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 אובמ .1
 םיינפואו )eScooters( םיילמשח םיעונטק תרכשהב תקסוע )"TIER" :ןלהל( מ''עב לארשי סנשיירפוא ריט 1.1

 םיירלולס םינופלטל הרבחה לש היצקילפאה תועצמאב )"בכרה ילכ" :ןלהל ,דחי ונוכי רשא( )eBikes( םיילמשח
 תייצקילפאב םימושרה תוחוקלל קרו ךא הרכשהל םינתינ בכרה ילכ .)"TIER תייצקילפא" :ןלהל( םימכח

TIER.   
 

 לע םילח םיאנתה .TIER יתוריש ךל וקפוסי םהיפ לע םיאנתה םה )"םיאנתה" :ןלהל( ולא םייללכ םיאנת 1.2
 ולא םיאנת .TIER תייצקילפאב שומיש ךות םישענה בכרה ילכ תרכשה יזוח לעו TIER תייצקילפאב שומישה
  .םינימה ינשל םינופ ךא רכז ןושלב םיחסונמ

 
 הזוחב רשקיהל דציכ ,םיתורישה תא ךל קפסת TIER דציכ םיטרפמ םיאנתה .ןויעב ולא םיאנת ארק אנא 1.3

  .רחא בושח עדימו היעב לש הרקמ לכב לועפל דציכ ,ומייסל וא TIER םע
 

  רשק תריצי יטרפו TIER תודוא עדימ .2
2.1 TIER לש םושרה דרשמה תבותכ .516435856 הרבח רפסמ ,לארשיב המושרה הרבח איה TIER לדגמ איה 

 .516435856 מ''עמ קית רפסמ ,לארשי ,ביבא לת ,20 שרחה 'חר ,ביבא לת הינתיו
 

 ל''אודב וא 03-7207277 ןופלטב TIER לש תוחוקלה תוריש דקומב ינופלט רשק ונמע רוציל ןתינ 2.2
support@tier.app. 

 
 םיאנתה .3

 שומיש ךות םישענה בכרה ילכ תרכשה יזוח לעו TIER תייצקילפאב שומישה לע םילח ולא םיאנת 3.1
  .TIER תייצקילפאב
  

3.2 TIER רומאכ םייוניש לכ תודוא ל''אודב ךל עידותו ,תעל תעמ הז םיאנת ךמסמ ןקתל התוכז לע תרמוש.  
 םתודוא העדוה תלבקמ תועובש השש ךות בתכב םתוא תיחד םא אלא ךדי-לע םירשואמכ ובשחיי םייוניש לכ
 דגנתהל ךתוכז תודוא העדוה ךל רסמית  .העדוהה ןתמ רחאל TIER יתורישב שמתשהל ךישמת םא וא TIER-מ
 .םייונישה תודוא העדוה תריסמ תעב םייונישל

 
  TIER תייצקילפא-ב שמתשהל ךתמכסה .4

 ןובשח תריצי תועצמאב TIER חוקלכ הליחת םשריהל ךילע ,TIER לש בכר ילכ רוכשל לכותש תנמ לע 4.1
 םיאשר הכלהכ ומשרנש תוחוקל קר .דבלב תחא םעפ םשריהל יאשר חוקל לכ .TIER תייצקילפאב שמתשמ
  .תיטמוטוא םושיר תוכז ךל היהת אל  .TIER יתורישב שמתשהל

 
 םיטרפ רוסמלו םיאנתה תא ךמצע לע לבקל שקבתת וכלהמבש - םושירה ךילהת לש החלצהב םויס 4.2

 המיתח הווהמ - םיפקת םולשת יטרפו ישיא דיינ ןופלט רפסמ ,ל''אודה תבותכ ,אלמה ךמש תוברל ,םימיוסמ
 שמתשמה םכסה לש קתוע  .)"שמתשמה םכסה" :ןלהל( TIER תייצקילפאב שומישל TIER ןיבו ךניב םכסה לע
 .ל''אודב ךיילא חלשיי

 
 םיאנת ךמסמ יפ לע םיינטרפ הרכשה ימכסהב תורשקתה תועצמאב בכרה ילכ תא רוכשל לכות ,ןכמ רחאל 4.3

 תרכשה םכסהב רשקיהל ,ךל ןהו TIER-ל ןה ,תוכז לכ םיקמ וניא ומצעשכל שמתשמה םכסה ,ךבל תמושתל .הז
   .בכר ילכ

 
4.4 TIER הרובס היהת םא ,ךמע ילאודיבידניא הרכשה םכסה לכ וא שמתשמ םכסה לע םותחל ברסל תיאשר 

   .הז םיאנת ךמסמל תייצמ ךניא יכ
 

 תייצקילפא תועצמאב ונתיאמ תויקוויש תובותכת לבקל ךתמכסה תנתינ ,הז םיאנת ךמסמל ךרושיא ןתמב 4.5
TIER רומאכ תויקוויש תובותכת לבקל אלש רחבת םא אלא ,)ןורסמב ,ל''אודב לשמל( רחא יעצמא לכב וא. 



 ,ךתשקב תא תנייצמה ל''אוד תעדוה חולשמ תועצמאב ,תע לכב הזוחה יפ לע ךיתופדעה תא תונשל ךתורשפאב
 ךנוצרב םא .ךלש שמתשמה ןובשחב וא ןלהל "תונולתו תוחוקל תוריש" ףיעסב העיפומה ל''אודה תבותכל
 לכב תויקוויש תובותכת ךל חולשל קיספהל ונתיאמ שקבל תורשפאב ,ונתיאמ תויקוויש תובותכת לבקל קיספהל
 תועצמאב .ונילא הינפ תועצמאב וא ךל החלשנש תיקוויש העדוה לכב הרסהה רושיק תריחב תועצמאב ,תע
 וא )תוארתה( ךלש דיינה ןופלטה רישכמל תועדוה חולשל לכונ יכ םג םיכסמ ךנה ,TIER תייצקילפא-ב שומיש
 .תוריש תועדוה ןכו ,TIER תייצקילפאב ,ךל תעגונה תוליעפל וא ,ךתוליעפל עגונב םינורסמ וא ל''אוד תעדוה
 רישכמ לש תורדגהב תוארתהה יוביכ תועצמאב ןתובכל וא ךלש תוארתהה תופדעה תא להנל לכות ,תע לכב
 .ונילא הינפ תועצמאב תע לכב ל''אוד תועדוה ךל חולשל קיספהל ונתיאמ שקבל ךתורשפאב .ךלש דיינה ןופלטה

 
 שמתשמה ןובשח .5

 ךילע  .TIER-ל ךדי לע ורסמיי ויטרפ רשא יארשאה סיטרכ וא קנבה ןובשח לש םושרה םילעבה תויהל ךילע 5.1
 תבותכל סחיב דוחייב לח רומאה .םושירה ךילהת ךלהמב ונל רוסמתש םיישיאה םיטרפה תוינכדע לע רומשל
  .ךלש םולשתה יטרפו דיינה ןופלטה רפסמ ,ל''אודה

 
 שמתשמה ןובשח תועצמאב תנמזה ותוא TIER לש בכרה ילכב שמתשהל ישילש דצ ףאל ריתהל יאשר ךניא 5.2

 תונשל )1( :יוחיד אלל ,ךילע  .םירחא ידי לע שומיש ךרוצל ךלש תורבחתהה יטרפ תא רוסמל יאשר ךניאו ,ךלש
 .ךכ תודוא TIER-ל עידוהל )2(-ו ;התוא הליג רחא םדא יכ ןימאהל סיסב ךל שי םא ךתמסס תא

 
 לש תוינכטה תושירדב דמועה ,םכח ירלולס ןופלט לעב תויהל ךילע ,TIER תייצקילפאב שמתשהל תנמ לע 5.3

 תנמ לע תיטמוטוא קדביי שמתשמה לש דיינה ןופלטה ,TIER תייצקילפא תדרוה רחאל .TIER תייצקילפא
 לכו ,תוירלולס םינותנ תובותכת לבקלו חולשל ןתינ יכ אדוול ךתוירחאב  .ולא תושירדב דמוע אוה םאב תוהזל
 .ךיילע הנלטות םינותנ תרודשת לכל עגונב ךלש רלולסה יתוריש קפס ידי לע הנלטותש תויולעה

 
 וא תרפה יכ הלגתי םא  .עדימ תייגולונכט יעצמאב TIER תייצקילפא תא תונשל וא קיתעהל יאשר ךניא 5.4

 עורגל ילבמ ,ידיימ ןפואב TIER תייצקילפאל ךתשיג תא לטבל תיאשר היהת TIER ,הז רוסיא רפהל תיסינ
  .ןיד יפ לע הל םידמועה םירחא םידעסו תויוכזמ

 שמתשמה ןובשחל רושקה דיינה רישכמה לש הבינג וא ןדבוא לש הרקמב יוחיד אלל TIER-ל עידוהל ךילע 5.5
 שומיש עונמל תנמ לע  .םיישילש םידדצ שמשי ךלש שמתשמה ןובשח יכ ןכתיי ןהבש תורחא תוביסנ לכב וא ךלש
 .השיגה תתבשה תודוא ל''אודב העדוה ךל רוסמתו ,ןיינעה ןורתפל דע ןובשחל השיגה תא תיבשת TIER ,הערל

 
 Group Ride ,העיסנ תליחתו בכר ילכ תנמזה .6

 חטש" :ןלהל( םיוסמ רוזאב תרדגומ הירוטירטב קר םינימז בכרה ילכ .תונימזב תינתומ בכרה ילכ תרכשה 6.1
 .)"תוליעפה

 
 GPS תוא ,םיתיעל ,ךבל תמושתל  .TIER תייצקילפאב םינימזכ םינמוסמה בכר ילכ קר רוכשל ךתורשפאב 6.2

 .TIER תייצקילפאב עיפומה םוקימהו לעופב בכרה ילכ םוקימ ןיב המאתה רסוחל םורגל יושע קיודמ אל
 

   .העיסנה ינפל תוקד רשע לש יברמ ןמז קרפל םולשת אלל םיוסמ בכר ילכ ןיירשל ןתינ 6.3
 

 TIER  .תניירשש בכרה ילכ תא רוכשל תבייחמ העצה שיגמ ךנה ,TIER תייצקילפאב "Start Ride" תריחבב 6.4
  .וז העיסנל עגונב הרכשה םכסה תריצי ךות ,ךשומישל בכרה ילכ רורחש תועצמאב וז העצה תלבקמ
  

 יפ לע ךתעיסנ תא םייסת רשאכ םייתסתו ,םתחנ םיוסמה הרכשהה םכסה רשאכ לחת הרכשהה תפוקת 6.5
 .תוקד 120 תב תיברמ הרכשה תפוקת ףולח רחאל וא 7 ףיעס

 
 ךניא .ךתעיסנ תליחת ינפל ךל עדונש ,בכרה ילכב קזנ וא םגפ לכ תודוא יוחיד אלל TIER-ל עידוהל ךילע 6.6

 וא םיכרדה תוחיטבב עוגפל רוריבב םייושעש רומאכ םיקזנ וא םימגפ וב שי םא םיוסמ ילכב שמתשהל יאשר
 .בכרה ילכ לש יללכה דוקפתב

 
 וא םייולב םיגימצ ןוגכ ,ןיעל הארנה קזנ וא םמגפ לכ תודוא ירשפאה םדקהב TIER-ל עידוהל ךילע ,ןכ ומכ 6.7

 .ץובה ןגמל קזנ
 

6.8 TIER תיתועמשמ הערפה ההזת םא ךלש שמתשמה ןובשחב עיפומה דיינה ןופלטה רפסמל רשקתהל תיאשר 
 .בכרה ילכב ךשומישב



 
6.9 

 תיתצובק העיסנ תרגסמב תינמז-וב TIER יבכר המכ רוכשל תורשפאה תא םכל םיעיצמ ונא ,תומיוסמ םירעב
)"Group Ride"(. תאז תוארל ולכותו יטנוולרה תוליעפה רוזאב תונימזלו עציהל תופופכ תויתצובקה תועיסנה 

 .היצקילפאב םאתהב
 ,ונלש תולבגההו םיאנתה תא ארקי םכלש םיחרואהמ דחא לכש אדוול םכילע ,Group Ride-ב שמתשהל תנמ לע
 ונחוי םהשו ורכשתש TIER יבכר לכב תואיכ שומיש השעייש ,18 ליג לעמ םכלש םיחרואהמ דחא לכש ,טרפבו
 םיארחא םתאו םכלש Group Ride-ל רשקב ומרגייש תורגאה לכ תא םלשל םיבייחתמ םכנה ,ןכ ומכ .תואיכ
 תודדובה תועיסנה תא םייסל ןתינ .ידיימ ןפואב וילע ונל חוודל םיארחאו םכלש םיחרואה ידי לע םרגנש קזנ לכל
   .םייטנוולרה םיחרואה ידי לע שומישב רתוי ויהי אל TIER-ה יבכרש רחאל קר Group Ride-ה לש

 
 העיסנ םויס .7

 יפ לע לועפל ןכמ רחאלו 8 ףיעס יפ לע הכלהכ בכרה ילכ תא תונחל ךילע ,ךתעיסנ תא םייסל ךנוצרב רשאכ 7.1
 .הרכשהה םויס ךרוצל TIER תייצקילפאב להונה
   

 ילכ תיינחל םירוסאה םירוזאה תאו תוליעפה חטש תולובג תא TIER תייצקילפא תועצמאב קודבל ךילע 7.2
 חטש לא הרזחב בכרה ילכ עוניש תויולעל יארחא היהת ,תוליעפה חטשל ץוחמ הרכשהה תא םייסת םא .בכר
 .תוליעפה

 
 תוליעפה חטשב בצמנ בכרה ילכ םא קרו ךא TIER תייצקילפא תועצמאב הרכשהה תא םייסל ךתורשפאב 7.3

   .בכרה ילכ תיינח הרסאנ ובש רוזאל ץוחמו
 

 םוקמל בכרה ילכ תא ריבעהל ךילע היהיש ךכ ,טנרטניא רוביח אלל העיסנ םייסל ןתינ אל ,ךבל תמושתל 7.4
   .טנרטניא רוביח םייק ובש הנוש

 
 םייתסת הרכשהה תקסע ,בכרה ילכ תיינח רחאל TIER תייצקילפא תועצמאב הרכשהה תא םייסת אל םא 7.5

 רחאל בכרה ילכב שמתשהל ךנוצרב םא .בכרה ילכ לש העונת וא שומיש לכ אלל תוקד 60 רחאל יטמוטוא ןפואב
    .השדח הרכשה ליחתהל שרדית ,יטמוטוא ןפואב המייתסה הרכשההש

 
 לע עידוהל ךילע ,TIER תייצקילפא תועצמאב הרכשהה תקסע תא םייסל לוכי ךניא ,םיינכט םימעטמ םא 7.6

  .TIER לומ הרכשהה םויסל תופסונ תולועפ םאתל תנמ לע ,יוחיד אלל TIER-ל ךכ
  

 המייסל לכות אל םא אלא ,הרכשהה תקסע םויס רחאל קר םייתסת הרכשהה ימד תא םלשל ךתבוח 7.7
  .ךתטילשל רבעמש םימעטמ
  

 .הרכשהה ןיגב ללוכה בויחהו תללוכה הרכשהה תפוקת ךינפב וגצוי ,הרכשהה תקסע םויס רחאל 7.8
 

 בכר ילכ תיינח .8
 וא םיללכה יפ לע הרוסא הניא בכר ילכ תיינח םהבש םיירוביצ םיחטשב בכרה ילכ תא הכלהכ תונחל שי 8.1

   .תוימוקמה תונקתה
 

   .םיישילש םידדצ לש םהיתויוכז תא וא םיכרדב תוחיטבה תא ןכסמה ןפואב בכר ילכ תונחל יאשר ךניא 8.2
 

 .בכרה ילכ רוצעמב שומיש ךות בכרה תא תונחל ךילע 8.3
 

  :בכר ילכ תונחל ןיא ,דוחייב 8.4
  וא ;הרובעתה לע השקמה רחא ןפואב וא םיתמצ תברקב ,הכרדמל הרשי תיווזב ,שיבכל הרשי תיווזב ●
 ,םיישילש םידדצ לש תורדג ,תויטמוטוא רכממ תונוכמ ,םינחדמ ,םירוזמר ,םיכרד ירורמת ,םיצע דיל ●

 וא תוסינכ ינפל ,שא יבכמ לש םיניינבו םוריח תואיצי תברקב וא ינפל ,הפשא יחפ ,םילכימ ,םילספס
 יליבשב ,תירוביצ הרובחת יזכרמל םיליבומה השיג ישיבכב ,הריצעה הרוסא םהבש תומוקמב ,תואיצי

 ילכב ,םיניינב לש תוימינפ תורצחב ,םיניינב ךותב ,היצח ירבעמב ,םירוויעל תואצמתה ירזע לע ,םיינפוא
 בוחר טוהיר וא תומוסרפ ריתסי בכרה ילכ םהבש תומוקמב ,תוקורי תואירבו םיקראפב ,םירחא בכר
 ורמשנש תומוקמב וא הקירפ וא הסמעהל םירומשה םיחטשב ,םינקתמ לש דוקפת עגפייש ןפואב וא



 ץוחנה בחרמה תא ליבגת בכרה ילכ תיינח םהבש תומוקמב וא ,םירחא םיתורישל וא םישמתשמל
 .תויוכנ ילעבלו םילגלג תואסכ ישמתשמל

 
 אלא( דוחייבו ,תוברל ,השק םהילא השיגהש תומוקמב אלו רוביצל םישיגנ םירוזאב בכרה ילכ תא תונחל שי 8.5

 :)TIER לש בכר ילכל םיידועיי הינח תומוקמכ ונמוס םא
 ;הרבח חטש וא יטרפ חטש ●
 ;תומינפ תורצח ●
  ;םינוינח ●
  ;םיראבו תודעסמ ,םיטקרמרפוס ,תוינק יזכרמ ינפל דוחייב ,תוחוקלל הינח יצרפמ ●
 וא ;םירחא םיירוביצ םינקתמבו תואטיסרבינואב הינח יצרפמ ●
 .םיימינפ םיללח ●

 
 תומיוסמ תועשב וא םימיוסמ םימיב תלבגומ םהב הינחהש םירוזאב בכרה ילכ תא תונחל ןתינ אל ,ןכ ומכ 8.6

 תויושרה ידי לע העדוה הנתינ םהל עגונבש הינח ירוסיא לע םג לח רומאה  .םימיוסמ בכר ילכל וא םויב
 וא םיעוריא לשב דיתעב םיוסמ דעומב לחה הינח לע ינמז רוסיא ,לשמל( ףקותל וסנכנ םרט םלוא ,תוימוקמה
   .)יטנבלרה רתאה לע םיעיפשמה םיתב תולבוה
 .בכרה ילכ תא תינח ובש קיודמה םוקימה תודוא ,TIER ידי לע שרדית םא ,בל םותב עדימ רוסמל ךילע

 
 הרכשהה ימד םולשת .9

 תייצקילפא ,הרכשה םכסהב תורשקתהה ינפל .בכרה ילכב ךשומיש ןיגב הרכשהה ימד תא םלשל ביוחמ ךנה 9.1
TIER ךס .)ףסומ ךרע סמ ללוכ( שומיש תקדל ריחמה תא ןכו בכרה ילכ תחיתפ ךרוצל החיתפה ימד תא גיצת 

   .הרכשהה הזוח םויס תעב ומלושי הרכשהה ימד
 

 ףא לע בכרה ילכב שמתשהל ךתלוכיב היה אל ,ךתטילשל רבעמש תוביסמ םא ,הרכשה ימד ןיגב ביוחת אל 9.2
 .TIER תייצקילפאב ןימזכ גווסש

 
 הליבח יאנת יפ לע וא )תואלמ תוקדכ ובגיי תוקד יקלח( תוקד יפל בכר ילכב ךשומיש ןיגב בויח ךממ הבגיי 9.3

 םסרופמה( שארמ םולשתב תוליבחל םיאנתה ךמסמ ,שארמ םולשתב תוליבח תשיכרל עגונב .שארמ םולשתב
 .הז םיאנת ךמסמל ףסונב לוחי )/https://about.tier.app/terms-and-conditions תבותכב

 
9.4 TIER ךדי לע רחבנש םולשתה יעצמאל םאתהב םיעצובמ םימולשת .םינוש םולשת יתוריש ינתונ םע תדבוע 

 ןובשחהמ םולשתה תרבעה תא רשאל ךמסומ התא יכ רשאמ ךנה ,הרכשה םכסה לע ךתמיתחב .םושירה ךילהתב
 םולשת יוסיכ ךרוצל קיפסמ ךדי לע רחבנה םולשתה יעצמא יכ חיטבהל יארחא ךנה .ידיימ בויח תועצמאב ןיוצש
 תיאשר TIER ,ךתוירחאבש םירחא םימעטמ וא קפסמ אל יוסיכ לשב םולשת עצבל ןתינ אל םא .הרכשהה ימד
 האיצוה וא ןהשלכ תואצוה האיצוה אל TIER יכ חיכוהל לכות םא אלא ,לעופב היתואצוה לע םולשת ךממ תובגל
 .TIER-ל םידמועה םירחא םייקוח דעסו תוכז לכמ ערוג וניא רומאה .רתוי תוכומנ תואצוה

 
 לככ קרו ךא ,ךיפלכ TIER לש תועיבת דגנכ TIER יפלכ ךל שיש תועיבת לשב םימוכס זזקל יאשר ךנה 9.5

 .טלחומו יפוס ןפואב וערכוה וא תקולחמב ןניא רומאכ תוידגנה תועיבתהש
 

 הליענ לוטיב לש הרוצב םימיוסמ TIER יבכרב שומישה ןיגב תובטה לבקל תרשפאמ TIER ,תומיוסמ םירעב 9.6
 תייצקילפאב םכינפב וגצוי Freebies םתועצמאב רובצל ןתינש בכר ילכ .)"Freebies"( םניח תוקד וא םניחב

TIER. 
 :םתא םא Freebies רובצל ולכות
 :ןכו ;Freebies -ל םינימזכ TIER תייצקילפאב םינמוסמה TIER יבכרב םישמתשמ )א
 .יפיצפס ידועיי רוזאב TIER-ה בכר תא םינחמ וא )עבקנ םא( ןיוצמה ילמינימה קחרמה תא םיעסונ )ב
 תועיסנל קר ןהב שמתשהל היהי רשפאו העיסנה ףוסב םכלש חוקלה ןובשחב וכוזי ורבצנש Freebies -ה
 תויהל לוכי ןפקות ךשמו ,TIER תייצקילפאב תרחא ןיוצ םא אלא ,הרבעהל תונתינ ןניא Freebies -ה .תוידיתע
 .ןכרע ןיגב םולשת לבקתי אלו Freebies רוכמל ןתינ אל .םירצק ןמז יקרפל םג לבגומ

TIER רובצל תורשפאה תא קיספהל וא תונשל תיאשר Freebies תע לכב. Freebies ועפשוי אל ורבצנ רבכש 
 .הז ןיעמ יונישמ

 
 



  גוהנל האשרה .10
  :םא קר בכר ילכ לע בוכרל יאשר ךנה 10.1
  ;תוחפל הנש 18 ןב ךנה ●
 ;בכרה ילכב שמתשהלמ ןיד לכ יפ לע עונמ ךניא ●
 -ו ;TIER תייצקילפא תועצמאב ךלש הגיהנה ןוישר תאו ךתוהז תא תתמיא ●
 .TIER-ב ליעפ שמתשמ ןובשח ךל שי ●

 העונתה יללכ יפ לעו ,בכרה ילכ וא לגרה יכלוה תעונת תא ןכסל ילבמ בכרה ילכב גוהנל לגוסמ תויהל ךילע 10.2
 ,ענוממ בכר ילכ לע הגיהנל םייסיסב םיילמינימ םירושיכו ןויסנ לעב תויהל ךילע .ירוביצה רדסה תונקתו םילחה
   .םיענוממ בכר ילכב חוטב שומישו לועפתב יקב תויהל ךילעו

 
  ךיתויובייחתה .11

 םיישילש םידדצ תויוכז ןכסל אלו תולחה העונתה תונקת לע דיפקהל ,התואנ הרוצב בכרה ילכב לפטל ךילע 11.1
 .בכרה ילכב ךשומיש תועצמאב

 
 :ךילע ,דוחייב 11.2
 ;ג''ק 100 לש תיברמ לקשמ תלבגמ לע דיפקהל ●
 ;םיימוקמה תונקתהו םיללכה יפ לע שרדנכ המיאתמ הדסק שובחל ●
  ;בכרה ילכב שומיש ךרוצל םיימוקמה תונקתהו םיקוחה יפ לע םירתומה םיביתנב קרו ךא בוכרל ●
 ;הרכשהה תפוקת ךלהמב החגשה אלל בכרה ילכ תא ריאשהל אל ●
 עדוויה םע דימ יוחיד אלל ,הנואתמ וא חוכב ומרגנ םא דוחייב ,םגפ וא יוקיל לכ לע TIER-ל חוודל ●

 ;םגפה וא יוקילה
 חוטב ןפואב קרו ךא השעיי בכרה ילכב שומישה יכ ,ריבס ןפואב ןכ תושעל ךתורשפאבש הדימב ,חיטבהל ●

 ;בכר ילכו לגר יכלוה תעונתל חוטבו לועפתל
 עויסה ,םיילמשח םיינפוא לש הרקמב .בכרב העיסנה ןמזב תולחה הרובעתה תונקת לע דיפקהל ●

 וא )תיברמה תוריהמה( ש''מק 25 לש תוריהמל ועיגי םיילמשחה םיינפואה רשאכ קתנתי ילמשחה
 ;םימיוסמ םירוזאב לוחתש יפכ רתוי הכומנ תיברמ תוריהמ
 דצל אצמנה גצה יבג לע הלקת ןמיס עיפומ םא וא הרהזא תרונ תקלדנ רשאכ בכרה ילכ תא דימ רוצעל ●

 -ו ;החטבב העיסנה תא ךישמהל ןתינ םאה קודבל תנמ לע TIER לא תונפלו ,ןודיכה
 .8 ףיעס תוארוה יפ לע הכלהכ בכרה ילכ תא תונחל ●

 
 :יאשר ךניא 11.3
 רוסיא לח( גוהנל ךתלוכיב עוגפל תולולעה תופורת וא םימס ,לוהוכלא תעפשה תחת בכרה ילכב בוכרל ●

 .)0.0% לש םדב לוהוכלא תדידמ - לוהוכלא לע טלחומ
  ;בכרה ילכב שומישל רתומ וניאש םוקמ לכב בוכרל ●
 ;גוס לכמ םיצורימ וא ירוטומ טרופס יעוריא ,חטש תביכר ךרוצל בכר ילכב שמתשהל ●
 הלועה תומכב ,םירחא םינכוסמ םירמוח וא םיליער ,םיריעב םירמוח תלבוה ךרוצל בכר ילכב שמתשהל ●

  ;יתיב שומישל תוליגר תויומכ לע
 וא םתרוצ ,םהיתודימ ,םייפוא רואל ,רשא םירמוח וא םיצפח תלבוה ךרוצל בכר ילכב שמתשהל ●

 ;בכרה ילכב עוגפל וא העיסנה תוחיטב תא ןכסל םייושע ,םלקשמ
 ;םירחא םישנא וא םדא םע בכרה ילכ לע בוכרל ●
 וא ;תוילילפ תוריבע עוציב ךרוצל בכרה ילכב שמתשהל ●
 .ןכ תושעל ישילש דצל רשפאל וא בכרה ילכב גוס לכמ תורמה וא םינוקית יתורירש ןפואב עצבל ●

 
 ינוכסחו יגולוקא ,רדוסמ ןפואב גוהנל לדתשהל ךילע ,TIER תוחוקל רתילו רוביצל ,הביבסל דובכ ךותמ 11.4

 .למשחב
 

 הנואת לש הרקמב עוציבל תולועפ .12
 .בכרה ילכל תועגונה תונואת לכ לע יוחיד אלל TIER-ל חוודל ךילע 12.1

   



 לככ  .הנואתה לש ימשר דועית תעצבמ הרטשמה יכ אדוולו יוחיד אלל הרטשמל עידוהל ךילע ,הנואת רחאל 12.2
 TIER-ל ךכ לע עידוהל ךילע ,תרחא הביסמ תאז תושעל ןתינ אל םא וא הנואתה דועית עצבל תברסמ הרטשמהש
 ידי לע המרגנ םא וא הנואתל תמרג התא םא ןיב לח רומאה  .הלועפה ןפוא תא TIER םע םאתלו ידיימ ןפואב
   :רשא דע הנואתה םוקמ תא בוזעל יאשר ךניא  .ישילש דצ

 
 עידות רשא דע ,הנואתה תא דעתל הלוכי הניא הרטשמה םא וא( הנואתה דועית תא םילשת הרטשמה ●

 -ו ;)תוריבסה היתוארוהל םאתהב לעפתו TIER-ל
 .TIER העבקש יפכ ,םיקזנ םוצמצלו תויאר תגשהל םיעצמא לכ הכלהכ ומשוי ●

 
 האדוה לכ רוסמל וא תוירחא לכ לוטיל יאשר ךניא ,ךדי לע גוהנה בכר ילכל תעגונה הנואת לש הרקמב 12.3

 TIER-ו ,ידעלב ןפואב ךיילע לטות תוירחאהש ירה ,הז רוסיא ףא לע תוירחא לכב הדות וא לוטית םא .המוד
 .רומאכ תוירחא תליטנ וא העדוה לכב םיביוחמ ויהי אל היחטבמו

 
 וא/ו העיצפ חווידל ספוט ךל רוסמת TIER ,ישילש דצ ידי לע המרגנ םא וא הנואתל תמרג התא םא ןיב 12.4

-ל ספוטה חולשמ דעומ .ךדי לע ותלבקמ םימי העבש ךות TIER-ל ובישהלו ואולמב הז ספוט אלמל שי .קזנ
TIER לא חלשיי אל םיקזנה חוויד ספוט םא .הז םינמז חול ןיינעל עבוקה דעומה בשחיי TIER דעומה ינפל 

 תא בשייל ברסי חטבמה םא .הנואתה ןיגב העיבתה תא - בשייל אלש יושעו - לפטי אל חטבמה יזא ,ןורחאה
 ונעטנש תונעט לכ תא ךדגנ איבת TIER יזא ,הבישהל םינמזה חולב תדמע אלש םושמ הנואתה ןיגב העיבתה
   .ךכמ האצותכ הדגנ

 
 .התושחרתה םוקמל עגונב דחוימב ,הנואתל עגונב תמא עדימ רוסמל ביוחמ ךנה 12.5

 
  חוטיב .13

 .לארשיב 'ג דצ תוירחא חוטיבב םיחטובמ TIER לש בכרה ילכ 13.1
 

 לש התמכסה תא לבקל ילבמ 'ג דצ תוירחא חוטיבב חטובש קזנ לכ בשייל וא האדוה רוסמל יאשר ךניא 13.2
TIER שארמ.   

 
  TIER תוירחא .14

14.1 TIER םא .הדי לע ומרגנש םייופצ םיקזנ ןיגב ךיפלכ תיארחא TIER הז םיאנת ךמסמל תייצת אל, TIER 
 לש הדצמ תולשרתה לש וא רומאכ תויצ יא לש היופצ האצות םנהש ,ךל ומרגייש םיקזנ ןיגב תיארחא היהת

TIER. םכסהב תורשקתהה תעב םידדצה ינשל יופצ היהש וא שחרתי קזנה יכ רורב םא םייופצ םנה םיקזנ. 
TIER ךיפלכ תיארחא הניא: 
 ;בכרה ילכ תא תרכש רשאכ וא םתחנ םכסהה רשאכ םידדצל םייופצ ויה אלש םיקזנ ןיגב ●
 לש הריבסה התטילשב וניאש עוריא לכ וא הז םיאנת ךמסמל ךתויצ יאמ םרגנש לככ ,ךל םרגנש קזנ לכ ●

TIER; וא 
 ןדבוא וא םיקסעל הערפה ,םיקסע ןדבוא ,םיחוור ןדבוא תוברל ,יתאצות וא ףיקע קזנ לכ ןיגב ●

  .תיקסע וא תירחסמ הרטמ לכל TIER יתורישב שמתשת םא תויקסע תויונמדזה
 

14.2 TIER ללוכ רומאה .ןכ תושעל יקוח יתלב הז היהי וב הרקמב ךיפלכ התוירחא תא הליבגמ וא תגייסמ הניא 
 לש הנשמה ינלבק וא יגיצנ ,ידבוע תולשרתה וא TIER תולשרתה לשב ומרגנש ףוג יקזנל וא תוומל תוירחא

TIER; תויקוחה ךיתויוכז תרפה ןיגב וא ירקש אווש גצמ וא האנוה ןיגב. 
 

  ךתוירחא .15
 לש בכר ילכל קזנ וא הבינג לכ ,דוחייב ,ללוכ רומאה .ךתוירחאבש קזנ לכ ןיגב TIER יפלכ יארחא ךנה 15.1

TIER יארחא ךנה םהל. TIER טפשמ תואצוה תוברל( םיישילש םידדצ לש תועיבתל עגונב ךדצמ יופישל תיאכז(. 
 

 ךתוירחאבש תורחא קוח תוארוהו ירוביצה רדסה תונקת ,הרובעתה תונקת לש הרפה לכל יארחא ךנה 15.2
 TIER תא תופשל ךילעו ,תואצוההו םימולשתה ,תוסנקה לכל יארחא ךנה .בכרה ילכב שומישל עגונב ןהל תייצל
 ,םימולשתה ,תוסנקה וב הרקמב יארחא היהת אל ,קפס רסה ןעמל .ךכל עגונב ישילש דצ לש הנעט לכל עגונב
 .םוגפ היהש בכר ילכב ,הז םיאנת ךמסמ תוארוה יפ לע שומישמ קרו ךא ועבנ רומאכ תועיבתה וא תואצוהה
 .TIER דגנכ הרזח תוכז אלל ,םיקזנה ןיגב הצפי חטבמש הדימב יארחא היהת אל

 



 ךדי לע םרגנ קזנה םא ,בכר ילכל םיקזנל עגונב ךניבו TIER ןיב המכסוהש תוירחא תלבגה לכ לוחת אל 15.3
 .ןוצרמ

 
 שומיש תעינמו םישמתשמ תונובשחל תינמז השיג תתבשה .16

16.1 TIER םא שמתשמה ןובשחל ךתשיג תא ינמז ןפואב תיבשהל תיאשר: 
 ;שמתשמה ןובשחב יוגש ןפואב רסמנ הזוח עוציבל ינויחה עדימ ●
  ;רומאכ םירוגיפ תודוא העדוה תלביקש הדבועה ףרח ,חינז םוכסב םניאש םימולשת עוציבב רגפמ ךנה ●
 וא ;ןהל יארחא ךנהש ,תורחא תויתוהמ תויזוח תורפה תושחרתמ ●
 םידדצ םא וא ,ךממ בנגנ אוה םא וא ,ךלש שמשתמה ןובשחל רושקה ישיאה דיינה ןופלטה תא דבאת ●

 .ךלש שמתשמה ןובשחב השרומ יתלב ןפואב שמתשהל םילוכי םיישילש
 

16.2 TIER הרתפנ היעשהל הליבוהש הביסהש רחאל יוחיד אלל ךלש שמתשמה ןובשחמ המיסחה תא ריסת.   
16.3 TIER תבגה אל םאו ,תפסונ םעפ הז םיאנת ךמסמ רפת םא בכרה ילכב ךשומיש ךשמה תא עונמל תיאשר 

    .TIER ידי-לע תולועפ תטיקנ םרטב חלשנש הארתה בתכמל
 

  ומויסו שמתשמה םכסה תפוקת .17
 העדוה ןתמ תועצמאב ,בתכב ומייסל יאשר םכסהל דצ לכו לבגומ יתלב ןמז קרפל לוחי שמתשמה םכסה 17.1

   .ירדנלק שדוח לכ םות ינפל םייעובש תב
 

 שמתשמה םכסה תא םייסל תיאשר היהת TIER .ידיימ ןפואב ,הרפה לשב םכסהה תא םייסל יאשר דצ לכ 17.2
   :םא ידיימ ןפואב

 םירוגיפ תודוא TIER-מ העדוה תלבק ףא לע ,TIER-ל םיעיגמה םימולשת עוציבב רזוח ןפואב רגפת ●
 ;רומאכ
 םייזוחה ךיסחי ךלהמב וא םושירה ךילהת ךלהמב תויתדבוע תוביסנ תרתסה וא ןוכנ אל עדימ תרסמ ●

 ;תיזוחה םיסחיה תכרעמ תא ךישמהל TIER-מ תופצל ריבס יתלב היהיש ןפואב ,TIER םע
 ,הז םיאנת ךמסמ לש תורומח תורפהמ תלדח אל ,העיבת ינפל הארתה בתכמ ךל חלשנש הדבועה ףא לע ●

 ;רומאכ הרפה לש האצות לכ ,ריבס ןמז קרפ ךות ,תנקית אל וא
 ;םימס וא לוהוכלא תעפשה תחת בכר ילכ לע תבכר ●
  וא ;רחא םדאל TIER-ב ךלש שמתשמה ןובשחל הסינכה יטרפ תא תיליג ●
   .TIER תייצקילפא תא תונשל וא קיתעהל ,אורקל תיסינ ●

 
  ישיא עדימ .18

18.1 TIER תויובייחתהו תויוכז שומימל שרדנ רומאכ עדימש לככ ,ךילא עגונב ישיא עדימ דבעתו ףוסאת TIER 
 .תויטנבלרה קוחה תוארוה לע דיפקת TIER ,ךלש ישיאה עדימה דוביע תרגסמב .שמתשמה םכסה יפ לע

 
 תעדוהב ןייע ,ךילא עגונב ישיא עדימ לש דוביעהו ןוסחאה ,ףוסיאה ףקיה תודוא םיפסונ עדימו םיטרפל 18.2

 /https://about.tier.app/de/privacy-notice :תבותכב תמסרופמה ,TIER לש תויטרפה
 

  לחה ןידה .19
 תוכמס היהת לארשיב טפשמה יתבלו ,לארשי תנידמ ןידל םיפופכ םיינטרפה הרכשהה ימכסהו שמתשמה םכסה
 .םהל עגונב וא ולא םימכסהמ תעבונה תקולחמ לכב תידעלב טופיש

 
  תויפוס תוארוה .20

 תא לבקל ילבמ ,שמתשמה םכסה יפ לע ךיתויובייחתה וא ךיתויוכז תא ישילש דצל תוחמהל יאשר ךניא 20.1
 שמתשמה םכסה יפ לע היתויובייחתהו היתויוכז תא תוחמהל וא/ו ריבעהל תיאשר TIER .שארמ TIER תמכסה
  .תרחא תיטפשמ תושי וא הרבח לכל הז םיאנת ךמסמ יפ לע וא

 
 םא וא ,הז םיאנת ךמסמ יפ לע ול ביוחמ ךנהש המ רבד עצבתש ךכ לע ידיימ ןפואב דומעת אל TIER םא 20.2

TIER ךדצמ הז םיאנת ךמסמ לש הרפה לכל עגונב ךיפלכ הלועפ לכ תטיקנב ההתשת, TIER העונמ היהת אל 
 .רתוי רחואמ דעומב תולועפ ךדגנ טוקנלמ
  



 יפיעסמ דחא לכ .ויתוארוה רתימ ערגיי אל רבדה ,יקוח וניא הז םיאנת ךמסממ קלח יכ עבקי טפשמ תיב םא 20.3
 וניא והשלכ ףיעס יכ טילחת תיטנבלר תוכמס וא טפשמ תיב םא .םיפיעסה רתימ דרפנ ונה הז םיאנת ךמסמ
 .םאולמב םיפקת וראשיי םיפיעסה רתי ,יקוח

 
  .ויתוארוה תא ףוכאל יאשר היהי אל רחא םדא ףא .TIER ןיבו ךניב השענ שמתשמה םכסה 20.4

 
  תונולתו תוחוקל תוריש .21
 תועצמאב תאז תושעל לכות ,תרחא הביס לכמ TIER לא תונפל ךנוצרב םא וא ,תונולת ,תורעה ,תולאש לכב
   :םיאבה רשקה יטרפב ,ל''אודב וא ראודב ,ןופלט

 
 )516435856 הרבח 'סמ( מ''עב לארשי סנשיירפוא ריט
  לארשי ,ביבא לת ,20 שרחה 'חר ,ביבא לת הינתיו לדגמ

 
 7207277-03 :ןופלט

 
 support@tier.app  :ל''אוד

 



 שארמ םולשתב תוליבחל םייללכ םיאנת ךמסמ
 

 אשונ .1
 )"TIER" :ןלהל( לארשי ,ביבא לת ,20 שרחה 'חר ,ביבא לת הינתיו לדגמ ,מ''עב לארשי סנשיירפוא ריט 1.1

 םיינפוא" :ןלהל( םיילמשח םיינפואו )"TIER לש םיילמשח םיעונטק" :ןלהל( םיילמשח םיעונטק הריכשמ
 טפסנוקבו )"TIER תייצקילפא" :ןלהל( םימכח םידיינ םינופלטל היצקילפאב שומיש ךות )"TIER לש םיילמשח
 )"חוקל" :ןלהל( TIER תייצקילפאב ןידכ םימושרה תוחוקלל קרו ךא עצובת הרכשה ."free-floating" הנוכמה
 ועמשמ Free-floating .לארשיב קרו )"תוליעפה רוזא" :ןלהל( רדגומה רוזאב קר ,תונימז הנשיש לככ קרו ךא
 תומוקמב אל םלוא ,תוליעפה רוזאב םינימז TIER לש םיילמשח םיינפוא וא/ו TIER לש םיילמשח םיעונטק יכ
  .םיעובק

 
 םולשתב תוליבח תשיכר לע לח )"םיאנתה ךמסמ" :ןלהל( שארמ םולשתב תוליבחל הז םייללכ םיאנת ךמסמ 1.2

 )"TIER יבכר" :ןלהל ,דחי( TIER לש םיילמשח םיינפואבו TIER לש םיילמשח םיעונטקב שומישל שארמ
 לע לחה םייללכה םיאנתה ךמסממ דרפנ יתלב קלח הווהמו ףרוצמ הז םיאנת ךמסמ .TIER תייצקילפאב
 לע לחה םייללכה םיאנתה ךמסמ ןיבו הז םיאנת ךמסמ ןיב הריתס לש הרקמב .יטנבלרה TIER בכרב שומישה
 לוחי םירחא םירקמבו ,הז םיאנת ךמסמ רבגי ,שארמ םולשתב תוליבחל עגונב ,רחבנש יטנבלרה TIER בכר
 .TIER לש םייללכה םיאנתה ךמסמ

 
 ,םירבושכ תושמשמ ולא תוליבח .שארמ םולשתב תונוש תוליבח TIER תייצקילפאב שוכרל יאשר חוקלה 1.3

 ,השיכרה דעומב )TIER בכרב הליגר העיסנל סחיב( תחפומ ריחמב תרחבנ הליבח לבקמ חוקלה ןחוכמו
 רחאל דימ עצובת היצביטקאה( השיכרה דעוממ לחה ,השכרנש תרחבנה הליבחה יתורישב שמתשהל ותורשפאבו

 .TIER תייצקילפאב TIER בכרב שומיש תעב )השיכרה
 

 קרפ ךלהמב תונהיל חוקלל תורשפאמה ,תויסיטרכ תרוצב תונימז תויהל תולוכי שארמ םולשתב תוליבח 1.4
 תועיסנב תורחא תובטהו תועובק תוחנה וא/ו תולבגומ יתלב תועיסנ וא/ו תועיסנ לש עובק רפסממ ,עובק ןמז
 .)"םייונמ" :ןלהל( יטמוטוא ןפואב ושדוחיש םייונמ תרוצבו ,)"היסיטרכ" :ןלהל(

 
 תויללכמ עורגל ילבמ ,תוברל ,שארמ םולשתב תוליבחל עגונב תולבגההו םיבושחה םיטרפה ןכו ריחמה 1.5

 )3( ,)"הזוחה תפוקת" :ןלהל( הליבחה ךשמ )2( ,הליבחה תרגסמב שמתשהל ןתינ TIER יבכר ולאב )1( רומאה
 םהבש םימיל וא/ו םינמזל עגונב תולבגה )4(-ו יברמה תועיסנה ךשמ וא/ו יברמה תועיסנה רפסמל עגונב תולבגה
 תועיסנה רפסמ לע תולבגההמ גורחי חוקלה םא .הליבחה תשיכר ינפל חוקלל ורסמיי ,הליבחב שמתשהל ןתינ

 תייצקילפאב טרופמה יטרדנטסה ףירעתב ביוחי חוקלה ,הליבחה לע םילחה יברמה תועיסנה ךשמ וא/ו יברמה
TIER. 

 
 שרופמ עדימ לבקי חוקלה .השיכרה ריחמל ףסונב לוחל םייושע םיפסונ םימולשת ,תומיוסמ תוליבחל עגונב 1.6

 .הליבחה תשיכר ינפל ,הליבחה רובע השיכרה ריחמל ףסונב םיריחמהו םימולשתה לכל עגונב
  .)"יפרגואגה םוחתה" :ןלהל( השכרנ הבש הנידמל וא/ו תוליעפה רוזאל לבגומ תויהל יושע הליבחב שומישה

 
 .TIER תייצקילפאב הליבחה לש ינטרפה רואיתב םיטרופמ םכסהל עגונב םיפסונ םיטרפ 1.7

TIER תוליבחה יאנת תאו הז םיאנת ךמסמ תא ןקתל וא/ו םייסל וא/ו עיצהל קיספהל התוכז לע תרמוש 
 דע ,תע התואב םילחה םיאנתה יפ לע ףקותב ראשית היסיטרכה ,היסיטרכ שכר חוקלה םא .שארמ םולשתב
 וא ל''אודב ,שארמ םימי )14( רשע העברא תב ,בתכב העדוה ולבקי ,יונמ ושכרש תוחוקל .הזוחה תפוקת ףוס
 תפוקתב ףקותל וסנכיי רומאכ םייוניש .רומאכ םייוניש לש ףקותל םתסינכ ינפל ,TIER תייצקילפא תועצמאב
 לע רשקתהל ךישמהל ןיינועמ היהי אלש הדימב ,יונמה תא לטבל יאשר היהי חוקלה .חוקלה לש האבה בויחה
 .ןקותמה םיאנתה ךמסמ יפ

 
 שארמ םולשתב תוליבחל השיכר םכסה תמיתח  .2

 תייצקילפאב םושיר .TIER תייצקילפאב ןירשימב עצבתת שארמ םולשתב הליבחל השיכר םכסה תמיתח 2.1
TIER רומאכ השיכר ךרוצל יחרכה אוה. 

  .TIER תייצקילפאב םיעיפומה ,םימיוסמ תוליעפ ירוזאל תלבגומ תויהל היושע תוליבח תריכמ
  

 ךלהמב ותעידיל ואבויש םירחא םימיוסמ םיאנת לכל ןכו ,הז םיאנת ךמסמל םיכסמ חוקלה ,הליבח תשיכרב 2.2
  .הליבחה תשיכר םכסה לע המיתחה

 



 יטמוטוא ןפואב ושדוחי ולא םייונמ .השיכרה ינפל יונמה לש יטמוטוא שודיח תודוא העדוה לבקי חוקלה 2.3
  .הז םיאנת ךמסמ יפ לע ןכל םדוק ומייתסי םא אלא ,ףקותב וראשייו המוד ןמז קרפל
 לע .הרקב ךרוצל תיללכ הריקסכ  ןזוהש עדימה לכ חוקלה ינפב גצוי ,שארמ םולשתב הליבחל העצה תשגה ינפל
 )תוליבחה תריקסב תופצל חוקלה לוכי ובש קלחה( input mask-ה לא רוזחל לוכי חוקלה ,תואיגש ןקתל תנמ
 .ץחה רותפכב שומיש ךות םייוניש עצבלו

 
 השקה תועצמאב .חוקלל TIER לש תבייחמ העצה הווהמ וניא TIER תייצקילפאב גצומה תוליבחה חווט 2.4

 ךילהת ךלהמב .תוינקה תלגעבש םיתורישה תא שוכרל תבייחמ העצה חוקלה שיגמ ,"םולשת רשא" רותפכ לע
 .הז םיאנת ךמסמ לש ופקותל םג חוקלה םיכסמ ,הנמזהה
 ומלושש תוליבחל השיכרה םכסה .הנמזהה תלבק תעב םתחיי ךתנמזהב הלולכה הליבחה תשיכרל בייחמ םכסה
 ."רשוא" העדוהה תועצמאב TIER תייצקילפאב הייפצל הנימז הליבחה רשאכ םתחיי שארמ

 
 .ידיימ םולשתל היהי השיכרה ריחמ 2.5

 
 ,טנרטניאה רתאב הייפצל םינימז TIER יבכרב שומישל עגונב םיפסונ םילח םיאנת לכו הז םיאנת ךמסמ 2.6

 יפ לע ,טסקט תרוצב ולא םיאנת חלשת TIER ,ףסונב .ןפדפדב 'ספדה' תורשפא תועצמאב םדירוהל ןתינו
      .ותשקב

 
 םולשת .3

 דעומב TIER תייצקילפאב ומסרופש םיריחמה .לחה רועישב ,קוח יפ לע ףסומ ךרע סמ םיללוכ םיריחמה לכ 3.1
 .ולוחיש ולא םה ,הנמזהה

 
 שמתשת TIER ,םירזחהל עגונב .הנמזהה ךילהת םותב וגצויש םולשתה יעצמא ןיבמ רוחבל יאשר חוקלה 3.2

  .תירוקמה הקסעה רובע חוקלה שמתשה וב םולשת יעצמא ותואב דימת
 

3.3 TIER תעב .רחבנש םולשתה יעצמאל םאתהב םיעצובמ םימולשת .םינוש םולשת יתוריש ינתונ םע תדבוע 
 יכ אדוול חוקלה לע .ידיימ בויחב ןובשחה םולשת תא עצבל יאשר אוה יכ חוקלה רשאמ ,םכסהב תורשקתהה
 תרחא הביס לכמ וא יוסיכ רדעיה תמחמ םולשת תודפל ןתינ אל םא .קפסמ יוסיכ שי םולשתה יעצמאב
 וא לעופב ואצוהש תואצוהה ךס לע ,רומאכ םולשת ןיגב חוקלה תא בייחל תיאשר TIER ,חוקלה תוירחאבש
 לכ ואצוה אל יכ חיכוי חוקלה םא אלא ,TIER לש טנרטניאה רתאב םימולשתה תמישר יפ לע ימעפ דח םוכסכ
 .ימעפ דחה תואצוהה םולשתל רבעמ ,חוקלהמ םייוציפ עובתל תיאשר TIER. TIER ידי לע רומאכ האצוה

 
 תשיכר ינפל העדוה לבקי חוקלה .חוקלה רחבש הליבחה גוסל םאתהב ,םיפסונ םימולשת לוחל םייושע 3.4

 הלחה בויח תפוקת לכ תליחתב יטמוטוא ןפואב שדוחי יונמה ,יונמ שוכרי חוקלה םא .שארמ םולשתב הליבחה
 ,יונמה ןיגב שדחתמה םולשתה תא יטמוטוא ןפואב בייחל TIER תא ךימסמ חוקלה ,יונמה תשיכרב .יונמה לע
 רחבש יפכ ,TIER תייצקילפאב ןימזה רחא םולשת יעצמא וא יונמה תשיכר ךרוצל שמישש םולשתה יעצמאב
  .חוקלה

 
 וביוחש םימולשת .8 ףיעס תוארוה יפ לע תע לכב ולטבל יאשר אוה ,יונמה תא שדחל ןיינועמ וניא חוקלה םא 3.5

 .הטמ תטרופמה לוטיבה תפוקת ךות השיכרהמ וב רזח שמתשמה םא אלא ,ורזחוי אל הז ףיעס יפ לע
 

 יכ דושחת TIER םא .תואקסע רשאלו רסמנש םולשתה יעצמאב שמתשהל קוח יפ לע יאשר היהי חוקלה 3.6
 תא םוסחל תיאשר היהת TIER ,ירקש וא קיודמ וניא םולשתה יעצמאל עגונב חוקלה ידי לע רסמנש עדימה
 אשונה רשא דע TIER יתורישמ קלחב וא לכב שמתשהל לכוי אל חוקלה היפ לע ,העדוהל ףופכב חוקלה ןובשח
   .TIER לש הנוצר תועיבשל רהבוי

 
 

 הערל שומישו םירחא םישמתשמ תונובשחל הרבעה רוסיא .4
 תורשוקמ תוליבחהש םושמ ,םירחא םישמתשמ תונובשחל שארמ םולשתב תוליבח ריבעהל ןתינ אל 4.1

 תורבחתהה יטרפ תא םיישילש םידדצל רוסמל םיאשר םניא תוחוקל .חוקלה לש שמתשמה ןובשחל ןירשימב
 תוחוקל םה רומאכ םיישילש םידדצ םא ףא ,)PIN דוק ,המסיס ,שמתשמ םש( םהלש שמתשמה ןובשח לש
 .םמצעב

 
  .TIER דגנ האנוה עצבי וא ,שארמ םולשתב תוליבחה תא הערל לצני אל וא/ו הערל שומיש השעי אל חוקלה 4.2



 
  .יטנבלרש לככ ,יפרגואגה םוחתה תולובג ךותב שארמ םולשתב תוליבחב שמתשי חוקלה 4.3

  
 תוירחא .5

 ,םירוטקרידה ,הב תוינמה ילעב ,TIER ,אוהש הרקמ לכב ,לחה ןידה יפ לע הרוסא הניאש תיברמה הדימב 5.1
 ,םיישנוע ,םיוולנ ,םידחוימ םיקזנ לכ וא ףוג יקזנ ןיגב םיארחא ויהי אל ,הב םידבועה וא הרשמה יאשונ

 וא יקסע עדימ ןדבוא ,תונוכסח ןדבוא ,ןיטינומל קזנ ,עדימל קזנ ,הדובע תויולע תוברל ,םיפיקע וא םייתאצות
 יא וא ךשומיש וא TIER תייצקילפא ,הז םיאנת ךמסמל רשקב וא -ל עגונב ,רחא ינוממ קזנ וא שומיש ןדבוא
 TIER-ל עדונ םא ןיב ,תוירחא תיירואית לכ יפ לע ,ושחרתה וב ןפוא לכב ,TIER תייצקילפאב שמתשהל ךתלוכי

  .ואל םא ןיבו רומאכ םיקזנ תורק תורשפא תודוא
 

 הב םידבועהו הרשמה יאשונ ,םירוטקרידה ,תוינמה ילעב לשו TIER לש תרבטצמה םתוירחא ,הרקמ לכב 5.2
 הובגה לע הלעת אל ,TIER תייצקילפאב ךשומישל רחא ןפואב הרושק וא תעבונה וא הז םיאנת ךמסמ יפ לע
 אושנ עוריאל ומדקש םישדוחה )12( רשע-םיינש ךלהמב TIER-ל תמלישש םימולשתה )ב( וא ח''ש 200 )א( ןיבמ
 .ךתעיבת

 
 שומיש תעינמו שמתשמה ןובשח לש תינמז המיסח .6

6.1 TIER תואבה תוביסנב שמתשמה ןובשח תא תינמז םוסחל תיאשר:  
 ;שמתשמה ןובשחב הכלהכ ןזומ וניא הזוחה עוציב ךרוצל ינויחה עדימ םא ●
 ;ירקש וא יוגש אוה חוקלה ידי לע רסמנש עדימ יכ דושחת TIER םא ●
 ;תמדוק תרוכזת תלבק ףרח ,חינז וניאש םוכסב םימולשתב רגפמ חוקלה םא ●
 ;ןהל תוירחאב אשונ חוקלה רשא ,הז םיאנת ךמסמ לש תורחא תויתוהמ תורפה לש הרקמב ●
 שי םא וא חוקלהמ בנגנ אוה םא ,שמתשמה ןובשחל רשוקמה ,ולש דיינה ןופלטה תא דביא חוקלה םא ●

 ;םיישילש םידדצ ידי לע חוקלה ןובשחב השרומ יתלב שומישל תרחא תורשפא
 ילבמ ,דוחייב ,הז םיאנת ךמסמ לש תידוסי הרפה עציב חוקלה יכ חינהל ריבס דוסי TIER-ל שי םא ●

  .ול 5 ףיעס ,רומאה תויללכמ עורגל
 
6.2 TIER הרתפנ םכסהה תא הרפמה חוקלה תוגהנתהש רחאל שמתשמה ןובשחמ המיסחה תא ריסת.  

 
 TIER םא .שארמ םולשתב תוליבחב שומישה רסאיי ,שמתשמה ןובשח לש העובק וא תינמז המיסח תעב 6.3

 דגנכ תוכז לכ ךכמ חמצת אל חוקלל .שארמ םולשתב תוליבחב שומישה רסאיי ,שמתשמה םכסה תא םייסת
TIER - ודצמ םכסהה לש תמדוק הרפה רואל. 

 
 םויס .7

 יטנוולרה םכסהה תפוקת םותב )2( וא ,תורתומה תוילמיסקמה תועיסנה לוצינ )1( תעב עקפת היסיטרכ 7.1
  .םהיניב םדקומה יפל ,)תרחבנה הליבחל םאתהב עבקית רשא( היסיטרכל

 
 .אבה םולשתה דעומ ינפל תועש )24( עבראו םירשע דע ושודיח תא לטבל יאשר חוקלה ,יונמ שכר חוקלה םא 7.2

  .תע התואב הלחה בויחה תפוקת ףוס דע הליבחה יתורישב שמתשהל ךישמהל לכוי חוקלה
 )14( רשע העברא תב חוקלל בתכב העדוה תועצמאב יונמה תא לטבל תיאשר היהת TIER ,יונמ שכר חוקלה םא
   .היצקילפאה תועצמאב וא/ו ל''אוד תועצמאב ,שארמ םימי

 
7.3 TIER םיאנת ךמסמ לש תידוסי הרפה לש הרקמב ,הריבס העדוה ןתמ תועצמאב הליבחה תא לטבל תיאשר 

 .לוטיבל םימעטה תא רותסל לכוי חוקלה םא אלא ,הז םכסהל 5 ףיעסו 3 ףיעס דוחייב ,הז
TIER ביגה אלו הז םיאנת ךמסמל דגונמה ןפואב לעפ חוקלה םא ,תורישב שמתשהל חוקלהמ עונמל תיאשר 

 .הז םיאנת ךמסמ תרפה ןוקיתל TIER ידי לע החלשנש העדוהל
 

  שארמ םולשתב תוליבחל עגונב לוטיב תוכז .8
 תוארוהה יפ לע ,הליבחה תשיכרמ םימי )14( רשע העברא ךות הקסעה תא לטבל חוקלה יאשר ,ןכרצכ 8.1

  .תואבה
 

  
 לוטיב תוארוה 8.2



 
 לוטיב תוכז
  

 תשיכר רחאל םימי )14( רשע העברא ךות )תועש 24-ל תויסיטרכ טעמל( ושכרנש תויסיטרכ תא לטבל יאשר ךנה
 םירומאה ןמזה יקרפ .לוטיבה תשקב תלבקמ םימי )3( השולש ךות םייתסת הליבחה ,םייונמל עגונב .הליבחה
 וא םישדח םילוע ,תוילבגומ םע םישנאל עגונב תוברל( 1981 ,ןכרצה תנגה קוחב תרחא ןיוצ םא אלא ,ולוחי ליעל
  .)םיקיתו םיחרזא

 
 'חר ,ביבא לת הינתיו לדגמ ,מ''עב לארשי סנשיירפוא ריט( ונילא תונפל ךילע ,לוטיבה תוכז תא שממל תנמ לע
 חלשייש בתכמב לשמל( רורב ןויצ ךות support@tier.app :ל''אוד ,03-7207277 'לט ,לארשי ,ביבא לת ,20 שרחה
 ,הזב ףרוצמה ,המגודל לוטיבה ספוטב שמתשהל ךתורשפאב .הז םכסה לטבל ךתטלחה לש )ל''אודב וא ראודב
  .בייחמ חסונ וניא רשא

 
 .לוטיבה תפוקת םות םרט לוטיבה תוכז שומימ תעדוה תא חולשל יד ,לוטיבה תפוקת ינמזב הדימע ךרוצל

 
 לוטיבה תוכלשה
 לוטיב תוכז שומימ לש הרקמב יכ רשאמ חוקלה ,התשיכר רושיא רחאל דימ םיליחתמ הליבחה יתורישש םושמ
 תודוא TIER-ל חוקלה עידוה ובש דעומה דע וקפוס רבכש םיתורישל םאתהב יסחי רזחהל יאכז חוקלה היהי ,וז

 תוכז תא חוקלה שממי םא .הליבחה תרגסמב םינתינה םיתורישה לש ללוכה ךסה ךותמ ,לוטיבה תוכז שומימ
 תעדוה תא לבקנ וב דעומהמ םימי )14( רשע העבראמ רחואי אלו ידיימ ןפואב חוקלל רזחה TIER םלשת ,לוטיבה
 םא אלא ,תירוקמה הקסעה ךרוצל תשמתשה וב םולשתה יעצמאב הרבחה שמתשת ,הז רזחה ךרוצל .לוטיבה
 .רזחהה ןיגב ביוחת אל ,הרקמ לכב ;שרופמב תרחא םכסוה

 
 

 .הז ספוט חלשו אלמ אנ ,םכסהה תא לטבל ךנוצרב םא
 
 
 
 
 

 לוטיב חסונ תמגוד 8.3
 
 

 :לא
 

  מ''עב לארשי סנשיירפוא ריט
 20 שרחה 'חר ,ביבא לת הינתיו לדגמ
 ביבא לת
  לארשי

 
 

 03-7207277 'לט
 

 support@tier.app :ל''אוד
 
 

 לוטיב
 
 

 :)*( אבה תורישה ןתמ/)*( םיאבה ןיבוטה תשיכרל )*( ונ/ידי לע םתחנש םכסהה תא הזב םי/לטבמ )*( ונא/ינא
 
 

_______________________________________ 
 



 
_______________________________________ 

 
 

_______________________________________ 
                                                                                                                                                         

 :הנמזה 'סמ
 
 

_______________________________________ 
 

 :)*( -ב לבקתה/)*( -ב ןמזוה
 
 

_______________________________________ 
 

 :ןכרצה םש
 
 

_______________________________________ 
 

 :ןכרצה תבותכ
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 

                                                                                     
 ןכרצה תמיתח

 
 )בתכב תועדוהל קר(

 
 

_______________________________________ 
 

 :ךיראת
 
 

_______________________________________ 
 

 ךרוצה יפל קוחמל אנ )*(
 
 

 תויפוס תוארוה .9
 רומאכ הארוהה ,הפיכאל תנתינ הניא וא הפקת הניא הז םיאנת ךמסמב יהשלכ הארוה יכ עבקי טפשמ תיב םא
  .ןיד יפ לע תרתומה תיברמה הדימב ףכאיהלו לוחל ךישמי םיאנתה ךמסמ רתיו ,םיאנתה ךמסממ קחמית

 
 תונולת / תוחוקל תוריש .10



 ,תורעה ,תולאש לש הרקמב ,ל''אודב וא ןופלטב ,בתכמב ,םיאבה רשקה יטרפב שומיש תושעל יאשר חוקלה
 :תורחא תועדוה וא תונולת

 
  לארשי ,ביבא לת ,20 שרחה 'חר ,ביבא לת הינתיו לדגמ ,מ''עב לארשי סנשיירפוא ריט

 
 03-7207277 'לט

 
 support@tier.app :ל''אוד

 
 
 


