו םיאנת ליחהל יושע םיתוריש קפס לכ ,םילחה םייללכה הלבוהה יאנת דבלמ
תוריש לכ לע ולוחי זא םג ,שפונ תליבח םיווהמ ושכרנש םיפסונה םיתורישהש הרקמב .קפסמ אוהש םיתורישהו
תא ,ולאה םייללכה הלבוהה יאנת תא אורקל דפקה .םהל ףופכב םינתינשו םהל םידחוימה תולבגההו םיאנתה רצומו
תורישה קפס ידי לע ךל קפוסיש ףסונ תוריש לכ לש תולבגההו םיאנתה תאו םירושקה תועדוההו םיטרפה לכ
המאתהב) תורישה קפס םע וא ונתא ךלש הקסעה תמלשה ינפל ,יטנוולרה).
רכש תסיט

 .2.2.1וא רכשה תסיטל סיטרכב רבדה עבקנש לככ קר ולא םייללכ הלבוה יאנת ולוחי רכש םכסהל םאתהב תעצבתמה הסיטב
ףיעסב רכשה תנקתב .19
.2.3

תיטפשמ תושגנתה
קוחה לוחי ,יטנוולר קוח לש תובייחמ תוארוה ןיבל םייללכה הלבוהה יאנת תוארוהמ הארוה ןיב תושגנתה לש הרקמב
וניעב רתונ םייללכה הלבוהה יאנתב תולולכה תוארוהה רתי לש ןפקות .יטנוולרה.

.2.4

תוינידמל סחיב םייללכ הלבוה יאנתל תופידע Wizz Air
תוינידמ תונורקע ןיבל םייללכה הלבוהה יאנת ןיב תושגנתה לש הרקמב ,ולא םייללכ הלבוה יאנתב תרחא ןיוצ םא אלא
םייללכה הלבוהה יאנתל תופידע ןתנית ,םימיוסמ םיאשונב ונלש תולהנתהה לע לוחל םייושעה םירחא.

.2.5

שפונ תליבח םיווהמ אלש םיפסונ םיתוריש לש םיאנת
לחש הזוחה  -שפונ תליבח םיווהמ אלש םיפסונ םיתוריש הנמזהה ךילהת תמלשה ירחא וא הנמזהה ךלהמב שוכרת םא
תקפסאל רשקהב ךיפלכ הבוח םוש ונילע לוחת אלו יטנוולרה תורישה קפס ןיבו ךניב םתחיי ולאה םיפסונה םיתורישה לע
לש ריחמ תעצה לבקת םא .יטנוולרה תורישה קפס ידי לע תעבקנ םיפסונ םיתוריש לש תולעה .םיפסונ םיתוריש םתוא
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תא ךמשב עצבל האשרה ונל תקפסמ ךדי לע ריחמה תעצה תלבק יזא ,רתאה תועצמאב עצבתי םולשתהו הזכש קפס םיתוריש
רובע םולשתה תא עצבל שרדית ,םימיוסמ םירקמב (.םישי רבדה םא) יטנוולרה תורישה קפסל אלמה םולשתה
תורישה קפסל תורישי םיפסונ.

.3

םיפסונ םיתורישו םיפירעת

.3.1
.3.2
.3.3
.3.4

ונלש ינופלטה דקומב םיפירעת לע עדימ ךל קפסנ ,ךתשקבל .ונלש םיפירעתה תא ןקתל תוכזה לע םירמוש ונא.
ונלש םינכוסהו םיתורישה יקפס תאו ונידבוע תא םיבייחמ ונלש םיפירעתה.
השיכר התוא לע ולוחי ןותנ תוריש לש השיכרה דעומב ףקותבש םיפירעתה.
דבלמש ןכתיי ,טנרטניאה רתאב הרדגוהש יפכ תיריווא הלבוהל רשקהב םיתורישהמ דחא תשכר וא/ו הנמזה תעציב םא
הבוגש םיפסונה םימולשתה לע עדימ .הפועתה הדשב ונלש סוטרכה ןכוסל ףסונ םולשתל שרדית ,םייטנוולרה תורישה ימד
הפועתה הדשב ,ןכוסה לצא ךתושרל דומעי ונלש ןכוסה.

.4

םינמז חול

הלבוהה הזוחמ קלח םיווהמ םניא םהו םיחטבומ םניא םירחא תומוקמבו ונלש םינמזה חולב םיעיפומה העגההו האיציה
ינמז  15.ףיעסב רומאל דימת ףופכ הזכש יוניש .םתוא תונשל תוכזה לע םירמוש ונא .ונמע ךלש
.5

תיריווא הלבוהל הזוח

.5.1

ותלוכתו תיריווא הלבוהל םכסה תכירע

לש  §5ףיעסל םאתהב) ונידי לע העיסנה תינכות תקפהו אלמה הסיטה ריחמ םולשת םע תיפוס םכוסי תיריווא הלבוהל הזוחה .
וניניב ךרענש יפכ תיריווא הלבוהל הזוחה לע םילח הזוחה יאנת (.הארוהה
.5.2

העיסנ תינכות

.5.2.1

תיריווא הלבוהל הזוחה לש יפוסה םוכיסה תא תרשאמ (הדובכה יוהיז גת ,הדובכ תלבוה לש הרקמב) העיסנה תינכות
דרפנ סיטרכ קפנוי אלו וניניב.
שרדית ,ןיא-ק'צה ךלהמב העיסנ תינכות גיצהל לכות אל םא .העיסנה תינכותב עיפומ םמשש םיעסונה תא קר סיטנ ונא
םיפקת העיסנ יכמסמ גיצהל שרדית ןיא-ק'צה ךלהמב .הנמזה דוק קפסל.
ונתמכסהל תואכ השדח העיסנ תינכות ךרובע קיפנ ,ולא םייללכ הלבוה יאנת םיריתמש יפכ ךתנמזהב םייוניש עצבת םא
ותקפה דעוממ לחה הלבוהה הזוחמ קלח הווהת הקפוהש השדחה העיסנה תינכות ,הזכ הרקמב .תעציבש םייונישל.
ינופלטה דקומה לא היינפ ידי לע ךלש הנמזהה דוק לש וא העיסנה תינכות לש (שדחמ החילש) יפולח קתוע שקבל לכות.
 Wizz Airהז תוריש ןיגב םולשתב ךתוא בייחל היושע.

.6

הבישי רודיסו הנמזה

.6.1

הנמזה

.6.1.1

לש דיינל היצקילפאה ךרד ,טנרטניאה רתא ךרד הנמזה עצבל ךתורשפאב  ,Wizz Airקפלדב וא ינופלטה דקומה ךרד
שי םא) הפועתה הדשב תוריכמה).
הז ךמסמב תרחא רמאנ םא אלא ,הנמזהה תעב אלמה הסיטה ריחמ םולשת רחאל קר םשרית ךתנמזה.
ינורטקלא ראוד תבותכו דיינ/יווק ןופלט רפסמ) תע לכב רשק ךמע רוציל ורשפאיש םימלוה רשק יטרפ ונל קפסל ךתבוחמ).
ןפואב קדוב התאשו תקפיסש ל"אודה תבותכל השיג ךל שיש ,תקיודמ הקפוסש ל"אודה תבותכ יכ חיטבהל ךתוירחאב
גויחה רוזאו הנידמה דוק םע דחי ,םיקיודמ ןכא ורסמנש ןופלטה ירפסמ יכ אדוול ךתוירחאב .ךלש ל"אודה תבית תא עובק,
לע לוחת אל .ךלש הנמזהב ורסמנש ןופלטה ירפסממ דחאב תוחפל תע לכב ךתוא גישהל ןתינ יכו  Wizz Airןיגב תוירחא
ליעל תוראותמה תושירדה םויק יאמ האצותכ םרגייש קזנ םוש.
םייללכה הלבוהה יאנת תא לבקמ ןימזמה יזא ,םיעסונה לש םיוולמל םג הנמזה עצבמ ןימזמה םא וא ,עסונ וניא ןימזמה םא
הנמזהב עיפומ םמשש םיוולמה וא םיעסונה לש םמשב.
ןימזמה יכ םיכסמ ךנה ,ךלש הנמזהה תרגסמב וקפוס ולש רשקה יטרפו עסונ וניא ןימזמה םא ,וזמ הרתי:
ונתאמ העיגמה (םילוטיבו םינוקית ,םייוניש ללוכ) תבותכת/תרושקת לכ לש הרבעהלו הלבקל תוירחאב אשיי
(א)
ןכו ;הנמזה םיעיפומ םהיתומשש םיעסונה לכ ידיל הנמזהל עגונב ונלש םיתורישה יקפסמ וא
ידי לע וילא חלשיתש העדוה לכ םיעסונה תעידיל ריבעי  Wizz Airהנמזהה לע העיפשמ רשאו.
(ב)
םיעסונהמ דחא לכ לש ותמכסה תא לביק ןימזמה יכ חינהל םישרומ ונא ,תרחא ונל הרות םא אלא יכ רשאמ ךנה ,ךכל ףסונ
הנמזהה תרגסמב ןועריפ תובייחמו תועיגמה הרומת וא תיוולנ האצוה לכ םלשל םג – יטנוולר רבדה םאו ,רזחה לכ לבקל.

.5.2.2
.5.2.3
.5.2.4

.6.1.2
.6.1.3

.6.1.4
.6.1.5
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 .6.1.6ונתושרל ורבעוה םיישיאה םיטרפה לכ יכ םיכסהו לביק וליאכ בשחנ ןימזמה ,םייללכה הלבוהה יאנת לש םתלבק םצעב
ןימזמל תוכמסה ןתמב וא/ו ןימזמה דצכ םיעסונה לש רשקה יטרפ תריסמ םצעבו תויטרפה תוינידמב תוטרופמה תורטמל

ןיבל וא ונניבל ןימזמה ןיב דיתעב םייקתתש תבותכת לכב רשק יטרפ םתואב שמתשנש ךכל םיכסמ ךנה ,ךמשב לועפל
ונתוא עדייל דיפקהלו םינוכנ ויהיו ןימזמה תמכסהב ונל ורסמיי ןימזמה לש רשקה יטרפ יכ אדוול ךילע .ונלש תורישה קפס
ולא םיטרפב יוניש לכ לע תידימ.
 .6.1.7ןימזמל בשחיי (תועיסנה ןכוס ,המגודל) ישילשה דצה (,הנמזה תוכרעמ ללוכ) ישילש דצ ידיב תעצובמה הנמזה לש הרקמב.
םימוכסהו אלמה הסיטה ריחמ יביכרמ ,ראשה ןיב ,ללוכ) ךתנמזהל יטנוולרה עדימה לכ תא ךל קפסל ןימזמה לש ותבוחמ
םייטנוולרה).
 .6.1.8השעת אל םא .תיטנוולרה העיסנל םהב שמתשהל ךתנווכבש העיסנה יכמסמב עיפומש יפכ אלמה ךמש תא ונל קפסל ךילע
םש יוניש לע םולשת ךממ הבגנ ,ונלש ינופלטה דקומה ךרד הנמזהה דעוממ םייתעש ךותב וא הנמזהה עוציב ךלהמב ןכ
ונלש ינופלטה דקומבו טנרטניאה רתאב ךתושרל דמוע םולשתל םוכסה לע עדימ .עסונה.
.6.2

הנמזהה תושירד

.6.2.1

עדייל שקבתמ התא (,רכומו םושר עויס בלכ לש הלבוה ,הלבגה אלל ךא ,תוברל) תויולבגומ ילעבל עויס ךל שורד םא
ךנוצרבש םירחא םירזעה וא תודיינה ירזע יטרפ יבגלו ךלש תלבגומה תודיינה וא תיזיפה תולבגומה יטרפ יבגל ונתוא
ךתסיט לש תננכותמה הארמהה תעש ינפל תועש  48תאזו ,ולא םיטרפב יוניש לכ לע ןכו ,ךל םישורדה וא ליבוהל
ןופלטה רפסמ .תידועייה ל"אודה תבותכ תועצמאב וא ונלש ינופלטה דקומה לש םיידועייה םינופלטה ירפסמל תורשקתהב
ונלש טנרטניאה רתאב םינימז ל"אודה תבותכו.
הכירצמה תיאופר היעבמ וא תקבדמ וא השק הלחממ לבוס התא םא ,יתואירבה ךבצמ תא תמאל ונתורשפאב ןיאש רחאמ
םייללכ הלבוה יאנת לש םיפיעסל םאתהב .הסיטל רישכ התאש אדוול ידכ יאופר ץועייל תונפל ךתוירחאב ,יאופר לופיט
ץועייל תינפ אלש ךכ לשב הסיט ךלהמב ךתריטפ וא יתואירבה ךבצמב תורדרדיה ,תונואת ןיגב תובח ונילע לוחת אל ,ולא
ךל ונתינש תוצלמהה רחא תאלימ אל וא יאופר.
ריתמה שרופמ יאופר רושיא ללוכה ,סוטל ךתורישכו יתואירבה ךבצמל עגונב יאופר רושיא שורדל תוכזה לע םירמוש ונא
החטבב םילשהל ךתלוכיל סחיב ריבס קפס ונל היהי ובש הרקמ לכבו  6.2.1ףיעסב םירכזנה םירקמהמ דחא לכב ,סוטל ךל
ידועיס וא יאופר הוולמ שורדנש ןכתיי ,ךרוצה הרקמב .הסיטה ךלהמב ןפוד אצוי יאופר עויסל קקדזתש ילבמ ,הסיטה תא
הסיטה ךיראתמ םימי השיש ךותב קיפנהל שי יאופרה רושיאה תא .ךמסומ.
תא ונלש סוטמב קפסל לכונ אלש הרקמב וא  6.2.3,ףיעסו  6.2.1, 6.2.2םיפיעסב תוטרופמה תושירדב דומעת אלו היה
הסיטה ריחמ תא ריזחנו ךתלבוהו ךתנמזה תא לטבנ ונא ,תוסיטה ינמז חולל םאתהב ךלש יאופרה רושיאב ועבקנש םיאנתה
בשומה תרימש ימדו םירחאה םיתורישה רובע םולשתה יוכינב.
האר) ונלש ינופלטה דקומה תועצמאב ךכ לע ונל עידוהל ךתבוחמ ,הלבוהל םידחוימ םיטירפ וא תדחוימ הדובכ ליבוהל ידכ
ונלש טנרטניאה רתאב רקב ,ףסונ עדימל  14.4(.ףיעס.

.6.3

הבישי רודיס

.6.2.2

.6.2.3

.6.2.4
.6.2.5

 Wizz Air .6.3.1הדשבש ןיבו היצקילפאב וא טנרטניאבש ןיב) ןיא-ק'צה עוציב רחאל .םיבשומ תאצקהל תכרעמ הליעפמ
םולשת אלל ךרובע בשומ הצקוי (,הפועתה.
 .6.3.2תיטנוולרה הלמעה םולשתבו םיבשומה תונימזל ףופכב בשומ רוחבל ןמזומ התא ,ןהשלכ תופדעה ךל שי םא
 )aוא ,הנמזהה עוציב דעומב
 )bלש דיינל היצקילפאה ךרד וא טנרטניאב הנמזהה ךילהת תא תמלשה םא  ;Wizz Airוא
 )cהפועתה הדשב
תננכותמה הארמהה תעש ינפל תועש שולש דע.
הרושב םימקוממש םימיוסמ םיבשומל קר שארמ תנמזהש בשומה תא גרדשל ןתינ ,ןיא-ק'צה עוציב רחאל ,ךבל תמושתל
םייפנכה לעמש תואיציב וא הנושארה.
 .6.3.3םירחא םיתוריש רובע םולשת'כ בשחנ םיבשומ תריחב רובע םולשתה ,ןלהלש םייללכה הלבוהה יאנת לש רשקהב'.
 .6.3.4רחבנש בשומה יוניש
ךילע ,הזכ הרקמב .החטבא וא לועפת ימעטמ ךל הצקוהש הבישיה םוקמ תא תונשל שקבתתש ןכתיי ,סוטמל היילעה רחאל  6.3.4.1 .יאכז
היהת ,תשכרש בשומה תריחב תא ךכ תובקעב תונשל ונילע םא .םיעסונה את תווצ לש תויחנהל םאתהב לועפל
רחבנה בשומה תרומת תמלישש םוכסה לע יפסכ רזחה תלבקל .
לכות ,תלבגומ ךלש תודיינהש תנייצ הנמזהה דעומב םא  6.2.1.ףיעסב ןייע ,סוטמל היילעב דחוימ עויסל קוקז התא םא  6.3.5.לש
תורשפאב תרחב םא .סוטמל היילעה סיטרכ תא סיפדהל לכות אל ךא ,טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ לש תורשפאב רוחבל ימוקמה
ןופלטה רפסמל רשקתה ,ךכ םשל .סוטמב בשומה תאצקהל ונלש ינופלטה דקומה לא הנפ ,טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ ןופלטה
ירפסמ) דחוימ עויסל תושקבל תידועייה ל"אודה תבותכ לא ךתיינפ תא חלש וא דחוימ עויסל תושקבל דעוימה
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היילעה סיטרכ תא סיפדהל לכות ,וזכ םיבשומ תאצקה רחאל (.ונלש טנרטניאה רתאב םינימז תידועייה ל"אודה תבותכו
ידכ ונלש ינופלטה דקומל תרשקתה אל ךא ןיא-ק'צ תעציבו טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צה תורשפאב תרחב םא .ךלש סוטמל
ךרובע ספדויו הסיטב בשומ ךל הצקוי םש ,הפועתה הדשב ןיא-ק'צה קפלד לא עיגהל ךילע ,סוטמב בשומ ךל הצקויש (.
 9ףיעסב ןייע) םולשת אלל סוטמל היילע סיטרכ
 6.3.6.ללכה ןמ םיאצוי – םיבשומ תאצקה
לש הנושארה הרושב םימקוממ וללה םיבשומה .םיעסונה לכל םידעוימ םניא סוטמב םימיוסמ םיבשומ ,תוחיטב ימעטמ 6.3.6.1.
הנושארה הרושב םיבשומ רוחבל לכות אל ,דלי םע סט התא םא ,לשמל .הנורחאה הרושבו םייפנכה לעמש תואיציב ,סוטמה
םייפנכל לעמש האיציה תרושב וא.
 6.3.7.עסונה ידי לע תונמזהב םייוניש וא לוטיב
היהת אל  6.5,ףיעסב ראותמכ הנמזהה תא לטבל וא  6.4ףיעסב ראותמש יפכ ךלש הנמזהב םייוניש עצבל ןיינועמ התא םא 6.3.7.1.
וא  6.4ףיעסב םיראותמה םיאנתה ולוחיו ,ךל הצקוהש בשומה רובע תמלישש םימוכסה לע יפסכ רזחהל יאכז 6.5
(המאתהב).
 .6.3.8ידי לע ועצובש םייוניש Wizz Air
ובש הרקמב  Wizz Air )1( 6.3.8.1.םאתהב ךלש העיסנה תינכותב םילולכ רשא ועבקנש הסיטה ינמז תא וא לולסמה תא הנשמ
 )2וא ; 15.1ףיעסל) ידי לע הלטוב ךלש הסיטה  Wizz Airתרגסמב סוטמב בשומ תשכרו תועש שמחמ רתוי הבקוע וא
רחוב התא הז עוריא בקעו וז הנמזה
רחבנש בשומה תרומת תמלישש םוכסה לע יפסכ רזחה לבקת ,ךתנמזה תא לטבל;
)a
בשומ ךל הצקנש וא הנמזוהש השדחה הסיטל רחבנש בשומה תא ריבענ ונא ,ךלש הסיטל יפולח לולסמ עובקל
)b
בשומה תרומת ונל תרבעהש םולשתה לש אלמה יוושה ,סוטמב רחא בשומ תאצקה לש הרקמב .סוטמב רחא
ךרובע הצקוהש בשומה םוקמב ,הנמזוהש השדחה הסיטב בשומ שוכרתו רחבת רשאכ ךתושרל דומעי רחבנש
בשומה תרומת תמלישש םוכסה תא ךל ריזחנ ,ךתשקב יפ לע ,ןיפולחל ;הנתשה הלש לולסמהש הסיטב שארמ
ונלש ינופלטה דקומל הנפ ,יפסכ רזחה לש הרקמב .רחבנש.
.6.4

עסונה ידי לע הנמזהב םייוניש

.6.4.1
.6.4.2

ןלהל טרופמש יפכ טעמל ,התונשל וא העיסנה תינכותב העיפומ איהש יפכ הנמזהה תא ריבעהל ןתינ אל.
רתא ךרד םייונישה תא עצבל ךילע ,העיסנה תינכותב םיטרופמה םילולסמה תא וא הסיטה ידעומ תא תונשל ךנוצרב םא
ךתנמזהב ןושארה עטקמה לש תננכותמה הארמהה תעש ינפל תועש שולש דע ונלש ינופלטה דקומה ךרד וא טנרטניאה.
הרזח תסיט תנמזה םא .ןושארה עטקמה תליחת רחאל לולסמ תונשל השרות אל ,דחא עטקממ רתוי תללוכ הנמזהה םא,
תונשל שי ,דחא ןוויכ לש דעיה וא הארמהה םוקמב יוניש עצוב םא ,רמולכ) םינוויכה ינשב עצבתהל בייח לולסמב יונישה
המאתהב ינשה ןוויכב םתוא).
ריחמל ירוקמה ריחמה ןיב שרפהה םולשתל ףסונב הסיט יוניש לע םולשתב םג ביוחת ,תרחא לועפל ונמכסה םא אלא
םוכסהמ ךומנ היהי אלמה הסיטה ריחמ םא (.םירחא םיתוריש רובע םימולשתבו םיבויחב ,םיסמב םייוניש ללוכ) שדחה
רתוי םיכומנ םיבויחו םיסמ ןיגב שרפהל טרפ ,יפסכ רזחהל יאכז היהת אל ,ירוקמה.
תועש שולש דע ונלש ינופלטה דקומה ךרד וא טנרטניאה רתא ךרד םייונישה תא עצבל ךילע ,עסונ לש םש תונשל ידכ
רתאב רקב ,םיטרפל .םש יוניש לע םלשל שרדיתש ןכתיי .ךתנמזהב ןושארה עטקמה לש תננכותמה הארמהה תעש ינפל
םאתהבו הנמזה התואב םילולכה םיעטקמה לכל סחיב קר רתומ םש יוניש .ונלש ינופלטה דקומל רשקתה וא טנרטניאה
העיסנה תינכותל.
דעוממ לחהו ,תעציבש םייונישה תא תללוכה השדח העיסנ תינכות ךרובע קיפנ ונא ,ליעל טרופמכ ךתנמזה תא הנשת םא
הלבוהה הזוחמ קלח הווהת וז תנקותמ תינכות ,השדחה העיסנה תינכות לש הקפנהה.

.6.5

עסונ ידי לע הנמזה לוטיב

.6.4.3
.6.4.4

.6.4.5

 .6.5.1לע רזחהל יאכז היהת .ךתסיט לש תננכותמה הארמהה תעש ינפל םוי ( )14רשע-העברא דע ךתנמזה תא לטבל יאשר ךנה
לוטיבה ימד יוכינב ,אלמה הסיטה ריחמ.
 .6.5.2הסיטה ריחמ לש רזחה לבקת ,ךתסיט לש ןנכותמה הארמהה דעומ ינפל םוי ( )14רשע-העברא ךותב ךתנמזה תא לטבת םא
בשומה תרימש ימדו םירחא םיתוריש ןיגב םולשתה יוכינב ,אלמה.
 .6.5.3העריאש (רוביצב םיעודי גוז תב/ןב ,לעב ,היער ,חא ,תוחא ,דכנ ,דלי ,םיבס ,בא ,םא) בורק החפשמ ןב תריטפ לש הרקמב
הריטפהמ דחא שדוח ךותב שגותש השקב יפ לע ,ךתנמזהבש הסיטה לש תננכותמה הארמהה תעש ינפל שדוח ךותב
לצונ אלש הסיטה לש קלח ותוא ןיגב אלמה הסיטה ריחמ יוושב יפסכ רזחה ךל קינענו ךתנמזה תא לטבנ ונא ,הרומאה ,.
ךתשקבמ םימי העבש ךותב הלש קתוע וא הריטפ תדועת ונינפב גיצתש דבלבו

19
 .6.5.4ו היה Wizz Air-ףיעסל םאתהב ךלש העיסנה תינכותב םילולכ רשא ועבקנש הסיטה ינמז תא וא לולסמה תא הנשת ,15.1
הסיטה ריחמ לש רזחהל יאכז היהתו הזוחה תא לטבל לכות ,השדח םייניב תריצע ףיסות וא תמכוסמ םייניב תריצע טימשת

אלמה.
.7

םירחא םיתוריש רובע םימולשתו םיבויח ,םיסמ ,ףירעת ,אלמ הסיט ריחמ

ףירעת ,אלמה הסיטה ריחמ 7.1.
.7.1.1
.7.1.2
.7.1.3
.7.1.4

ידי לע תרחא ןיוצ םא אלא  ,Wizz Airםיתוריש רובע םימולשתהו םיבויחה ,םיסמה ,ףירעתה תא ללוכ אלמה הסיטה ריחמ
דומעי המאתהב םהלש םימוכסהו אלמה הסיטה ריחמ לש םיביכרמה לע עדימ (.םימייק םא) םיפסונ םיתוריש רובעו םירחא
הנמזהה עוציב ןפואל םאתהב ,תועיסנה ןכוס לצא וא ינופלטה דקומב ,טנרטניאה רתאב הנמזהה ךילהתב ךתושרל.
םיבויחלו םיסמל ףסונב ,דעיה לא הארמהה םוקממ הלבוהה ףירעת תא קרו ךא גציימ ףירעתה ,תרחא ןיוצ םא אלא
ריעל הפועתה הדשב םילנימרטמ וא הפועתה הדשב םילנימרט ןיב תיעקרק הרובחת יתוריש ללוכ וניא ףירעתה .םירושקה,
תשקיבש םירחא םיתוריש תרומת םימולשת וא.
אל ףירעתה .טנרטניאה רתאב ןיוצש יפכ ,הנותנה הלבוהל סחיב הנמזהה םויב םיפקתה םימוכסל םאתהב בשוחמ ףירעתה
ףיעסו  6.4םיפיעסב טרופמה יפכ טעמל) העיסנה תליחת ךיראתל הנמזהה ךיראת ןיב ולוחיש םימוכסב םייונישמ עפשוי
.)7.2.2
ךלש העיסנה ךיראת ןיבל ךתנמזה תא תעציב ובש ךיראתה ןיבש הפוקתב עצבמ יריחמ עיצהל תוכזה לע םירמוש ונא.
ןיבל הנמזהה תעב תמלישש אלמה הסיטה ריחמ ןיב שרפהה תא עובתל תורשפאב ךתוא הכזת אל עצבמ יריחמ תגהנה
עצבמה תרגסמב ףקתה הסיטה ריחמ.

םירחא םיתוריש רובע םימולשתו םיבויח ,םיסמ 7.2.
 .7.2.1וא הפועת תודש יליעפמ ,תורחא תויושר ,תולשממ תוליטמש םיבויחהו םימולשתה ,םיסמה תא ללוכ ריחמה ,ללככ Wizz
 ,Airםייחרכהש םירחא םיתוריש ןיגב םייחרכהה םיילמינימה םימולשתה תאו ,העיסנה תינכות תקפנה ךיראתב ףקותבש
עסונל םיתורישה לע םיססובמש הפועתה הדשב םיבויחה .השיכרהו המשרהה דעומב םיפקתה םימוכסב ,הנמזהה עוציבל
הדובכבו םיעסונב לופיטה תא םיסכמו הפועתה הדש ליעפמ ידי לע ךל םיקפוסמש םיתוריש יפל םיבשוחמ ףירעתב םילולכו
לש ינוחטיב ףוקיש ,עסונה לש ינוחטיב קודיב ,הדובכלו םיעסונל ןיא-ק'צ ,הלבגה אלל ךא ,תוברל ,הפועתה הדש חטשב
רפסמ לע וססבתי םא םג ,הפועתה הדש לש ליעפמה ליטיש םיבויחו םיסמ .סוטמל היילעו תולובג תרוקיב ,הדובכה
רזחהב ךתוא וכזי אל ,םיעסונה.
 .7.2.2שדח םוכס לכ ,תיביטקאורטר ונל םלשל םיכסמ התא ולא םייללכ הלבוה יאנתל ךתמכסהבו ,שורדל תוכזה לע םירמוש ונא
ךתעיסנל רשקהב (םירחא םיתוריש רובע םימולשת ללוכ) םימולשת וא םיבויח ,םיסמ ןיגב תמלישש םימוכסל תפסות וא,
תינכות תקפנה ךיראת ןיב ,הפועת תודש יליעפמ וא תורחא תויושר ,םייתלשממ םיפוג תארוהב ולטוי רשא ,הרקמה יפ לע
היה  12.ףיעסב רומאל םאתהב ,ךתוא סיטהל ברסל םיאשר היהנ ,ולא םימוכס םלשת אל םא .הסיטה ךיראתל העיסנה
םיפוג ידי לע ולטויש םיהבגומ וא םישדח םימולשת וא םיבויח ,םיסמ ימוכס בקע רכינ ןפואב הלעי אלמה הסיטה ריחמו
אלמה הסיטה רחמ לש רזחה לבקלו הנמזהה תא לטבל יאשר ךנה ,הפועת תודש יליעפמ וא תורחא תויושר ,םייתלשממ.
 .7.2.3וא טנרטניאה רתאב ,העיסנה תליחת ינפל הרקמ לכב ךא ,הנמזהה עוציב רחאל םג םימיוסמ םיתוריש שוכרל לכות –
םייושע ,בשומה תריחב ומכ ,םירחא םיתוריש ןיגב םימולשת .תורישה גוסל םאתהב ,הפועתה הדשב –  3.4ףיעסל ףופכב
השיכרה דעומב םילחה םירחאה םיתורישה ימד ויהי םירחא םיתוריש ןיגב םימולשתה .הנמזהה דעומ רחאל תונתשהל,
ונלש ינופלטה דקומב וא ונלש טנרטניאה רתאב םינימזה.
ףירעתה םולשתל עבטמה 7.3.
 .7.3.1עבטמ ןיוצי םא אלא ,הארמהה םוקמ לש עבטמב ועבקיי םירחא םיתוריש רובע םולשת לכו םיבויחה ,םיסמה ,ףירעתה
תינובשחה .רחא עבטמב םלשל רחבתש וא (הארמהה םוקמ לש עבטמה לש תוריחס-יא לשב ,לשמל) םולשתה דעומב רחא
הארמהה םוקמ לש עבטמב קפנות.
 .7.3.2הארמהה םוקמב גוהנה עבטמה אוה עבטמ ותוא רשאכ קר םיפקת ונלש טנרטניאה רתאב ןותנ עבטמב םיבוקנה םיריחמה,
הרמהה תא עצבנ ונא ,רחא עבטמב םלשל רחבת םא .ונתרדגה יפ לע.
םולשת 7.4.

 7.4.1.יללכ
יארשא סיטרכ ,בויח סיטרכ תועצמאב הנמזהה תעב עצובי אלמה הסיטה ריחמ םולשת ,תומיוסמ תונידממ תואצויה תוסיטב 7.4.1.1.
לש הנתמ ירבוש תועצמאב ,המגודל) טנרטניאה רתאב םסרופיש יפכ רחא םולשת יעצמא וא  ,)WIZZהרבעה תועצמאב וא
םיסמ םלשל שרדית ,הנמזהה עוציב םע ךתוא עדיינ םהילעש ,םימיוסמ םיגירח םירקמב  7.4.3(.ףיעס האר) תיאקנב (.ומצע
הפועתה הדשב םיבגנ עקרק יתוריש ןיגב םיבויח ,םימיוסמ הפועת תודשב) השירד יפל ,דרפנב םיבויחו
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יארשאה סיטרכ .ישילש דצ ידי לע םלוש אלמה הסיטה ריחמ םא םג ,ךילע לוחת אלמה הסיטה ריחמ םולשתל תוירחאה 7.4.1.2.
לע בשחיהל םייושע הנמזהה יטרפ וא/ו תיאקנב הרבעה תועצמאב עצבתש םולשת וא םולשת עצבת ותועצמאבש בויחה וא ןופלטה
ירפסמ תועצמאב רשק ךמע רוצינ ,הזכש הרקמב .האנוהל הובג ןוכיס לע םיעיבצמכ ,ונתעד לוקיש יפ לע ,ונידי םא וא ולא םירפסמ
תועצמאב רשק ךמע רוציל חילצנ אל םא .םולשתה יטרפו הנמזהה תומיא ךרוצל ךתנמזהב םילולכה הסיטה ריחמ תא ךל ריזחהלו
ךתנמזה תא לטבל תוכזה לע םירמוש ונא ,הנמזהה וא םולשתה יטרפ תא תמאל חילצת אל
אלמה.
הסיטה ריחמל רשקהב תינורטקלא תינובשח קיפננש ךכל שרופמב םיכסמ ךנה ,םייללכה הלבוהה יאנת לש הלבקה םצעב 7.4.1.3.
הנמזהה עוציב תעב תרסמש ל"אודה תבותכל ,דבלב ינורטקלא יעצמאב הרומאה תינובשחה תא חלשנו אלמה.
קוחה לש  167ףיעס דחוימב) הירגנוהב תולחה ,תויטנוולרה תויטפשמה תונקתל םאתהב וקפנוי תוינורטקלא תוינובשח 7.4.1.4.
סמ ירגנוהה'  Cתואנובשח אשונב  2000תנשל).
םולשתב הכורכ סיפדתה תלבק .ינופלטה דקומה תועצמאב תינורטקלאה תינובשחה לש סיפדת שקבל יאשר ךנה ,ךכל ףסונ ,7.4.1.5.
ליגרה ראודב ךילא חלשיי תינובשחה סיפדת .ונלש ינופלטה דקומהמ לבקל וא טנרטניאה רתאב אוצמל לכות ויטרפ תאש,
תעב תרסמש ולאמ םינוש בויח יטרפ םע תנקותמ תינובשח שקבל ךתורשפאב .ינופלטה דקומל רוסמתש תבותכה יפל
הרובע םולשת ךממ הבגנ יכ ןכתייו הנמזהה.
תרחא םכסוה םא אלא ,ףירעתה עבקנ ובש עבטמב עצובי אלמה הסיטה ריחמ םולשת .7.4.1.6.
םיסיטרכב םימולשת דוביעל תימואלניב תכרעמ תועצמאב דבועי םולשתה ,בויח סיטרכב וא יארשא סיטרכב םלשתו היה .7.4.1.7.
הנמזהה רושיאב יפוסה ריחמהמ (רתוי הובג ףאו) הנוש היהי ךלש יארשאה וא בויחה סיטרכ ביוחי ובש םוכסהש ןכתיי
םיסיטרכב םימולשת דוביעל תימואלניבה תכרעמב םירצונה עבטמ תרמה ישרפהמ האצותכ תאזו ,ךילא ונחלשש.
 .7.4.2אלמה הסיטה ריחמ תא םלשל שרדית ,טנרטניאה רתא ךרד הנמזה תעב .טנרטניאה רתאב הנמזה לש הרקמב םולשת
הנותנ הנמזהב ירשפא רבדה םא) תיאקנב הרבעה תועצמאב וא טנרטניאה תועצמאב םימולשתל םיאתמה יאקנב סיטרכב),
טנרטניאה רתאב ךכל בוצקה ןמזה קרפב תאזו.
 .7.4.3סיטרכה יטרפ תא קפסל שרדית ,ינופלטה דקומה תועצמאב הנמזהב .ונלש ינופלטה דקומה ךרד העצובש הנמזה לע םולשת
םירקמב .הנמזהה דעומב אלמה הסיטה ריחמ תא םלשל שי .םולשתה תא רידסיש ינופלטה דקומה גיצנל ךלש יאקנבה
ףיעס האר) ונלש ינופלטה דקומבו טנרטניאה רתאב םינימז םיפסונ םיטרפ .תיאקנב הרבעהב םולשת עצבל לכות ,םימיוסמ
טנרטניאה רתאב ךתושרל םידמוע ויטרפש ,ףסונ םולשתב תוכורכ ינופלטה דקומה תועצמאב תועצבתמה תונמזה 7.4.4(.
ונלש ינופלטה דקומב וא.
 .7.4.4תיאקנב הרבעהב םולשת
טנרטניאה רתאב רקב ,םיטרפל .תומיוסמ תונידממ תואצויה תוסיט לש אלמה ריחמה תא תיאקנב הרבעהב םלשל ןתינ 7.4.4.1.
ונלש.
תא הסכי הרבעהה םוכס .תיאקנב הרבעה תועצמאב םולשתל רשקהב ולוחיש בויח וא תולע לכל תוירחאב אשונ התא  7.4.4.2 .אל
םא .ונלש טנרטניאה רתאב בוצקה ןמזה ךותב ונלצא לבקתהל וילעו ,אלמה הסיטה ריחמ לש קיודמהו אלמה םוכסה
קחמיתו לטבתת ךתנמזה ,בוצקה ןמזה תרגסמב אלמה הסיטה ריחמ לש ללוכה םוכסה תא לבקנ.
לבגומ תונמזהה עוציבל בוצקה ןמזה ,תיאקנב הרבעה תועצמאב םולשתב .7.4.4.3.
 .7.4.5הנמזהה עוציב תעב תרסמש ל"אודה תבותכ ךרד רושיא הנמזהה עוציב ךיראתמ םימי השימח ךותב ונתאמ תלביק אל םא,
ךתנמזה ףקות תא אדוול ידכ ינופלטה דקומה םע רשק רוציל ךילע.
 .7.4.6ידי לע תרחא ןיוצ אל םא  ,Wizz Airהרבעה תועצמאב ליבקמב ןהילע םלשל ןתינש תונמזהה רפסמ לע הלבגה הלח
ןובשחל רשקהב תיאקנב  WIZZדיחי.
 .7.4.7ולוחי וזכש תיאקנב הרבעהל רשקהב ומרגייש תויולעה לכ .עיגה ונממש קנבה ןובשח לא ההוזמ אל םולשת לכ ריזחנ ונא
ךילע.
.8

םינותנ לע הנגה

.8.1

ונלש תויטרפה תוינידמ .םינותנ לע הנגהל םייטנוולרה םיקוחל םאתהב םילעופ ונא ,ךלש םיישיאה םינותנל עגונה לכב
ינופלטה דקומב טרופמ עדימ לבקל לכות ,ךתשקב יפ לעו ונלש טנרטניאה רתאב ךתושרל תדמוע.
תויטרפה תוינידמב רומאל םג ךדצמ המכסה העמשמ ולא םייללכ הלבוה יאנתו הזוחה יאנת תא לבקל ךדצמ המכסה.

.9

סוטמל היילעו ןיא-ק'צ

.9.1

ףיעסל ףופכ) ונחנא ,דעומב סוטמל היילעה רעש לא וא ןיא-ק'צל עיגת אלש וא סוטל ךתורשפאב ןיא יהשלכ הביסמ םא
םיתוריש רובע םימולשתה יוכינב אלמה הסיטה ריחמ תא ריזחנ ,ךתשקב יפ לעו ךתנמזה תא לטבנ ,ךסיטהל ברסנ (9.16
הסיט לוטיב חוטיב שוכרל ץלמומ .בשומ תרימש ימדו םירחא.

.8.2
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.9.2

ךלהמב  11ףיעסל ףופכב ,םיפקת העיסנ יכמסמו ךלש הנמזהה דוק תא גיצהל ,ךתוהז תא חיכוהל ךילע ,ןיא-ק'צה דמעמב
יוכינב אלמה הסיטה ריחמ תא ריזחנ ,ךתשקב יפ לעו ךתנמזה תא לטבנ ,ךסיטהל ברסנ ,ןכ השעת אל םא .ןיא-ק'צה

בשומ תרימש ימדו םירחא םיתוריש רובע םימולשתה.
רומאכ םוליצ לכל תאזב ךתמכסה ןתונ התאו ,החטבא ימעטמ םלוצמ ןיא-ק'צ עצבמה עסונה םימיוסמ הפועת תודשב.
.9.3
שרדית רבעמ וב עצבתמש הפועת הדש לכל ךתעגהב ,דחא ןוויכל רתוי וא םיעטקמ ינש תללוכ ךלש העיסנה תינכות םא
.9.4
הרסמנש הדובכה תא ףוסאל (,ןוחטיב תרוקיבו תולובג תרוקיב ,סכמ תרוקיב רובעל) הנידמל סנכיהל ,סוטמהמ תאצל
ולא םייללכ הלבוה יאנתב םיטרופמה םיללכלו םיכילהל םאתהב האבה ךתסיטל ןיא-ק'צ עצבלו ןיא-ק'צב.
חולל םאתהב ,וינפל תוקד  40ללכ ךרדב םייתסמו הארמהה דעומ ינפל םייתעש ליחתמ הפועתה הדשב ןיא-ק'צה ךילהת
.9.5
ונלש ינופלטה דקומב וא טנרטניאה רתאב םיטרופמה ,םימיוסמ הפועת תודשב .הארמהה םוקמ לש הפועתה הדשב םינמזה,
םינמזה חול יפל הארמהה דעומ ינפל תוקד  60םייתסמ ןיא-ק'צה.
לש דיינל היצקילפאב ןיא-ק'צ תורישו טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צה תוריש  Wizz Airתוריש רשאכ .םימיוסמ םיביתנב ןימז
.9.6
הדשב וא טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ עצבל ךנוצרב םא הנמזהה עוציב תעב ןייצל ךילע ,ןימז טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ
הנמזהה תעב םולשתל ,הרזחהל םינתינ םניאש לופיט ימדב ךתוא בייחנ ,הפועת הדשב ןיא-ק'צ עצבל רחבת םא .הפועתה.
ךא ,הפועתה הדשב ןיא-ק'צ עצבלו ךתעד תא תונשל לכות ,טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ עצבל הנמזהה תעב תרחב םא םג
רתאב הפועתה הדש לש לופיטה ימד יטרפ תא ררבל ןתינ .הפועתה הדשב ךממ ובגייש לופיט ימדב ביוחת הז הרקמב
ונלש ינופלטה דקומב וא טנרטניאה.
ןיא-ק'צה תא עצבל לכות ,ךלש הסיטל טנרטניאב ןיא-ק'צ תורישב שמתשהל תרחב םא ,תרחא תורשפאל ונמכסה םא אלא
.9.7
הינפל תועש  3דעו הארמהה תעש ינפל תועש -48מ לחה טנרטניאב.
לש טנרטניאה רתא ךרד ןימז טנרטניאב ןיא-ק'צ לש תורישה  Wizz Airדיינל היצקילפאה ךרדו.
תעש ינפל םייתעשמ רחואי אל סוטמל היילעה סיטרכ תא דירוהל וא סיפדהל ךילע ,טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ תעציב םא
.9.8
לש דיינל היצקילפאה תועצמאב ןיא-ק'צ תעציב םא .םינמזה חולב תניוצמה הארמהה  ,Wizz Airסיטרכ תא דירוהל ךילע
תייצקילפאל סוטמל היילעה  Passbookרחואי אל ,המוד שומיש תלעב תרחא היצקילפא לכל וא ,ךלש דיינה רישכמב
רעשבו הפועתה הדשב ינוחטיבה קודיבב גיצהל ךילע ,םירקמה ינשב .םינמזה חולב תניוצמה הארמהה תעש ינפל םייתעשמ
םהב םיפקתה העיסנה יכמסמ םע דחי ,דיינה רישכמל דרוהש הז וא ,ספדומה סוטמל היילעה סיטרכ תא סוטמל היילעה
טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צה עוציב ךלהמב תשמתשה.
לש דיינל היצקילפאה תועצמאב וא טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ תעציב םא ,תרחא רמאנ םא אלא  ,Wizz Airךתושרב םאו
.9.9
הארמהה תעש ינפל תוקד -40מ רחואי אל הדובכה תריסמ קפלדב הדובכה םע בצייתהל ךילע ,ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכ
הדובכ תריסמ יקפלדכ םג םילעופ ןיא-ק'צה יקפלד ,םימיוסמ הפועת תודשב .םינמזה חול יפ לע.
 .9.10לש הרקמב) סוטמל היילעה סיטרכ תא סיפדהל וא ךלש דיינה רישכמל סוטמל היילעה סיטרכ תא דירוהל תחלצה אל םא
יהשלכ הביסמ סוטמל היילעה רעשב סוטמל היילעה סיטרכ תא גיצהל ךתורשפאב ןיא םא וא (טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ,
הפועת הדשב ןיא-ק'צ לע םולשתל ףופכב הפועתה הדשב ןיא-ק'צ עצבל לכות.
 .9.11גיצהל לכות אל םא .הסיטה לש ןנכותמה הארמהה דעומ ינפל תוקד -30מ רחואי אל סוטמל היילעה רעשב בצייתהל ךילע
םיאשר ונחנא ,ןיא-ק'צה עוציבל תשמתשה םהב העיסנה יכמסמ תא וא/ו סוטמל היילעה סיטרכ תא סוטמל היילעה רעשב
ךתוא סיטהל ברסל.
 .9.12לש דיינל היצקילפאה תועצמאב וא טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ תעציב רבכ םא :Wizz Air
ףופכ) תננכותמה הארמהה תעש ינפל תועש  4דע לולסמהו הסיטה תעש ,הסיטה ךיראת ,םשב םייוניש עצבל לכות,
()i
ונלש ינופלטה דקומב וא טנרטניאה רתאב טרופמכ ,יוניש ןיגב לטיה לכ לש םולשתל ,יטנוולר רבדה םא);
לש דיינל היצקילפאה תועצמאב וא טנרטניאה רתא ךרד םיפסונ םיתוריש שוכרל לכות  ,Wizz Airםולשתל ףופכב
()ii
תא םלשל שי ,הפועתה הדשב ופסונ םה םא .תננכותמה הארמהה תעש ינפל תועש שולש דע ,םימיאתמה תורישה ימד
לעו ןיא-ק'צה עוציב רחאל השיכרל םינימזש םיתוריש לע עדימ .הפועתה הדשב השיכר לע םילחש תורישה ימד
ךלש תועיסנה ןכוסמ וא ינופלטה דקומה ךרד ,טנרטניאה רתאב לבקל ןתינ םהלש םיפירעתה.
תא שדחמ סיפדהל ךרטצת ,דיינל היצקילפאה ךרד וא טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צה רחאל םיפסונ םיתוריש תשכר םא
()iii
יכמסמ םע דחי וגיצהלו (המאתהב) דיינה רישכמב סוטמל היילעה סיטרכ תא בוש דירוהל וא סוטמל היילעה סיטרכ
סוטמל היילעה רעשבו הפועתה הדש לש ןוחטיבה ימרוג ינפב ךלש םיפקתה העיסנה.
 .9.13יווילב (ב) ןכו (דיינל היצקילפאה תועצמאב וא טנרטניאה רתאב) ןיא-ק'צב (א) םיבייח םינש -14מ תוחפ םליגש םידלי
רתויב תורימחמ ויהי תומיוסמ תונידמב םיניטק לש תוסיטל תורושקה תונקתהש ןכתיי .םינש  16לעמ וליגש עסונ ידי לע,
תורימחמה תונקתה ולוחי הזכ הרקמבו
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דוחיאה חרזא ךניא ךא ,דיינל היצקילפאה תועצמאב וא טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ תעציב םא  9.7,ףיעסב רומאה ףרח
ידכ תננכותמה הארמהה תעש ינפל תוקד  40תוחפל ןיא-ק'צה קפלדב בצייתהל ךילע ,יפוריאה ילכלכה רוזאה וא יפוריאה
היילעה רעשב תמואש סוטמל היילע סיטרכ רדעיהב .ךלש סוטמל היילעה סיטרכ תא תמאלו העיסנה יכמסמ תא גיצהל
ךסיטהל ברסל םייושע ונא ,סוטמל.

 .9.15דומעל ידכ ונלש טנרטניאה רתא תועצמאב ךלש העיסנה יכמסמל עגונב עדימ קפסל שרדית ,םימיוסמ םידעיל תוסיטב
ברסל םייושע ונא ,תאז השעת אל םא .תננכותמה הארמהה תעש ינפל תועש עבראמ רחואי אל ,תוימוקמה ןוחטיבה תונקתב
ךסיטהל.
 .9.16הסיט תצמחה
 .9.16.1םיאבה םיאנתה ומייקתיש דבלבו ,דעיה לא ונלש האבה הנימזה הסיטל רובעל לכות ,ךתסיט תא תצמחה םא:
דעוממ תוקד  30ךותב הפועתה הדשב ונלש סוטרכה ןכוסמ הרומאה הרבעהה תא שקבתו הארמהה םוקמב אצמית
()i
ןכו ;תירוקמה ךתסיט לש ןנכותמה הארמהה
לש דיינל היצקילפאה תועצמאב וא טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צ תעציב םא ,Wizz Air
()ii
 וא ןיא-ק'צב רסמיהלו סוטמה ןטבל חלשיהל הרומאש הדובכ םע ןיא-ק'צל ןורחאה דעומה תא תצמחה -רעשב סוטמל היילעה דעומ תא תצמחה;

וא
()iii
()iv
.9.16.2

ןכו ;ןיא-ק'צל ןורחאה דעומה תא תצמחה ךא הארמהה םוקמב תבצייתה ,הפועת הדשב ןיא-ק'צ תרחב םא
הפועתה הדשב ונלש סוטרכה ןכוס לצא הסיט תצמחה לע םולשתה תא תמליש.
הסיטה תנמזה יבגל הפועת הדשב ןיא-ק'צ עצבל רחבתו  9.16ףיעסב ראותמכ ךלש תירוקמה הסיטה תא ריבעת םא
םולשתל תפסותב תאזו ,תיפולחה הסיטה תנמזה תעב םולשתל ,הרזחהל םינתינ םניאש לופיט ימדב ךתוא בייחנ ,תיפולחה
הסיט תצמחה לע.
עצבל ךילע ,רעשב סוטמל היילעה דעומ תא תצמחה ךא ןמזב ןיא-ק'צה להונ תא תעציבו הפועת הדשב ןיא-ק'צ תרחב םא
תישרומ הניא  9.16הז ףיעס יפ לע תרזוח הנמזה ,ולאכ םירקמב .השדח הנמזה.
הסיטה לש אלמה ריחמה לש רזחה לבקל לכות אל  9.1ףיעסבו  9.16הז ףיעסב רומאל םאתהב הסיטה לש תרזוח הנמזהב
תירוקמה.

.10

ןוחטיב תרוקיבו סכמ תרוקיב

10.1

תושירדב דומעת אל םא .סכמ תרוקיבו ןוחטיב וא הריגה אשונב םילחה םילהנה לכל םאתהב לועפל ךילע ,הסיטה תארקל
םיתוריש רובע םימולשתה יוכינב אלמה הסיטה ריחמ תא ךל ריזחנ ,ךתשקב יפ לעו ךתנמזה תא לטבנ ,ךסיטהל ברסנ ,ולא
בשומ תרימש ימדו םירחא.
תועפשומה תונידמה לש הפועתה הדש תויושר וא םייתלשממ םיפוג ידי לע עצבתמה ינוחטיבה קודיבל בצייתהל ךילע
הפועתה תרבח ידי לעו הפועתה הדש תא הליעפמה הרבחה ידי לע ,הלבוההמ.
תויושר ידי לע עצובתש ךלש הדובכה תקידבב חכונ תויהל שרדית ,תאז בייחמ הלבוההמ תועפשומה תונידמה לש קוחה םא
תרחא תושר לש םידיקפ וא סכמה.
ךבוריסמ וא/ו  10הז ףיעסב ועבקנש תוקידבמ האצותכ םיקזנ ןיגב תובח םוש ונילע לוחת אל ,קוח יפ לע רתומ רבדהש לככ
ולאכש תוקידב ךלש הדובכה תא ריבעהל וא ךמצעב רובעל.

.11

העיסנ יכמסמ

11.1

ידי לע םישרדנה םירחא םיכמסמו םייאופרה םיכמסמה ,האיציה ,הסינכה יכמסמ תא גישהל שרדנ ךנה ,העיסנה ינפל
שמשיש העיסנה ךמסמ .תורומאה תונידמה לש םייטנוולרה םיקוחהו תונקתה תא םייקלו הלבוההמ תועפשומה תונידמה
ןיגב תובח ונילע לוחת אל .ןיא-ק'צה דמעמב גיצתש ךמסמל ההז תויהל בייח סוטמל היילעבו תולובגה תרוקיבב ךתוא
ויהי אל ךלש העיסנה יכמסמש וא ,ולא תושירדב דומעת אל םא .ךלש העיסנה יכמסמ לש םתופקתו םתוניקת ,םמויק
הזכש לשכ בקע ומרגייש םיקזנ ןיגב תובח םוש ונילע לוחת אל ,םיאלמ וא םיניקת.
התיחנה םע תשרדנה הרשאב קיזחהל ךילע ,רבעמה עצבתמ ובש הפועתה הדש לש הנידמל סנכיהל ידכ הרשא השורד םא.
הז לשכמ האצותכ ומרגייש םיקזנ ןיגב תובח םוש ונילע לוחת אל ,וז השירדל תייצת אל םא.
תוצפל שרדית  11.1-11.2,םיפיעסב םירכזנה םיללכל תויצ יא לשב תואצוה ונילע ולוחיש וא תוסנק םולשתב ביוחנ םא
הניאש הנידמהמ הלבוהה תויולעב תאשל ךילע היהי ,ךכל ףסונ .ןיינעב השירד ךינפל גיצנ רשאכ ולא תויולע ןיגב ונתוא
ךתסינכ תא הריתה אלש הנידמה לא הלבוהל רושקה ףירעתב קלחה ןיגב ךתוא הצפנ אל ונא .הסינכ הריתמ.

.9.16.3
.9.16.4

10.2
10.3
10.4

11.2
11.3
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קוחהש ןימאהל ריבס דוסי ונל שי םא ךליבוהל בוריסל תוירחא ונילע לוחת אל ,ירגנוהה יחרזאה קוחב טרופמכ טעמל
ךתוא ליבוהל םיריתמ םניא םילחה תונקתהו.

.12

הלבוהל בוריס

12.1

וא/ו ךתוא ליבוהל ברסל תוכזה לע םירמוש ונא ,ולא םייללכ הלבוה יאנת לש םירחא םיפיעסב םיטרופמה םירקמל רבעמ
םיאבה םירקמב דחוימב ךלש הדובכה תא:

.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k
.l

.n
.o
.p
.q
.r
.s
12.2
12.3

12.4
.13

ןיפוליגב התא ,המגודל) ןוחטיב ימעטמ יחרכה אוה הלבוהל בוריסהש ןימאהל ריבס דוסי ונל שי);
םיעסונה ראש לש וא/ו ךלש תוחונהו תיזיפה תומלשה ,תואירבה ,םייחה תא ןכסל היושע הלבוהה יכ ןימאהל ריבס דוסי ונל שי
סוטמב;
םשוכר תא וא הסיטב םיעסונה תא וא/ו ךתוא ןכסל םילולע יזיפה ךבצמ וא ילטנמה ךבצמ ,ךליגש ןימאהל ריבס דוסי ונל שי;
סוטמב םיעסונה ראש תושגרב םיעגופ וא םיחוד ,םידיחפמ ,ךידגב לש וא ךלש יזיפה בצמה וא ךתוגהנתה;
וז תוגהנתה לע רוזחתש חינהל ריבס דוסי ונל שיו תמדוק הסיטב תוגהנתהה דוק תא תרפה;
ונלש תוסיטב ךתוא ליבוהל רתוי םיכסנ אל יכ רבעב ךל ונעדוה;
ךתנמזה תא לבקל ברסל תוכזה ונל הדמע;
סכמ וא/ו הריגה תרוקיב לש םיימשרה םילהנל םאתהב לועפל תבריס;
ינוחטיב קודיב ךלש הדובכה תא ריבעהל וא ךמצעב רובעל תבריס;
םירחא םיתוריש רובע םימולשתה וא םיבויחה ,םיסמה תא ,ףקתה ףירעתה תא תמליש אל;
תמדוק הסיט רובע ףסכ ונל בייח התא;
הלבוההמ תועפשומה תונידמה לש תונקתלו םיללכל תייצל ידכ יחרכה אוה הלבוהל בוריסהש ןימאהל ריבס דוסי ונל שי;
 .mלוכי ךניאש וא (הלבוהה ךלהמב וסרהנ ולא םיכמסמ םא םג) םיפקת העיסנ יכמסמ וא סוטמל היילע סיטרכ ךתושרב ןיא
יפוריאה דוחיאה חרזא ךניאש וא ,טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צה ךרוצל ושמישש העיסנה יכמסמ תא סוטמל היילעה תעב גיצהל
קפלדב םתחוהש סוטמל היילע סיטרכ גיצהלמ תענמנו טנרטניאה רתאב ןיא-ק'צב תשמתשהו יפוריאה ילכלכה רוזאה וא
ןיא-ק'צה;
וא םכסומה םייניבה תריצע םוקמ לש הנידמל הסינכה תושירדב ,דמוע ךניא יכ דושחל ריבס דוסי ונל שיש וא ,דמוע ךניא
תועצמאב תננכותמה הארמהה תעש ינפל תועש -4מ רחואי אל ךלש העיסנה יכמסמל עגונב עדימ תריסמ יא ללוכ) דעיה לש
שרדנ רבדה םהבש םידעיל הסיט תעב ,ונלש טנרטניאה רתא);
רובעל יאשר קר התא הבש הנידמל סנכיהל הסנמ ךנה;
הלבק רושיא דגנכ – תוכמסומה תויושרל וא ונל ךלש העיסנה יכמסמ תא רוסמל תבריס ,תשקבתה רשאכ;
תגצהש העיסנה יכמסמבש םשל ההז וניא הנמזהב םשה םא דוחייב ,הנמזהב עיפומ ומשש םדאה התא יכ חיכוהל לוכי ךניא
הפועתה הדשב.
הלבוהל דחוימ טירפ וא תדחוימ הדובכ תאשל ךתנווכל עגונב וא ךלש םידחוימה םיכרצל עגונב ונתוא תעדיי אל;
ריבס יתלב ןפואב תוהובג וז הכימתב תוכורכה תואצוההש וא התוא ךל קפסל ונתורשפאב ןיאו תדחוימ הכימת ךל השורד.
תוכמסומה תויושרה לצא הנולת ךדגנ שיגנ ונא ,סוטמב ןשעת םא וא ,עשפ וא הריבעל ריבס דשח ררועת ךתוגהנתה םא.
ךתנמזה תא לטבל ףאו ,ךלש הדובכה תלבוהבו ךתלבוהב ךישמהל ברסל תוכזה ונל הרומש ,ךכל ףסונ.
ףיעס וא הז ףיעס סיסב לע ךתנמזה תא לטבל וא ךתוא ליבוהל ברסל ,ריבסה ונתעד לוקיש יפ לע ,טילחנ םא היהו 13.3.4
םימולשתה יוכינב אלמה הסיטה ריחמ תא ,ונלש ינופלטה דקומה ךרד תאזכש השקב ריבעת םא ,ךל ריזחנ  13.3.6,ףיעס וא
הזכש בוריסמ האצותכ ומרגייש קזנ וא ןדבוא ןיגב תובח םוש ונילע לוחת אל .בשומ תרימש ימדו םירחא םיתוריש רובע
הלבוהל.
תורימחמה תונקתה ולוחי הזכ הרקמבו ,רתוי תורימחמ הלבוה בוריסל תורושקה תונקתה ,תומיוסמ תונידמב.
םיעסונ לש תיריווא הלבוה לע םילחה םידחוימ םיללכ

םידחוימ םיכרצ ילעב םיעסונ תלבוה 13.1
 .13.1.1ףיעס האר) ךכ לע ונתוא עדייל ךילע ,םידחוימ םיכרצ ךל שי םא .)6.2
 .13.1.2םיקוקזה םיעסונ  10רתויה לכל םהיניב ,תלבגומ תודיינ ילעב וא םיכנ םיעסונ  28רתויה לכל דיחי סוטמב סיטהל ןתינ
םיעסונה את לא ןיא-ק'צהמ םילגלג אסיכב הלבוהל.
 .13.1.3ףוס איה ןמזה תלבגמ ,םימואת ןוירה לש הרקמב .ןנוירהל -34ה עובשה רחאל ונתא סוטל ןוירהב םישנל םיריתמ ונניא
רשאמה יאופר רושיא וגיציש דבלבו ונלש תוסיטב ףתתשהל ולכוי -28ה עובשל רבעמ תורה םישנ .ןוירהל -32ה עובשה
תואירב תויעבל עגונה לכב ולא םייללכ הלבוה יאנתב רומאל םאתהב קר היהת ונילע לוחתש תובחה .סוטל ןתורישכ תא
שי יאופרה רושיאה תא .הנממ האצותכ וא הסיטה ךלהמב שחרתהל תויושע רשאו ,ןמחרבש רבועה וא/ו תורה םישנ לצא
הסיטה ךיראתמ םימי השיש ךותב קיפנהל.
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תוקנולא לע םיעסונ סיטהל לכונ אל .13.1.4.
םידיינ ןצמח יללוחמ סוטמל תולעהל ןתינ  )POC( 13.1.5.רשאמה ךמסמ תגצהל ףופכב ,ילזונ ןצמח וא סוחד זג םיליכמ םניאש
יבויח ץחלב ריווא תנזהל רישכמ םיללוכ הז גוסמ םידיינ ןצמח יללוחמ .דויצה יפוא תא ( ,)CPAPבשונה הפיאש רישכמ
םילולכ םניא ולא םירישכמ .ןצמח ליכמ וניא רישכמה ;תוחותפ המישנ יכרד לע רומשל הרטמב ףאה ךותל ןידע םרזב ריווא
סוטמב הזכש רישכמ תאשל ךילע םא .ףסונ טירפכ הסיטל םתולעהל ןתינו ןיא-ק'צב תרסמנש הדובכ אשונב ונלש תוינידמב,
עדימל .הסיטה לש תננכותמה הארמהה תעש ינפל תועש -48מ רחואי אל ונלש ינופלטה דקומל ךכ לע עידוהל ךשקבנ
ונלש טנרטניאה רתאב רקב ,ףסונ.
ילזונ ןצמח וא סוחד זג םיליכמה המישנ ירזע סוטמל תולעהל ןתינ אל . 13.1.6.
ךלהמב הז גוסמ דחוימ עויס ושקיבש םיעסונל יאופר ןצמח קפסנ ךא ,םהלשמ ןצמח םע םיסטה םיעסונ םילבקמ ונניא 13.1.7.
הסיטה.
הארמהה תעש ינפל תועש -48מ רחואי אל ונלש ינופלטה דקומל ךכ לע עידוהל שרדנ התא ,הזכ עויסל קוקז התא םא
ינופלטה דקומל רשקתה וא טנרטניאה רתאב רקב ,ףסונ עדימל .תורישה תא קפסל לכונש תנמ לע הסיטה לש תננכותמה
ונלש.
םינש -14מ תוחפ םליגש םיעסונו תוקונית תלבוה 13.2
.13.2.1
.13.2.2
.13.2.3
.13.2.4

תוחיטב ימעטמ .דבלב דחא קונית םע סוטל לוכי רגובמ .םהירוה יכרב לע סוטל םילוכי םייתנשמ תוחפ םליגש תוקונית,
דקומב םג ןימזו טנרטניאה רתאב םסרפתמ תוקונית תסטה לע םולשתה .תוקונית  15רתויה לכל דיחי סוטמב ליבוהל ןתינ
ונלש ינופלטה.
ןכש ,הרזחה עטקמ תא דרפנב ןימזהל ךרטצת ,הרזחה דעומ ינפל םייתנש קוניתל ואלמי םא ,רוזחו ךולה העיסנ תנמזהב
קוניתל דוע בשחיי אל דליה.
תחתמ יוויל אלל םיעסונ םילבקמ ונניא .תוחפל םינש  16וליגש םדא לש יווילב םיבייח םינש -14מ תוחפ םליגש םידלי
תוסיטל תורושקה תונקתהש ןכתיי  14.ליגל תחתמ רתויה לכל םיעסונ  10תוולל יאשר  16ליג לעמ דחא םדא  14.ליגל
תורימחמה תונקתה ולוחי הזכ הרקמבו ,רתויב תורימחמ ויהי תומיוסמ תונידמב םיניטק לש.
הסיטה םויב םייעובשמ תוחפ םליגש םידלי םיסיטמ ונניא.

סוטמב תוגהנתה 13.3
 13.3.1תווצה ישנא תויחנהל תע לכב תייצל הבוח ,הסיטה ךלהמב.
 13.3.2הלבגה אלל ךא ,ללוכ ,ינורטקלא דויצב שומישה תא סוטמב הייהשה תעב ליבגהל וא רוסאל םייושע ונא ,תוחיטב ימעטמ,
םיינורטקלא םיקחשמ ,םירוטילקת ינגנ ,םידיינ וידר ירישכמ ,םידיינ הטלקה ירישכמ ,םיאשינ םיבשחמ ,םידיינ םינופלט
הלבגה אלל תרתומ בל יבצוקו העימש ירזע לש הלעפהה .יקוט-יקוו ירישכמו וידר טלש ילעב םיעוצעצ ,רודיש ירישכמ וא
דבלב הסיט בצמב ולעפוי םירחא םידיינ םיינורטקלא םינקתה םלואו.
 13.3.3סוטמב ושכרנש םיילוהוכלא תואקשמ קרו ךא ךורצל השרות ,תוחיטב ימעטמ.
 13.3.4םיאבה םירקמב:
 )aםשוכרו םיעסונה לש וא סוטמה לש ןוחטיבה וא תוחיטבה תא תנכסמ ךתוגהנתה ,תווצה לש ריבסה ותעד לוקיש יפל;
 )bםדיקפת יולימב םהל תערפה וא תווצה ישנאב יזיפ וא ילולימ ןפואב תעגפ;
 )cינורטקלא דויצב שומישו ןושיע ,םימס ,לוהוכלא תכירצ לע תורהזא ללוכ) תווצה ישנא תוארוהל תייצ אל);
 )dסוטמה יעסונל העיצפ וא קזנ ,דרטמ וא תוחונ יא תמרג,
תוצפל שרדיתו ,הז גוסמ תוגהנתה קיספהל וא עונמל תנמ לע ,הייפכב שומיש ללוכ ,ןוכנל אצמנש יעצמא לכ טוקנל תוכזה ונל
הרומש הדובכה תלבוהבו ךתלבוהב ךישמהל ברסל תוכזה ונל הרומש ,ןכ ומכ .ךתוגהנתהמ האצותכ ומרגייש תויולע וא םיקזנ ןיגב
ונתוא .ךתנמזה תא לטבל ףאו ,ךלש
 13.3.5רבמטפסב -14ב המתחנש) ויקוט תנמא תוארוה סוטמב הייהשה ידכ ךות ועצבתיש םישעמה לע ולוחי ,רחא ןבומ לכב
סוטמב הייהש ךות ועצובש תורחא תומיוסמ תולועפו תוריבע יבגל ( 1971תנשמ ' 24סמ ירוטוטטסה ללכב הרכזנו ,1963
הז ןיינעב םילחה םירחא םיקוח םג ומכ.
 13.3.6תשגהלו הרומח תילילפ הנלבוק תשגהל ליבוהל יושע ןשעל ןויסינ לכ .ןיטולחל רוסא ויגוס לכל ןושיעה ,ונלש םיסוטמב
תלבוהבו ךתלבוהב ךישמהל ברסל תוכזה ונל הרומש ולאכש םירקמב ,וזמ הרתי .ונל ומרגייש םיקזנ ןיגב ךדגנ העיבת
ךתנמזה תא לטבל ףאו ,ךלש הדובכה.
םירחא םיתורישו הדעסה 13.4
 13.4.1םולשתב םילק םיפיטחו תואקשמ עיצהל םייושע ונא וניתוסיט ךלהמב.
 13.4.2ולא םייללכ הלבוה יאנת יפ לע) תובח ונילע לוחת ,הפועת תורבח רפסמ ידי לע וקפוסי םינושה היקלחש הסיט לש הרקמב)
ונידי לע עצוביש הסיטה עטקמל סחיב קרו ךא.
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.14

הדובכ

תרתומ הדובכ ,הדובכ יגוס 14.1
 .14.1.1םייברמה םידממה .דיחי טירפל ג"ק  32רתויה לכל היהי ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה לקשמ ,תוחיטבו תואירב ימעטמ
םה ןיא-ק'צב הרסמנש תחא הדובכ תדיחי לש םירתומה x 119.4 x 171.5 149.9 :ליבגהל תוכזה לע םירמוש ונא .מ"ס
דקומב וא טנרטניאה רתאב ומסרפתי ןה ,ולאכ תולבגה ולטוי םא .עסונ לכל ןיא-ק'צב ורסמנש הדובכה יטירפ רפסמ תא
הרומאה הלבגמהמ גרוח םלקשמ םא ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכ יטירפ סוטמה ןטבב ליבוהל ברסנ ונא .ונלש ינופלטה,
ףיעסב טרופמכ .14.1
 .14.1.2דקומב ןימז וא טנרטניאה רתאב םסרפתמ םוכסה הבוג .ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכ לש טירפ לכ ןיגב לופיט ימד םיבוג ונא
תרחבש הדובכה גוסל םירתומה םידממהמ גרוח ןיא-ק'צב הרסמנש ךלש הדובכה לש ללוכה לקשמה םא .ונלש ינופלטה,
טנרטניאה רתאב ןימז םוכסה הבוג .הסיטה םויב לחש ףירעתה יפל ,ףסונ םרגוליק לכ לע תפסונ הלמעב ךתוא בייחנ ונחנא
תשרדנה תפסונה הלמעה המלוש אל םא ןיא-ק'צב ורסמנש הדובכ יטירפ ליבוהל ברסנ ונחנא .ונלש ינופלטה דקומב וא
םידממהמ הגירח וא/ו דחוימ לופיט רובע.
 .14.1.3גורחי אל הדובכה לדוג :לדוג יבגל תואבה תולבגהל םאתהב תאזו ,עסונ לכל די תדובכ לש דחא טירפ קר תאשל יאשר התא
לש םירתומה םידממהמ X30X40ףיעסב וניוצש םידממה (.מ"ס  5איה תרתומה הגירחה – םילגלגו תוידי ללוכ אל) 20
דצה יסיכ תא םיללוכ  14.1.3הז.
 .14.1.4יתוריש  Wizz Airלש םידממהמ תגרוח אלש םיעסונה אתב תפסונ הדובכ תאשל ךל םיריתמ םימיוסמ םיילנויצפוא
x40x55דיה תדובכל ףסונב (מ"ס  5איה תרתומה הגירחה – םילגלגו תוידי ללוכ אל) ג"ק  10לש לקשממו . .23
 .14.1.5ק'צב הרסמנ אלש הדובכ לש הלבוהה ,ליעל תולבגההמ גורחי ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכה לש לקשמה וא/ו לדוגה םא-
ןיוצמל םאתהב (לקשמהמ וא לדוגהמ הגירח תלמע) תפסונ הלמע לש םולשתל הפופכ היהת גירח לקשמב וא לדוגב ןיא
הדובככ גירח לקשמב וא לדוגב ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכ לכ ליבוהל תוכזה לע םירמוש ונא .ונלש טנרטניאה רתאב
אתב תלבומה ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכ לש ילמיסקמה לדוגה ,םיעסונה אתב םוקמ תלבגמ בקע .ןיא-ק'צב הרסמנש
לש םידממהמ גורחל לוכי אל םיעסונה x40x55תרתומה הגירחה – םילגלגו תוידי ללוכ אל) ג"ק  10לש לקשממו מ"ס 23
תולבגה לע הנועש ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכ תולע אלל סוטמה ןטבב ליבוהל תוכזה ונמצעל םירמוש ונא (.מ"ס  5איה
יטרפ שוכר לע הלח אל וז תיללכ הארוה .תינוחטיב וא/ו תילועפת הניחבמ שרדיי םא ,ליעל תוניוצמה לקשמהו לדוגה
ףיעסל םאתהב .14.1.6
 .14.1.6אבה גוסהמ םינטק םיישיא םיטירפ םולשת אלל ךתא תאשל לכות ,ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכ דבלמ:
 .aהכימש וא ליעמ;
 .bדיינ ןופלט;
 .cהסיטל האירק רמוח;
 .dהסיטל ןוזמ :םייתנשמ תוחפ םליגש םידליל;
 .eינוחטיבה קודיבב רבעמ רחאל ,תואצויה תוסיטה רוזאב ושכרנש (ירפ-יטויד) סכממ םירוטפ םיטירפ;
 .fתוינפוג תולבגמ םע םישנאל םייבק גוז;
 .gדרפנ בשומב סט קוניתה םא) םייתנש דע םליגש תוקוניתל העיסנה ןוויכ דגנ םינפה םע הנקתהל תוחיטב בשומ),
עסונה לש תוחיטבה תרוגח לא החטבב ורבחל רשפאמה הליענ ןונגנמב דיוצמ תוחיטבה בשומ רשאכ.
 .14.1.7ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכל עגונב רתוי םירימחמו םיפסונ תוינידמ תונורקע םילחש ןכתיי ,םימיוסמ הפועת תודשב
הפועתה הדש תונקת ועבקי ולאכ םירקמב .ישיא שוכרלו.
 .14.1.8ךתושרל .בויח וא יארשא סיטרכ תועצמאב קרו ךא יטנוולרה םולשתה תא עצבל ןתינש ןכתיי םימיוסמ הפועת תודשב
המישרה תא ונלש טנרטניאה רתאב םסרפנ ונא .ונלש ינופלטה דקומב וא טנרטניאה רתאב ולא הפועת תודש לש המישר
קזנ לכ ןיגב תובח ונילע לוחת ,טנרטניאה רתאב הפועתה תודש תמישר תא ןכדענ אל םא .ולא הפועת תודש לש תנכדועמה
םייטנוולרה םיקוחבו ולא םייללכ הלבוה יאנתב טרופמכ ,הז לשכמ האצותכ םרגייש.
 .14.1.9םיגייתסמ ונא .ךלש הדובכה תא ליבוהל ברסל םייושע ונא ,ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכ לע לחה םולשתה תא םלשת אל םא
רומאכ בוריסמ האצותכ םרגייש קזנל תוירחא לכמ הזב.
םאתהב ,םוריח תואיציו םירבעמ םוסחי אלש ןפואב ונסחואי סוטמל תילעהש םירחא םיטירפו ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכ 14.1.10.
תווצה תוארוהל.
תלבוה .סוטמה ןטבל תחלשנה הדובכה ראש םע הסיטב םיפתתשמה םיעסונ לש םילגלג תואסיכו קונית תולגע רוסמל שי 14.1.11.
םולשתב הכורכ הניא ולא םיטירפ.
הדובכה תלבק 14.2
הדובכ לש טירפ לכ רובע הדובכ תעיבת גתו הדובכ יוהיז גת קיפננ ,סוטמה ןטבב הלבוהל ונידי לע ךלש הדובכה תלבק םע 14.2.1.
סוטמה ןטבל תרבעומה.
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 .14.2.2סט התא ובש סוטמ ותואב סוטמה ןטבל תרבעומה הדובכה תא ליבונ ונא.

הלבוהב םיללכנ םניאש םיטירפ 14.3
 .14.3.1םתחקל וא ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכל ,סוטמה ןטבל תחלשנה הדובכל םסינכהל ןיא) הלבוהב םירוסא םיאבה םיטירפה
ישיא שוכרכ ךתא):
 .aהלבוההמ תועפשומה תונידמה תחא לכ יקוחב םתרדגהכ ,טרופס וא דיצ תורטמל קשנ ילכ ללוכ ,ץפנ ירמוחו קשנ ילכ
העיסנה תינכותב תומושרהו;
 .bץפנ רמוח וא קשנ ילכ לש הארמ ילעב רמוח וא טירפ לכ;
 .cןולוק ימ ,םשוב ,רעיש יסיסרת ,םיילוהוכלא תואקשמ :טעמל) םיקילד םירמוח);
 .dםייביטקאוידר םירמוח;
 .eינצמח-וד ןמחפ ,טעמל) סוחד זג ( )CO2לש ימצע חופינל שמשמה קילד זג לש לכמ ,יתוכאלמ רביא תזזהל שמשמה
הלצה תרוגח);
 .fםיקבדמ וא םיליער םירמוח;
 .gםילגלג אסיכ לש רבצמ ,רטמורב ,םוחדמ ומכ םירישכמב תיפסכ ,טעמל) םילכאמ םירמוח);
 .hםויתיל תוללוס תוליכמה תינבומ הקעזא םע תודווזמ וא ('דנוב סמיי'ג') םילעננ םייקסע םיקית ,םיחישק םיכמסמ יקית
םיינכטוריפ םירמוח וא;
 .iםיעסונה לש םשוכר וא תיזיפה םתומלש ,םתואירב ,םהייח תא וא ,סוטמה תוחיטב תא םינכסמה םירמוחו םיטירפ
סוטמב;
 .jהלבוההמ תועפשומה תונידמה לש תונקתהו םיקוחה יפ לע םירוסאה רמוח וא טירפ לכ;
 .kרחא ןייפאמ לשב וא ולדוג ,ולקשמ בקע הלבוהל םיאתמ וניאש טירפ לכ;
 .lםיישונא םידירש;
 .mימואלניבה תיחרזאה הפועתה ןוגרא לש תוינכטה תוארוהב ןיוצש טירפ לכ ( )ICAOתורוחס לש החוטב הלבוהל
תופסונ תולבגה םע תונכוסמ תורוחסל סחיב (א"טאי) ימואלניבה הפועתה תורבח ןוגרא תונקתו ריוואה ךרד תונכוסמ
רתאב רקב ,ולא תולבגה לע ףסונ עדימ תלבקל .תומיוסמ.
ךתוא וא/ו ךלש הדובכה תא ליבוהל ברסל םייושע ונא ,ליעל םירכזנה םיטירפהמ טירפ ךתא תחקל הסנת םא.
 .14.3.2םיאבה םיטירפהמ והשלכ טירפ הליכמ ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה םא:
 .aךרע תוריינ ,ןמוזמ;
 .bהצחמל תורקיו תורקי ןח ינבא ,הרקי תכתמ ,םיטישכת;
 .cםהירזבא לע רחא ינכט וא ינורטקלא רישכמ לכו דיינ ןופלט ,ואידיו תמלצמ ,המלצמ ,בשחמ;
 .dםייטרפ וא םייקסע ,םיימשר םיכמסמ;
 .eםירחא םיהזמ םיכמסמ וא העיסנ יכמסמ;
 .fתוחתפמ;
 .gםילזונ;
 .hתופורת;
 .iםילכתמ םיטירפ.
 .jתופי תויונמאו תונמוא תוריצי;
 .kףיעסב םירכזנה ולאמ םיטירפ .14.3.1
ולא םיטירפל קזנ וא ןדבוא ,בוכיע םושל םיארחא היהנ אל ונא.
הפועתה הדש תונקת ועבקי ולאכ םירקמב .תופסונ תולבגה לוחל תויושע םימיוסמ הפועת תודשב.
 .14.3.3םיניכס ,תוברח ,םיקיתע קשנ ילכ ומכ םיטירפ ישיאה שוכרב וא ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכב ליבוהל רוסיא לח,
קשנ ילככ שמשל לולע ונתעדל רשא רחא ץפח לכו םירחא םידח םיצפחו םיקרזמ ,םיצח ,ם"וכס ,םיבהל ,םיירפסמ.
 .14.3.4תוזיראבו תויומכב קרו הלבוהל םירוסא םניאש םיטירפ קר ישיאה שוכרב וא ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכב ליבוהל רתומ
תע התואב ףקותבש תוחיטבה תונקתו םיקוחה יפ לע תורתומה.
הלבוהל םידחוימ םיטירפ 14.4
 .14.4.1הנמזהה עוציב תעב ךכ לע ונתוא עדייל ךילע ,האבה המישרבש םיטירפהמ טירפ ליבוהל ךנוצרב םא:
 .aםיריבש םיטירפ,
 .bםיענ אל יפוא ילעב םירמוח;
 .cדבלב ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכ) השבי הללוסב םילעפומ םילגלג תואסיכ);
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 .dהשילג וא הלילצ ,ףלוגל דויצ '(,דרובונס') השילג תוחול ,יקס דויצ ,ראשה ןיב ,ללוכ ,םירחא םידחוימ םיטירפ,
וכו הניגנ ילכ ,הבוגל הציפק תוטומ ,םיינפוא ,םיינרק תוגוזו תודדוב םיינרק ,גיד ידגב'.
ונתמכסהל ףופכב קר ולא םיטירפ ליבוהל לכות .הז גוסמ םיטירפ תאשל ךתנווכ לע ינופלטה דקומה תועצמאב ונתוא עדייל ךילע.
ףיעסב רכזנה והשלכ טירפ תאשל הצרת םא  )b ,)a 14.4.1 14.4.2.ו ,)d -םייטנוולרה םיפירעתל םאתהב םולשת תפסותל שרדית.
ונלש ינופלטה דקומל גייח וא טנרטניאה רתאב קודב ,םיטרפל.
ברסל םייושע ונא ,ךכל ונתמכסה תא לבקל גאדת אלו  14.4.1,ףיעסב םירכזומה םיטירפה לש הלבוהה לע חוודת אל םא 14.4.3.
ול םרגיהל יושעה קזנ וא טירפה לש בוכיע ןיגב תובח ונילע לוחת אלש וא/ו טירפה תא ליבוהל.
ןטבב קרו ךא סטות םיריבש םיטירפ הליכמה הדובכ .הלבוהמ האצותכ םיריבש םיטירפל קזנ ןיגב תובח ונילע לוחת אל 14.4.4.
לבגומ רורחש גת אשיתו ןיא-ק'צב הרסמנש הדובככ סוטמה.
םיאנתל ףופכב ליבוהל םיכסנ ונחנאש םירחא םימיוסמ םיטירפו הניגנ ילכ ,טרופס דויצ לש הלבוה רובע םלשל שרדית 14.4.5.
ונלש תולבגהלו.

םייח ילעב 14.5
הארוהב םירדגומש יפכ עויס יבלכ וא) םירכומו םימושר עויס יבלכ דבלמ ,ונלש תוסיטל םייח ילעב תולעהל ןתינ אל 14.5.1.
תירגנוהה  SZMMהנקתל םאתהב םימיוסמ םילולסמב ( 27/2009קוח לש .EC\1107/2006
תונידמה תונקתב עבקנש יטנוולר ךמסמ לכב קיזחהל תוירחאה ךילע הלח  ,רכומו םושר עויס בלכ םע סוטל ךילע םא 14.5.2.
ףיעסל ףופכב הזכ בלכ םע סוטל ךתנווכ לע ונל תעדוהש דבלבו ,ולא תונקת לש םיאנתל תייצלו הלבוההמ תועפשומה
ונלש טנרטניאה רתאב רקב ,ףסונ עדימל .םולשת אלל םירכומו םימושר עויס יבלכ סוטמל םילעמ ונחנא .6.2.1.
ךלש הדובכה תלבוהל ברסל תוכזה 14.6
םידחוימ םיטירפו ,ולא םייללכ הלבוה יאנת יפ לע הרוסא םתלבוהש םיטירפ ליבוהל ברסנ ונא  14.1,ףיעסב רומאה דבלמ 14.6.1.
ףיעסב רומאל םאתהב שארמ ונידי לע הרשוא אל וא החווד אל םתלבוהש הלבוהל .6.2.5
ותלוכת ,ולקשמ ,ותרוצ ,ולדוג לשב הלבוהל םיאתמ וניא יכ טילחנ רשא רמוח וא טירפ לכ ליבוהל ברסל םיאשר ונא ,14.6.2.
םיעסונה רתי לש תוחונה לשב וא ,יהשלכ תינוחטיב וא תיתוחיטב הביסמ וא ותזירא ,ויפוא.

הדובכ שפחל תוכזה 14.7
הביסמ ןימז ךניאש וא חכונ ךניא םא .ךלש הדובכב וא ךידגבב שופיח רשאל ךשקבל םייושע ונא ,ןוחטיבו תוחיטב ימעטמ 14.7.1.
ףיעסב וניוצש ולאמ םירמוח וא םיטירפ הליכמ איה םא עובקל ידכ ךרדעיהב ךלש הדובכב שופיח עצוביש ןכתיי ,יהשלכ הדימב .
ךלש הדובכה תא וא/ו ךתוא סיטהל ברסל םייושע ונא ,וזכ שופיח תשקבל רתעית אל םא  14.4.ףיעסב וא 14.3
הזכש שופיח ךלהמב ךלש הדובכל םרגייש קזנ ןיגב תובח ונילע לוחת אל ,יטנוולרה קוחה ריתמש.
ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכ לש ףוסיאו הריסמ 14.8
ו  18ףיעס תוארוה19-
ךלש הדובכה תא ףוסאל תוירחאב אשונ התא .ישיא ןפואב אלו הדובכ יפוסמ תועצמאב רסמית הדובכה ,הפועתה תודשב 14.8.1.
ףוסיא יגתו הדובכה יוהיז יגת לע הרקב םייקל םייושע ונא .התריסמ רחאל הדובכ ןיגב תובח ונילע לוחת אל .ולא םיפוסמב
םיאתמה הדובכ ףוסיא גת גיציש םדאל קר רסמית ונלש תרומשמב תקזחומה השרדנ אלש הדובכ .תע לכב ךלש הדובכה
הדובכה יוהיז גתל.
הדובכה תא ףוסאת אל םא .ךתושרל דמעות איהש עגרב ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכ ףוסאל שרדנ התא  14.2.ףיעסל ףופכב .
 14.8.2דימשנ וא רוכמנ ,הז ןמז קרפ רחאל .ןוסחא ימדב ךתוא בייחנו םוי  60ךשמל ותוא ןסחאנ ונא ,ךלש ישיאה שוכרה תא וא
יפל ךתוא עדיינ ,ךלש ישיאה שוכרה וא הדובכה סיסב לע ךתוא תוהזל לכונ םא .ךלש ישיאה שוכרה תאו הדובכה תא תובח םוש
ונילע לוחת אלו ,רומאה קוליסה עצובי יתמו ופסאנ אלש םיטירפה תא קלסל הנווכל עגונב תרסמש רשקה יטרפ
םרגייש קזנ םוש ןיגב ךיפלכ תפסונ.
15.

ידי לע הזוחב םינוקית WIZZ AIR

ידי לע הזוחב םינוקית Wizz Air 15.1.

ךלש העיסנה תינכותב םג טרופי רבדהו ,ןמז ותואל ןוכנ ףקותבש הסיטה ידעומ יבגל ךתוא עדיינ ,ךתנמזה תא לבקנש ינפל ..
 15.1.1רחאל (דעיה וא הארמהה םוקמ תוברל) ןנכותמה לולסמה תא וא הסיטה ךיראת ,הסיטה דעומ תא תונשל ךרטצנש ןכתיי
יפל ןופלטב וא ינורטקלא ראודב ולאכ םייוניש רבדב ךתוא עדייל ידכ רשק ךמע רוצינ ונא .ךלש העיסנה תינכות תקפנה
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לכב םייונישה תא לבקת םא ,הסיטה לש לולסמב וא ךיראתב ,העשב יוניש לש הרקמב .הנמזהה תעב תרסמש םיטרפה
ונניבל ךניבש הזוחה םאתהב ןקות וליאכ רבדה בשחיי ,איהש-הרוצ.

לעב לצא ררבל ךתוירחאב ,ךלש הנמזהב םימושרה ןופלטה רפסמ וא ינורטקלאה ראודה תבותכ לש םילעבה ךניא םא
םייוניש לע תועדוה ולבקתה םא ןופלט רפסמ ותוא לש ליגרה שמתשמה לצא וא תבותכ התוא.
 .15.1.2לש תננכותמה הארמהה תעש ינפל ךא ,ךלש הנמזהה עוציב רחאל םא  261,הנקת לש תוארוהב תרחא ןיוצמ םא אלא
הסיטל םיעיצמ ונחנאש םייונישה םאו תננכותמה הארמהה תעש תא םינשמ וא ךלש הסיטה תא םילטבמ ונחנא ,ךלש הסיטה
ינופלטה דקומה םע רשק רוציל לכות ,ךילע תלבוקמש תיפולח הסיט ךל ןימזהל ונתורשפאב ןיאו ךילע םילבוקמ אל השדחה
תואבה תויורשפאה ןיבמ רוחבלו ונלש:
 )aםימי  14ןיבש חווטב ,רשפאה לככ המוד וא ההז לולסמב ונידי לע תלעפומש תרחא הסיטל השדח הנמזה ךרובע עצבנ ונא
וא ;םיבשומה תונימזל ףופכב ,הלטוב/הבכועש הסיטה לש ןנכותמה הארמהה ךיראת ירחא םימי  30דע ינפל
 )bתמלישש ףירעתהמ  120%לש ךרעב ךלש 'חוקלה ןובשח'ל יארשא תרוצב רזחה שקבלו ךלש הנמזהה תא לטבל לכות
םוכסהמ  100%לשו ףירעתה רובע םוכסהמ  120%לש ךרעבו תורישה ימד רובע םוכסהמ  100%לשו הסיטה לוטיב רובע
ןיפוליחל .תמייק םא ,הרזח הסיטל תמלישש תורישה ימד רובע,
 )cהרזח הסיטה רובעו הלטובש הסיטה רובע תמלישש אלמה ףירעתה הבוגב יפסכ רזחה שקבלו ךלש הנמזהה תא לטבל לכות,
םינוש םיבויחו םיסמ ללוכ) יטנוולר םא).
יטנוולרה םוכסה םולשת ידי לעו םייללכה םיקוחל םאתהב תאז תושעל לכות ,ךתריחב תא תונשל ךנוצרב םא.
ישילשה דצה קפס לש םירזחההו םילוטיבה תוינידמ לוחת ,לוטיב לש םירקמב םיפסונ םיתוריש יבגל ,ךביל תמושתל.
ךשמה תוסיט 15.2.
 .15.2.1ךלש הדובכה לש וא ךלש הלבוהל תרחא הסיט תצמחה לש ןוכיסב אשונ התא .ךשמה תוסיט םיליעפמ ונניא.
תיפולח הלבוה 15.3.
 .15.3.1לולסמב יוניש ולוחי ובש הרקמב ,תיריווא הלבוהב אקווד ואל ,םייפולח הלבוה יעצמאב ךדעיל ךתוא ליבוהל םייושע ונא
שדחמ הנמזה וא.
 .15.3.2אלו תיפולחה הלבוהה יעוציב תניחבמ םיאלמכ הזוחה יאנת תא בישחנ ,תיפולח הלבוהל עמתשמב וא שרופמב תמכסה םא
םהשלכ םייוציפל וא/ו ונממ קלח וא אלמה הסיטה ריחמ רובע רזחהל יאכז היהת אל .ךיפלכ תפסונ תובח ונילע לוחת.
לולסמהמ תויטס 15.4.
 .15.4.1הפועת הדשל טסוי סוטמהו ,םכסומ םייניב תריצע םוקמב וא דעיה םוקמב תוחנל וא הארמהה םוקממ אירמהל לכונ אל םא
םיתוריש תועצמאב ,דעיה םוקמל הרובחת ךרובע רידסנ ונא ,דעיה םוקמל ךישמי סוטמה םא אלא '(,הטסה' ןלהל) רחא
לוחת אלו תיפולחה הלבוהה יעוציב תניחבמ םיאלמכ הזוחה יאנת תא בישחנ ,הזכ הרקמב .רחא הרובחת יעצמאב וא ונלש
ךיפלכ תפסונ תובח ונילע.
ךיתויוכז תפיכא 15.5.
 .15.5.1םיירוזאה םיחקפמל וא ןכרצה תנגהל תימואלה תושרל העיבת שיגהל יאכז היהת ,יחכונה ףיעסב רומאה תא םייקנ אל םא
הלש.
עדימל תוכזה 15.6.

יבגל םיללכה טוריפ ובו בתכב עדימ (הפועתה הדשב) ךל קפסנ ונא ,ךתסיט תא לטבנש וא סוטמל ךתיילע תא ריתנ אל םא 15.6.1.
ימואלה ףוגה יטרפ תא םג ךל רוסמנ ונא .המוד עדימ ךל קפסנ תוחפל םייתעש ןב בוכיע לש הרקמב םג .עויסו יוציפל
הנקתב רכזנה ידועייה .261
ןוילע חוכ ,תוגירח תוביסנ 15.7.
לוחל םייושעה םינוקיתל סחיב תפסונ תובח ונילע לוחת אל  15,ףיעס לש תומדוקה תואקספב תרחא ןיוצש יפכ טעמל 15.7.1.
םיגייתסמ ונא ,ולא םייללכ הלבוה יאנתבו םייטנוולרה םיקוחב תרתומה הדימב .ןוילע חוכ לש תוגירח תוביסנ בקע הזוחב
ןוילע חוכ לש תוגירח תוביסנמ האצותכ ומרגייש ןדבוא וא קזנ ןיגב תובח לכמ.
תולח 15.8.
רוביצל ןימז וניאש ,לזומ ףירעתב וא םניח סט התאש הדימב ולוחי אל הלא םייללכ הלבוה יאנת לש  15.1.2, 15.6םיפיעס 15.8.1.
ןיפיקעב םאו ןירשימב םא.
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.16

לופיטל תוכזהו יפסכ רזחה

יפסכ רזחה 16.1.
 16.1.1םניא םירחא םיתוריש רובע תולמעהו םיבויחה ,םיסמה ,םיפירעתה לכ ,ולא םייללכ הלבוה יאנתב שרופמב ראותמכ טעמל

רזחהל םינתינ.
 16.1.2ףירעת לש הירוגטקב םהמו םימיוסמ םידעי לא תיריווא הלבוה שוכרל לכותש ןכתיי  16.1.1,ףיעסב רומאב עוגפל ילבמ
טנרטניאה רתא ךרד אלו ינופלטה דקומב קר רשפאתת ,םינימז ויהי םא ,ולא םיפירעת לש השיכרה .רזחה רשפאמה.
 16.1.3תרחא ונל הרות אל םאו ,תרחאל וא  261הנקתל וא ,ולאה םייללכה הלבוהה יאנתל םאתהב והשלכ רזחהל יאכז התא םא,
הנמזה דוק ללוכ) הנמזה יטרפ תועצמאב הנמזהה עצבמכ ומצע גיציש ימל םלושיש רזחה .ךל קרו ךא רזחהה תא םלשנ ונא)
רזחהל בשחיי ,הנמזהה עצבמ וניא יכ דושחל הביס םוש ונל היהת אל רשאו הלבוהל רשקהב ונקפיסש רחא ךמסמ לכ וא
והלשכ עסונ וא הנמזהה עצבמ דצמ רזחהל תפסונ העיבת לכו תובח לכמ ונתוא רוטפיו ןיקת.
 16.1.4וריאב םולשתה תא עצבנ ,רשפאתי אל רבדה םא היהו .הלבוהה המלוש ובש עבטמב םלושי רזחהה ,ללככ.
לופיטל תוכזה 16.2.
 .16.2.1םולשת אלל תואבה תויורשפאה תא ךל עיצנ ונחנא  261,הנקתל םאתהב לופיטל תוכזל יאכז התא םא:
 )aבוכיעה לש ןמזה קרפ ךלהמב ,הנתמהה ךשמל ריבס סחיב דוביכו תוחורא;
 )bםהבש םירקמב ןולמ תיבב הניל לש תואצוה ךל ריזחנ וא ןולמ תיבב הניל ךרובעב רידסנ:
 וא ,רתוי וא דחא הליל לש הייהשב ךרוצ היהי ןנכותמהמ בר ןמז הארמהה םוקמב תוהשל בייח היהת; )cןולמ) (ב  16.2.1ףיעסב ראותמה הנילה םוקמ ןיבל הפועתה הדש ןיב העסה לע תואצוה ךל ריזחנ וא העסה ךרובעב רידסנ
רחא הניל םוקמ וא).
בוכיעהמ האצותכ הרצונש הנתמהה תפוקת ךלהמב (א  16.2.1ףיעס יפ לע ךל עיגמה לופיטה תא עובתל תוכזה ךל הנקות.
תוינובשח תגצהל ףופכבו ריבס םוכסל דע היהי (ג-ו (ב  16.2.1םיפיעסב ראותמה גוסהמ עויס רובע תויולעה רזחה.
 .16.2.2ןיגב תותמואמה תויולעה רזחה וא ל"אוד וא סקפ תועדוה וא סקלט ,ןופלט תוחיש יתש ךל עיצנ ,ךכל ףסונ
ולאכ תויורשקתה.
 .16.2.3הסיטה לש ףסונ בוכיעל םורגי רבדה םא  16.2.1ףיעסב ראותמה תורישה תא קפסנ אל ונא.
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תובח

יללכ 17.1.
ולא םייללכ הלבוה יאנתב רומאה יפ לע עבקנ ונלש תובחה ףקיה .17.1.1.
לש תורבחה ,יטנוולר רבדה םא  WIZZ AIR 17.1.2.ולא םייללכ הלבוה יאנתבו הנמאב טרופמכ תלבגומ היהת והשלכ קזנ ןיגב.
וחכוהש םיקזנה םוכס לע הלעת אל ונילע לוחתש תובחהו קפסמ ןפואב וחכוהש םיקזנ ןיגב קר תובח ונמצע לע לבקנ ונא.
וא יוציפה תא עבותה םדאה דצמ לדחמ וא הלווע ,תונלשרמ האצותכ ,יקלח וא אלמ ןפואב ,םרגנ קזנה יכ חיכונ םא היהו 17.1.3.
הבש הדימל םאתהב ,עבותה יפלכ תובחהמ יקלח וא אלמ רוטפ ונילע לוחי ,ויתויוכז תא לבקמ אוה ונממש םדאה דצמ םייוציפ
תעיבת שגות ךתעיצפ וא ךתריטפמ האצותכו היה .ותורצוויהל ומרת וא קזנל ומרג לדחמה וא הלוועה ,תונלשרה ,תונלשר יכ
חיכונש לככ תאזו ,עבותה יפלכ תובחהמ יקלח וא אלמ רוטפ ונילע לוחי זא םג ,עסונה וניאש םדא ידי לע הב םיביוחמ ונאש
תוירחאה יפיעס לכ לע לוחת וז הארוה .ותורצוויהל ומרת וא קזנל ומרגש םה ךדצמ לדחמ וא הלווע
ךיפלכ.
לכל תוירחאב אשונ התא .ךלש הדובכה ידי לע וא ךדי לע ומרגייש םיקזנ ןיגב תובח ונילע לוחת אל ,ליעל רומאל םאתהב 17.1.4.
ונלש ללוכ) םירחא םישנא לש שוכרל וא םירחא םישנאל םרגנש קזנ).
הדימ התואב ונלש םינכוסהו םידבועה לע לח ,תובחה תולבגהו תוגרחהה ,ולא םייללכ הלבוה יאנת ללוכ ,הלבוהה הזוח , 17.1.5.ונלש
תובחה לש ןוילעה לובגה ,רתויה לכל ,היהי ונינכוסו ונידבועמו ונתאמ לבקל לכותש ללוכה םוכסה .ונילע לח אוהש
ולא םייללכ הלבוה יאנתב ראותמכ.
ףיקע קזנ ןיגב וא חוור לש ןדבוא ןיגב תובח ונילע לוחת אל ,לחה קוחה לש תבייחמ הארוהב וא הנמאב תרחא ןיוצ םא אלא 17.1.6.
יתאצות וא.
הדובכ ןיגב תובח 17.2.
סרהה ,קזנה תא םרגש עוריאהש דבלבו ,סוטמה ןטבב תסטומה הדובכ לש בוכיע וא ןדבוא ,סרה קזנל תוירחאב אשינ ונא ,17.2.1.
לש התקזחב התייה הרומאה הדובכה ובש ןמזה ךלהמב וא סוטמה ןופיס לע שחרתה בוכיעה וא ןדבואה .Wizz Air
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םימרוגה ,ונידבוע ,ונא םא אלא ,הדובכה לש תיריוואה הלבוהב בוכיעמ האצותכ םרגייש קזנ ןיגב תוירחאב אשינ ונא 17.2.2.
ונתורשפאב היה אל יכ חיכונ םא וא ,קזנה תא עונמל ידכ שרדנש ריבס יעצמא לכ ונטקנ ונינכוס וא םיתוריש ונל םיקינעמה
ולאכש םיעצמא טוקנל םירומאה םימרוגה תורשפאב וא.
לש הרקמב .הדובכה לש יהשלכ הגירחמ וא הדובכה תוכיאמ ,הדובכב הנבומ םגפמ האצותכ קזנ ןיגב תובח ונילע לוחת אל 17.2.3.
לשכל רומאה קזנה תא סחייל ןתינ םא קר קזנ ןיגב תובח ונילע לוחת ,םיישיא םיטירפ ללוכ ,ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכ
םיתוריש ונל םיקינעמה םימרוגה וא ונידבוע דצמ וא ונדצמ.
ףופכב הלבוה ךרוצל ונלביקש הדובכ לשו הלבוהב םירוסא םיטירפ לש בוכיעו סרה ,ןדבא ,קזנ ןיגב תובח ונילע לוחת אל 17.2.4.
תא ונרשיא אלש וא הנמזהה תעב ונל החווד אל םליבוהל הנווכה רשא הלבוהל םידחוימ םיטירפו ,לבגומ רורחש גתל
םליבוהל ונתמכסה.
וכו םיעקש ,םימתכ ,ךולכל ,תוטירש ןוגכ) ךלש הדובכה לש םיינוציחה םיקלחל ילוש קזנ ןיגב תובח לכמ םירענתמ ונא )'17.2.5.
ריבס יאלבמ רצוויהל לולעה.
לבגות ונילע לוחתש תובחה (,ישיא שוכרו ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכ ,ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכ ללוכ) הדובכל קזנ ןיגב .
ךסל  17.2.6 SDR 1,131דעיב הריסמב ונוצר רבדב תדחוימ הרהצה ונידיל הדובכה תריסמ תעב ריהצה עסונה םא אלא ,עסונל
םא אלא ,רהצוהש םוכסה לע הלעי אלש םוכס םלשל תוירחאב אשינ ,הזכ הרקמב .ןכ תושעל שרדנ םא ףסונ םוכס םלישו
דעיב הריסמה בלשב ,עסונה םלישש לעופב יטנוולרה םוכסהמ הובג הז םוכס יכ חיכונ.
תודבא תקלחמ לא תונפל ץלמומ ,סוטמב טירפ תחכש םא .ונממ הדיריה תעב סוטמב םיטירפ תחכש אלש אדוול ךתוירחאב 17.2.7.
הפועתה הדשב תואיצמו.
הנואתמ האצותכ עסונ לש בוכיעו העיצפ ,תוומ ירקמב תובח 17.3.
.17.3.1
.17.3.2

.17.3.3

.17.3.4
)a
)b
.17.3.5

ולא םייללכ הלבוה יאנתב תוראותמה תולבגהל הפופכ םיעסונ לש העיצפ וא תוומ ןיגב ונלש תובחה ,הנואת לש הרקמב.
דע לש םוכסב תטלחומ תוירחא ונילע הלח  ,SDR 113,100ףיעסב םיראותמה םירקמב איצוהל .17.1.3
םירוטפ תאצל םייושע ונא ,םיעסונ לש העיצפ וא תוומ לש הרקמב ליעל רכזנה יברמה םוכסה לע הלועה םוכסב תועיבתב
םימרוגה וא ונידבוע דצמ וא ונדצמ תונלשר וא ןודז תנווכ ,לדחמ ,הלוועמ האצותכ עריא אל רומאה קזנה ( )1יכ חיכונ םא
ישילש דצ לש ודצמ תונלשר וא ןודז תנווכ ,לדחמ ,הלווע תובקעב םרגנ רומאה קזנה ( )2יכ וא ,םיתוריש ונל םיקינעמה
דבלב.
םימולשת ןובשח לע המדקמ ריבענ ונא ,יוציפל יאכזה יעבטה םדאה לש ותוהז ,הרואכל ,עבקיתש רחאל םוי -15מ רחואי אל
ךומנ היהי אל הז םולשת .המרגנש תירמוחה הקוצמל יסחי ןפואב ,םיידימ םיילכלכ םיכרצל שרדייש יפכ עויס תורטמל ולא
רשאמ  SDR 16,000םוכסהש רשפאו תובחב הרכה םושמ הב אהי אל הז ןפואב המדקמ תרבעה .תוומ לש הרקמב עסונל
ךשמהב רדסה לכמ זזוקי רומאה.
יכ ןכמ רחאל חיכונ םא אלא ורזחוי אל תומדקמ ימולשת:
ותמירגל םרת עסונ ותואש וא חונמה וא עוצפה עסונה ידי לע םרגנ קזנה;
םדא ותוא ידי לע םרגנ קזנהש וא יוציפל יאכז היה אל המדקמה ימולשת תא לביקש םדאה.
ךסל לבגות עסונ לכ יפלכ ונלש תובחה ,םיעסונ לש הלבוהב בוכיע בקע םרגנש קזנ לש הרקמב .SDR 4,694

הנקתל ףופכב םייוציפל תועיבת 261 17.4.
.17.4.1
.17.4.2
.17.4.3
.17.4.4
.17.4.5
.17.4.6
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לש רשקהב ונלש העיבתה לוהינ ךילהת לע לוחי הז ףיעס ,ולאה םייללכה הלבוהה יאנתב רומאה תא דגונה לכ יפ לע ףא
הנקתל ףופכב םייוציפ .261
הנמזה התואב םימושר עסונהו התאש הרקמב קר ךמשב  261הנקתל ףופכב םייוציפל העיבת ונל שיגהל יאשר עסונ
העיבתה תא שיגהל ךמעטמ השרומ רחאה עסונהש תויואר תוחכוה שקבל םיאשר ונחנא .םייוציפה תעיבת השגוה היבגלש
ךמשב.
תרבחל תורישי חלשיהל תבייח  261הנקתל ףופכב םייוציפל העיבת  Wizzתורישי ביגנ ונחנא .טנרטניאה רתא תועצמאב
םוי  30ךות ךלש העיבתה יבגל ךילא.
תרבח  Wizz Airלכ וא (הנמזהב עסונ םג היה ןימזמה םהבש םירקמב אלא) ןימזמה ידי לע וחלשנש תועיבתב לפטת אל
תרבחל רשפאו ונילא תורישי העיבת רבעב שיגה רבכ יטנוולרה עסונה םהבש םירקמל טרפ ,רחא ישילש דצ Wizz Air
ףיעסל םאתהב ותעיבתל ביגהל .17.4.3
ישילש דצ ידי לע השגוה רשא םייוציפל איהש העיבת לכ לש דוביע עצבנ אל ונחנא ,ליעל  17.4.2ףיעסב ןיוצמה טעמל,
ךמשב לועפל ישילשה דצה לש תוכמסה תא םיחיכומש םימיאתמו םייואר םיכמסמ ףוריצב תשגומ העיבתה םא אלא
יחרזאה להונה לש קוחב §  325.ףיעסל םאתהב חוכ יופיי קינעמש יטרפ ךמסמ תועצמאב.
תשגה ינפל יטפשמ ץועיל תונפל ךילע רוסאל וא ךיתויוכז תא ליבגהל ידכב  17.4הז ףיעסב רומאב ןיא ,קפס רסה ןעמל
ונילא תורישי יהלשכ העיבת.

עוציבל תשמתשה ובש םלשמה סיטרכל עצובי םייוציפ םולשת לכש שרופמב םיכסמ התא ,ולא םייללכ הלבוה יאנת תלבקב  17.4.7.ןכא
תרבח .הנמזהב םושרה עסונה לש קנבה ןובשחל וא הנמזהה  WIZZ AIRקנבה ןובשחש תוחכוה שקבל תיאשר
רבודמה עסונה תולעבב.
תרבח ,ךלש העיבתה תא תחלש םא  Wizz Air 17.4.8.ואלומי םא ,םיאבה םיאנתה ואלומיש דע עבותל םלשל בייחתת אל:
 )Aתרבח  Wizz Airהעיבתה לש םיהזמה םיטרפה תא תללוכש העיבתה רבדב בתכב העדוה לבקת (תוחפה לכל
העיבתה בתכש וא העדוהה לע םותחל בייח העיבתה שיגמ (.םולשתה ךיראתו העיבתל סיסבה ,הנמזה רפסמ ןכ
(ומכ .ףרוצמ תויהל בייח (רוקמל ןמאנ קתוע וא ירוקמה ךמסמה
 )Bתרבח  Wizz Airהעדוהה םהבש םירקמל טרפ .יחרזאה קוחל  6:198ףיעסב טרופמש יפכ בתכב הארוה לבקת
תרבחל שגוה העיבתה בתכ רשאכ וא העיבתה שיגמ ידי לע החלשנ העיבתה תשגה רבדב  .Wizz Airשיגמ
ףרוצמ תויהל בייח העיבתה בתכש וא העדוהה לע םותחל בייח העיבתה.
יופיי קינעמש יטרפ ךמסמ תועצמאב החלשנש העדוה התועמשמ בתכב הארוה  /בתכב העדוה  17.4.8,הז ףיעסל רשקהב
יחרזאה להונה לש קוחב §  325.ףיעסל םאתהב חוכ.
לש תואצוהה יוסיכ ךרוצל  Wizz Air 17.4.9.תרבח ,העיבתה תשגהל תורושקש  Wizz Airלוהינ ימדב העיבתה שיגמ תא בייחת
העיבתה שיגמ .תעל תעמ הנתמשו טנרטניאה רתאב םסרופמש םוכסל םאתהב עסונ לכ רובעו שיגיש העיבת לכ רובע העיבתה
תשגה םצעמ תושרדנש תופסונ תואצוה לכו העיבתה תשגהל הלמעה םולשתל םייארחא ויהי ,דוחל וא דחי ,עבותהו םוכס לכמ
תרבח .יחרזאה קוחל §  6:200ףיעסל םאתהב  Wizz Airהעיבתה תשגה רובע הלמעה תא תוכנל תיאשר
העיבתה שיגמל וא ךל םלושיש.
רובע תפסונ העיבת לכמו תובח לכמ ונתוא רוטפיו יוציפה לש ןיקת םולשתכ בשחיי ךמשב לעופש עסונל םלושש יוציפ 17.4.10.
ךדי לע יוציפה ןיגב םולשתה.
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תולועפ לע ןמז תלבגמ ,תונולת יבגל דעומב העדוה

הדובכל קזנ 18.1.
הדובכ תייעב חוד יולימ אללו הנולת תשגה אלל הדובכה תלבק  )PIR( 18.1.1.ךל הרסמנ הדובכה יכ החכוהל ,הרואכל ,בשחית
הלבוהה הזוחל םאתהבו ןיקת בצמב.
רוזאמ האיציה ינפל הדובכ תייעב חוד אלמלו דימ ךכ לע חוודל ךילע ,התא תעגה הבש הסיטב העיגה אל הדובכה םא 18.1.2.
תוירחאמ ונתוא רוטפי ךדצמ וז השירד םויק-יא .רבעמה.
ינפל הדובכ תייעב חוד אלמלו רתלאל ךכ לע חוודל ךילע ,הכותמ םיטירפ ובנגנש וא הקוזינ ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה םא  18.1.3 .תא
שיגהל ךילע ,ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה תלבק םע ןיעל םייולג ויהי אל הבינגה וא קזנהו היה .רבעמה רוזאמ האיציה
התלבקמ םימי  7ךותב הפועתה הדשב ןכמ רחאל חודה.
ךתושרל התוא תלביקש תעב ולגתה הבינגה וא קזנהו התא תעגה הבש הסיטב העיגה אל ןיא-ק'צב הרסמנש הדובכה םא ,18.1.4.
הרסמנש הדובכ ןדבואב הדונ םא .ךידיל הדובכה תעגה דעוממ םוי  21ךותב הבינגה וא קזנה לע בתכב חוד שיגהל ךילע
תויוכזה תא ףוכאל יאכז היהת ,עיגהל הרומא התייה ובש ךיראתהמ םוי  21ףולחב עיגת אל הדובכ התוא םא וא ןיא-ק'צב
הדובכל סחיב ךל תונקומה.
וז השירד םויק יא .ומצע סוטמב ךכ לע חוודל ךילע ,ךלש ישיא שוכרל וא ןיא-ק'צב הרסמנ אלש הדובכל קזנ לש הרקמב 18.1.5.
תוירחאמ ונתוא רוטפי ךדצמ.
תולבקה תא ונל חולשלו הדובכה ןוקית תא רידסהל ךילע היהי ,ונידי לע תיריוואה הלבוהה ךלהמב הדובכל קזנ לש הרקמב . 18.1.6.
גתומה יטרפ ןויצ ללוכ ,םינוקיתה תונחמ בתכב רושיא ךכ לע לבקל ךילע ,ןוקית רשפאמ וניאש ןפואב הקוזינ הדובכה םא
הדובכה לש ךרעהו.
דעיה םוקמל העגהה םע םייטנוולרה םיכמסמה לכ תאו הדובכה תייעב חוד תא ףרצלו בתכב תועיבתה תא שיגהל שי .18.1.7.
ונדגנ העיבת תליע דוע היהת אל ,בוצקה ןמזה תרגסמב העיבת שגות אל םא .18.1.8.
תונולת 18.2.
הסיטה תתיחנ רחאל ,ירשפאה םדקהב בתכב שיגהל שי (הדובכ תועיבתל טרפ) תיריוואה הלבוהל תורושקה תונולת  18.2.1.קזנ
וא ןדבוא לכל תוירחאב אשונ התא .העיבתה תליע ןהש תוביסנה ולגתה ובש דעומהמ םיישדוחמ רחואי אלו תיטנוולרה םויב ףקותב
ויהיש םייללכה הלבוהה יאנתל םאתהב הנולתה תא קודבנ ונא .הנולתה תשגהב בוכיעמ האצותכ ומרגנש
הזוחה.
תועיבת תלבגה 18.3.
אל םא עקפת ונדגנכ ( 261הנקתל ףופכב םייוציפל תועיבת ללוכ) והשלכ גוסמ העיבת תשגהל ךתושרל תדמועה תוכז לכ 18.3.1.
הקספוה ובש ךיראתהמ וא סוטמה לש ןנכותמה העגהה ךיראתמ וא דעיל העגהה ךיראתמ םייתנש ךות העיבתה תא שיגת
הלבוהה.
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רכש תוסיט רבדב תונקת

הארוה )3( 3
םיאבה םילדבהה םע ולוחי ולא םייללכ הלבוה יאנת לש תוארוהה ,רכש תוסיטל סחיב :19.1.
 .19.1.1םיעצבמ ונאש רכשה תוסיטב ולוחי םיאבה םיאנתה:
 )aהעצוב הנמזהה םא הפ לעב העדוה לבקת םהילא סחיב רשאו ךלש העיסנה תינכותב וניוצש תורחא תועדוהו הזוחה יאנת
ינופלטה דקומה ךרד;
 )bולא םייללכ הלבוה יאנת;
 )cהנמאה;
 )dטלושה קוחה;
 )eרכשה תסיט םכסה.
 .19.1.2תועיסנה ןכוס .ךתעיסנ לע םילחה םיאנתה לע ךתוא עדייל תוירחאב אשונ רכשה תסיט תא ךרובעב ןגראמה תועיסנה ןכוס
םאתהב ךתוא עדיי אלש הרקמב ומרגייש םיקזנה לכל תוירחאב אשיי.
 .19.1.3הנמזהה דוק תא ךל קפסי אוהו ,תועיסנ ןכוס ידי לע העצוב ךתנמזה.
 .19.1.4הריטפ בקע םג) ךתנמזה לש לוטיבהו הרבעהה תורשפאו ,דעומ יוניש לע םילחה םיללכה .לולסמב יוניש עצבל רוסיא לח
ונמע םכוסש רכשה םכסהל םאתהב ,ךלש תועיסנה ןכוס ידי לע ועבקיי (הנושאר הגרדמ החפשמ ןב לש.
 .19.1.5תקבדימ וא הרומח הלחמ ,תלבגומ תודיינ ,תיזיפ הלבגמ םע םיעסונ לע הנמזהה תעב תועיסנה ןכוסל עידוהל שרדנ ךנה
ךנוירהל - 28ה עובשה רחאל ייהת םא תועיסנה ןכוסל חוודל ךיילע ,הרה השיא תא םא .יאופר לופיט בייחמה רחא בצמ לכו
ונל קפסל יארחא תועיסנה ןכוס .תועיסנה ןכוסל יאופר רושיא חולשל ךיילעו ,רוזח ןוויכב וא ךולה ןוויכב הסיטה דעומב
היהי תועיסנה ןכוס ,ליעל תושירדב דומעי אל תועיסנה ןכוס םא .יאופרה רושיאה תא ונילא חולשלו תרסמש עדימה תא
ךליבוהל בוריסה לשב ומרגייש םיקזנ רובע ידעלבה יארחאה.
 .19.1.6תועיסנה ןכוס .ךלש תועיסנה ןכוסל ךכ לע עידוהל ךילע ,הלבוהל םידחוימ םיטירפ וא תדחוימ הדובכ ליבוהל הצרת םא
ןכוסה אשיי ,תועיסנה ןכוס דצמ ליעלש תושירדה םויק-יא לש הרקמב  14.4(.ףיעס האר) ךתשקב תא ונילא חולשל יארחא
ונתוא עדיי אלש ךכ לשב םרגייש קזנ לכל תידעלב תוירחאב.
 .19.1.7רכש תוסיטב הלבוה לע לח אל םייללכה הלבוהה יאנתב  7ףיעסו  6.3ףיעס.
 .19.1.8בתכב וחלשיי (הסיט תטסה וא לוטיב ,בוכיע ,םינמז חולב יונישמ האצותכ תועיבתו הדובכ תועיבת ללוכ) תונולתו תועיבת
ןאכ םג תולח  18ףיעסב וניוצש ןמזה תולבגמ לכ .תועיסנה ןכוסל.
 .19.1.9ונתטילשב ןניאש תוביסמ האצותכ ומרגייש תויולעב אשיי רכשה תסיט תא שכרש תועיסנה ןכוס.
רכשה תסיט תא שכרש תועיסנה ןכוס לע לוחת תוסיט לש ('גניקוב רבוא') רתי תנמזהמ האצותכ םרגיתש תולע לכ . 19.1.10.בתכב .,
תועיסנה ןכוסל ךתעיבת תא שיגהל ךילע ןכל ,ךלש תועיסנה ןכוסל ותוא םלשנ ונא ,רזחהל יאכז התא םא 19.1.11.
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יפולח תוקולחמ ןורתפ

יפולח תוקולחמ ןורתפל ףוגל ךלש הנולתה תא תונפהל ישאר התא תומיוסמ תונידמב ,ךלש הנולתל ונתבוגתמ קפוסמ ךניא םא . 20.1.
תיצראה היישעתהו רחסמה תכשל ידי לע ומקוהש תוקולחמ ןורתפל םיפוגל ךלש הנולתה תא שיגהל יאשר התא ,הירגנוהב רוביצה
ל"אוד תבותכ .)http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek( :תונולת ביצנ אוה לופיטל ךמסומה ףוגה ,הינטירבב
רחסמה לש (( )The Retail Ombudsmanרשק יטרפ,www.theretailombudsman.org.uk :
 ,aviation@theretailombudsman.org.ukןופלט.)8063 540 203 )0( 44 :
עדימ תלבקל .םולשת אלל דחושמ יתלב תוקולחמ ןורתפל תויורשפא םיעסונל םיקפסמ תוקולחמ ןורתפל םייפולחה םיפוגה
רתאב רקב ,ףסונ.
תיפוריאה תוביצנה לש תוקולחמ ןורתפל תנווקמה המרופטלפה תועצמאב ךלש הנולתה תא שיגהל םג ךתורשפאב 20.2.
תבותכב  .)ODR( /http://ec.europa.eu/consumers/odrלש תורישה יטרפה תא קודב  ODRטנרטניאה רתאב.
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טופיש םוקמו ןיד תרירב

 .21.1לחה קוחה לש תרחא הארוהב וא הנמאב תרחא טרופ םא אלא:
 )aהירגנוה יקוח ידי לע וטלשיי (ךתדובכל וא/ו ךילא סחיב) ךל קפסל םיכסנש הלבוה תוריש לכו ולא םייללכ הלבוה יאנת;
ןכו
 )bתידעלב אלה טופישה תוכמסל ףופכב וררבתי הנממ האצותכ וא הרומאה הלבוהל עגונב ונניבל ךניב ןימו גוס לכמ תוקולחמ
םוקמב םג ונדגנ העיבת שיגהל יאשר ךנה יכ ותועמשמ 'תידעלב אל טופיש תוכמס' חנומה .הירגנוהב טפשמה יתב לש
הירגנוהב טפשמה יתב וניאש טופיש.
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