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   תוירחאמ רורחשו רותיו ,Bird לש תוריכש םכסה
 2018 טסוגואב 09 :ףקותל הסינכה דעומ

 תיטפשמ םיבייחמ םיאנתו תוינת וב ועבקנ .הדיפקב הז םכסה אורקל שי
  .תורישב ךלש שומישה תרדסהל

 ידי לע םינתינה )ןלהל םתרדגהכ( םהשלכ Bird יתורישב ךלש שומישל הרומתב
Bird Rides, Inc. d/b/a Bird )ןלהל: "Bird"), Bird ה/תאש תשרוד 

 ,םיחולש ,םישרוי ,ת/בכורה תחפשמ לכ םשב ת/לעופה( )"ה/תא" ,"ת/בכורה"(
 םכסהב םיאנתהו תוינתה לכל י/םיכסת )םיחמנו םיפילח ,חוכ יאב ,םירושק םיפוג

  .)"םכסהה"( תוירחאמ רורחשו רותיו ,Bird לש תוריכש

 רתאו יראלולס ןופלטל היצקילפא )1( םיללוכ Bird ידי לע םינתינה םיתורישה
 תניעט תורשפא )3( ,)"בכר ילכ"( Bird לש םיילמשח בכר ילכ )2( ,רושק טנרטניא
 דויצה רתי לכ )4( ןכו ,ןלהל 1.15 ףיעס תוארוהל םאתהב בכורה ידי לע בכרה ילכ
  ידי לע ןתינה עדימהו טנרטניאה ירתא ,תויצקילפאה ,תורישה ,תווצה ,רושקה

Bird ותוא עדימ וא  Bird יתוריש" :וידחי ונוכיש( םכרובע ןימזל הכפה Bird"). 

 םהל , https://www.bird.co/terms :תבותכב םיעיפומה תורישה יאנתל ףסונב
 לכ תא הדיפקב אורקל ךילע ,Bird יתורישל תמשרנ רשאכ שרופמ ןפואב תמכסה
 לש תיקלח המישר העיפומ ןלהל .הז םכסהב רשקתת םרטב םיאנתהו תוינתה
 ,הז יתלחתה בלשב רבכ ךבל תמושתל איבהל תניינועמ Bird םתוא םיאנת רפסמ
 םיחנומה .ןטק ךסמ לעב רחא רישכמ וא ןופטראמס תועצמאב שלוג התאש הרקמל
 .הז םכסהב ורדגוה וב ןפואב ושרופי השגדהב םיעיפומה

 ,םינוכיסב האישנל רשאב תוארוהו םירטפה ,תוירחא תולבגה ללוכ הז םכסה ●
 תאו תויטפשמה תויוכזה תא םיליבגמ רשא ,הבוח תוררוב ףיעס םג ומכ
  .ןלהל 15 -ו 9 םיפיעסל רובעל שי ,םיפסונ םיטרפל .ךלש םידעסה

 העיסנה ,לעניי אל בכרה ילכ םא .העיסנה םויסב בכרה ילכ תא לוענל שי  ●
 ךס לע דמוע תחא העיסנל יברמה בויחה .יפסכה בויחה םג ךשמייו ךשמת
 2.3 ףיעס תוארוהל רובעל אנ םיפסונ םיטרפל .תועש 24 ךשמל ₪500 לש
  .ןלהל

 ןיא ,רמולכ ,יקוח הינח םוקמב תונחל בייח בכרה ילכ ,ךלש העיסנה םויס םע ●
 וניאש רחא חטש לכב וא לוענ רוזאב וא יטרפ חטשב בכרה ילכ תא תונחהל
 וא הכרדמ םוסחל ,העונתל עירפהל לולעה ןפואב הנחי אל בכרה ילכ .ירוביצ
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 תונקתהו םיקוחה לכב רדסות הינחה .ותוללכב רוביצל הערפהל םורגל
 תויושע הינחה תונקתש בל ומיש .םיינוריע רזע יקוחב תוברל םייטנוולרה
 םילחה הינחה ינידל עדומ תויהל ךתוירחאבו ,לארשיב ריעל ריעמ תונתשהל
  .בכרה ילכב ךלש שומישה לעו ךילע

 ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו תוברל( םייטנוולרה םיקוחה לכל תייצל שי ●
 ,)םיילמשח בכר ילכו הניעט ,הינח ,לגר יכלוה ,הרובעת לע םילחה םיקוחה
 רוזאב םילחה ,הדסק תשיבח תבוחל םיסחייתמה םהשלכ םיקוח הז ללכבו

  .בכרה ילכב העיסנ תעב הדסק שובחל ךילע ,קפס רסה ןעמל .ךלש

 תועצמאב תאזו ,לוקת וא קוזינ בכר ילכ לכ לע םדקהב Bird -ל חוודל ךילע ●
 ראודה תועצמאב וא )"Bird תייצקילפא"( Bird לש רלולסל היצקילפא
  .ינורטקלאה

Bird ילכ תא רוכשל שרופמ ןפואב םיכסמ בכורהו ריכשהל שרופמ ןפואב המיכסמ 
 ףסכה ימוכס לכ ,תרחא עבקנ םא אלא .הזב ועבקנש םיאנתלו תוינתל ףופכב בכרה
 .ב"הרא לש םירלודב םיבוקנכ ובשחיי הז םכסהב םיעיפומה

 בכרה ילכב שומישלו תוריכשל םייללכ םיאנת .1

 םכסהל םידיחיה םידדצה םנה בכורהו Bird .ידעלב שמתשמכ בכורה 1.1
 אוהו )םיעסונ עיסהל רוסא( דיחיה בכורהו דיחיה רכושה ונה בכורה .הז
 ןיבמ ךנה .הזב םירומאה םיאנתהו תוינתה לכ םויקל ידעלבה יארחאה
 תויהל בכרה ילכ לע ,םוקימהמ בכרה ילכ תא ליעפמ התא רשאכש
 ילכב שומיש תושעל םירחאל רשפאל ךל רוסא .ידעלבה ךשומישב
  .םוקימהמ תלעפה ותוא בכרה

 בכורה ליגש רשאמו ריהצמ בכורה .הלעמו הנש 18 ןב היהי בכורה 1.2
 .הלעמו 18 ונה

 אוהש רשאמו ריהצמ בכורה .בכרה ילכ לש רישכ ליעפמ ונה בכורה 1.3
 ינפוג רשוכו תורישכ לעב אוהו בכרה ילכ תא ליעפהל עדוי )איה וא(
 ילכב הביכרל )םירכשמ םירמוח לש העפשה תחת וניאו( םיריבס
 ךמצע תא ןכסל לולעה ןפואב םייוקל םניא ךתעימשו ךתייאר .בכרה
 רמוח אוצמל לכות ןאכ .בכרה ילכב הביכר תעב םירחא ןכסל וא
 .תעל תעמ ןכדעתי הז עדימש ןכתיי .בכרה ילכ ןרצי ידי לע קפוסש
 לכ תא ומצע לע לבקמ בכורה ,בכרה ילכ לע בכרל תרחבש ךכב
 אשונ ךנה .יאופר בצמ וא העיצפ לכל םינוכיסה לכ תאו תוירחאה
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 עורגל ילבמ ,הז ללכבו ,ריוא גזמ יאנת םא הטלחה לבקל תוירחאב
 ,םיקרב תופוס וא חרק ,דרב ,גלש ,לפרע ,םשג :רומאה תויללכמ
 ןפוא תא םיאתהל ץלמומ .ןכוסמל בכרה ילכ לועפת תא םיכפוה
 ,ריוואה גזמ יאנתל ומיאתיש ךכ ,ךלש המילבה קחרמ תאו הביכרה
 שומיש תושעל רוסא .שיבכב העונתה בצמו הביבסה ,תוארנה
 וא תושדעב רזענ ךנהש חיטבהל ךילע ןכו הביכרה תעב תוינזואב
 תמלוה היאר לעב תויהל תנמ לע תשרדנה הדימב םייפקשמב
  .בכרה ילכב תיתוחיטבו התואנ הביכרל

 ילכש ,ךכל םיכסמ בכורה .Bird לש ידעלבה השוכר ונה בכרה ילכ  1.4
 ידעלבה השוכר תע לכב וראשיי ,וילא רבוחמה Bird לש דויצ לכו בכרה
 ךרדב וא וילע בותכל ,בכרה ילכ תא קרפל ךל רוסא  .Bird לש
 ילכמ והשלכ קלח ,בכרה ילכ תא תיחשהל וא ןקתל ,תונשל תרחא
 יבג לע בותכל ךל רוסא .איהש ךרד לכב Bird לש רחא דויצ וא בכרה
 תיחשהל וא תונשל וא התוא ףלקל ,בכרה ילכ לע תקבדומה הקבדמ לכ
 לכב וא בכרה ילכב שומיש תושעל ךל רוסא .תרחא ךרד לכב התוא
 אלל תרחא תירחסמ הרטמ לכל וא םוסרפ תרטמל Bird לש רחא דויצ
  .Bird תאמ בתכבו שארמ תושר

 בכרה ילכש רשאמו םיכסמ בכורה .ותונימזו בכרה ילכ לועפת תועש 1.5
 שי .הנשב םימי 365 ,עובשב םימי 7 ,הממיב תועש 24 םינימז םניא
 ילכ רפסמ .ןלהל בוקנכ םייברמ ןמז יקרפל בכרה ילכ תא רוכשל
  .תחטבומ הניא םלועל בכרה ילכ תונימזו לבגומ ונה בכרה

 םיינוריע םירוזאב ותוא ליעפהל וא/ו בכרה ילכב שומיש תושעל ןתינ  1.6
 בכרה ילכ לע בכרל וא/ו ליעפהל ,שמתשהל םיכסמ בכורה .דבלב
 תושעל בכורה לע ,םיינפוא יליבש םנשי םא .דבלב ינוריע רוזאב
 בכורה לע ,םיינפוא יליבש אצמנב ןיא םא .הלא םיליבשב שומיש
 .)שיבכה לש ןימי דצב ,רמולכ( העונתה ןוויכ םע שיבכה לע בכרל
 דעוימה ליבש לע וא הכרדמ לע בכרה ילכ תא ליעפי אל בכורה
  .לגר יכלוהל

 לועפתל וא/ו שומישל םיסחייתמה םיללכל םאתהב לועפל בכורה לע 1.7
 םיסחייתמה םיקוחה לכ תא םייקל םיכסמ בכורה .בכרה ילכ
 תוברל ,בכרה ילכ לש לועפת וא/ו הניעט ,הינח ,הביכרל ,שומישל
 רזע יקוח ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו תוברל ,םילחה םינידה לכ
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 ובש רוזאב בכרה ילכל תוסחייתמה תונקת ןכו םיינוריעו םיימוקמ
 ,ןכ ומכ .םהשלכ הדסק יקוח הז ללכבו ,בכרה ילכ תא ליעפמ ךנה
 שמתשמ ודועב םירחא יפלכ דובכבו תובידאב לועפל םיכסמ בכורה
  .Bird יתורישב

 :םיאבה םיאנתל םיכסמ בכורה .תורוסא תולועפ 1.8

● Bird קית לש הקזחא וא האישנ תעב בכרה ילכ תא ליעפהל אל הצילממ 
 וא לקשמה יוויש לע עיפשהל לולעה רחא טירפ וא קש קית ,בג קית ,םילהנמ
 טירפב שומיש תושעל רחבת םא .בכרה ילכב יתוחיטבה שומישב עוגפל
 ךתלוכיב עגופ וניאו ךפוגל דומצ טירפהש חיטבהל הצילממ Bird ,רומאכ
  .החטבב בכרה ילכ תא ליעפהל

 בג יקית ןוגכ ,בכרה ילכ ןודיכ לע םידבכ םיטירפ חינהלמ ענמיהל ךילע ●
 .םידבכ קש יקית וא

 ןופלט לכב שומיש תושעלמ ענמיהל ךילע ,בכרה ילכ לע הביכר תעב ●
 רישכמ לכ וא ,דיינ הקיסומ ןגנ ,םינורסמ חולשמל רישכמ ,יראלולס
  .בכרה ילכ לש יתוחיטב לועפתמ ךתעד תא חיסהל לולעה רחא

 ,לוהוכלא תעפשה תחת ךדועב בכרה ילכ תא ליעפהלמ ענמיהל ךילע ●
 תא ליעפהל ךלש תלוכיב עוגפל לולעה רחא רמוח וא תופורת ,םימס
  .החטבב בכרה ילכ

  .בכרה ילכב דלי וא ףסונ םדא ביכרהלמ ענמיהל ךילע ●

 ידי לע םיקפוסמה הליענ ינונגנמב קרו ךא שומיש תושעל יאשר ךנה ●
Bird. בכרה ילכ תא דימצהל וא בכרה ילכל ףסונ לוענמ ףיסוהל ךל רוסא 

 .רחא םצע לכל הליענב

 ךות ,הדימע בצמב אוהשכ ,יקוח הינח םוקמב תונחל בייח בכרה ילכ ●
 יתלב יטרפ חטשב בכרה ילכ תא תונחהל רוסא .תילגרב שומיש
 רוסא .רחא רשואמ וניאו ירוביצ וניאש חטשב וא לוענ םוקמב ,השרומ
 ענמיהל ךילע .לגר יכלוהל תוכרדמ םוסחי וא העונתל עירפי בכרה ילכש
 הנכס שי םא הרובעתב םיסומע םירוזאב בכרה ילכ תא תונחהל
  .בכרה ילכב ושגנתיש
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 שובל ךנה םא אלא הלילה תועשב בכרה ילכ לע בכרלמ ענמיהל ךילע ●
  .)קוחה יפ לע שרדנכ( רהוז דופאב

 .ןיעל הארנ םוקמב תונחל בייח בכרה ילכ ●

 םיכסמ בכורה דבלב שומיש לש םימצמוצמ םיגוסל דעוימ בכרה ילכ 1.9
 ,חטש תביכר ,ץורמ ךרוצל בכרה ילכב שומיש ושעי אל איה /אוהש
 איה /אוהש ,ךכל םיכסמ בכורה .תירגתא הביכר וא םילולעפ תביכר
 םניאש םישיבכ לע בכרה ילכב שומיש ושעי אל וא/ו וליעפי אל
 םוקימ לכב וא )הליגר תינוריע הביכרל רבעמ( םימ ךרד ,םילולס
 םיכסמ בכורה .םירחאל דרטמ הווהמ וא/ו יקוח יתלב ,רוסא ונהש
 ,סרפ וא הרכשה םשל בכרה ילכב שומיש ושעי אל איה /אוהש ,ךכל
  .הנקת וא הדוקפ ,קוח לכ תרפהב שומיש וב ושעי אל

 לקשמה תלבגממ גורחלמ ענמיהל ךילע .ןעטמו לקשמ תולבגמ 1.10
 .)ג"ק 90( בכרה ילכ רובע יברמה

 תישרומ יתלב השיג לבקל תוסנל ,שבשלמ ענמיהל ךילע .שוביש יא 1.11
 דבלמ תרחא ךרדב  Bird יתורישב שומיש תושעל וא Bird יתורישל
  .הז םכסהב רומאכ

 ירשפאה םדקהב Bird -ל חוודל בייח בכורה .תונואת וא קזנ לע חוויד 1.12
 וא בנגנש בכר ילכ וא תינפוג העיצפ ,קזנ ,תושגנתה ,הנואת לכ לע
 בכר ילכ וא שוכר קזנ ,תינפוג העיצפ המרגנ הנואתב םא .דבא
 24 ךות תימוקמה הרטשמל בתכבש ךכ לע חוודי בכורה ,בנגנש
 שומיש לכל תוירחאב אשונו יארחא ונהש ,ךכל םיכסמ בכורה .תועש
 ,העיבתה תוליע ,תושירדה ,תועיבתה ,תוכלשהה לכל ,הערל
 ,תואצוההו תויולעה ,תועיצפה ,םיקזנה ,תויובחה ,םידספהה
 םימולשת וא תונעבותה ,ןידה יקספ ,ןיד יכרוע תחרט רכש ,תוסנקה
  .דבא וא בנגנש בכרה ילכל םיסחייתמה ,אוהש ביט וא גוס לכמ

 ברועמ ןהב תונואת הסכת אל ךלש בכרה חוטיב תסילופו ןכתיי ●
 םא אדוול תנמ לע .הז בכר ילכל ומרגנש םיקזנ וא בכרה ילכ
 בכרה חוטיב תרבח םע רשק רוציל ךילע ,יחוטיב יוסיכ םייק
  .חוטיבה ןכוס םע וא ךלש
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 ריזחהל םיכסמ בכורה .קזנלו בכרה ילכב שומישל בכורה תוירחא 1.13
 אשיי אל בכורה .רכשוה אוה ובש בצמ ותואב Bird לא בכרה ילכ תא
  .ליגר יאלבל תוירחאב

 הניעט ךירצמה ילמשח בכר ילכ ונה הז בכר ילכ .ילמשח בכר ילכ 1.14
 תושעל םיכסמ בכורה .לעפיש תנמ לע הללוסה לש תעל תעמ
 הדבועה רואל תוריהזבו החטבב וליעפהלו בכרה ילכב שומיש
 תועבונה תושירדהו תולבגמה לכ לע ילמשח בכר ילכב רבודמש
 :תואבה תוארוהה ןמ תחא לכ םיכסמו ןיבמ בכורה .ךכמ

 ילכב שומישה םע תחפתו ךלת ,בכרה ילכב תרתונה הניעטה תמר ●
 תניעט תמרש לככו ,)רבע בכרה ילכ ותוא קחרמו ןמז ףולחב( בכרה
 ילכ לש לועפתה תולוכי רתיו תוריהמה ,תחפתו ךלת בכרב למשחה
  .)ןיטולחל לודחל וא( םצמטצהל תויושע בכרה

 םזוי בכורה הבש ןמזה תדוקנב בכרה ילכב תילמשחה הניעטה תמר ●
 היושעו תחטבומ הניא ,בכרה ילכ לש לועפתה וא הרכשהה תא
  .רוכשה בכרה ילכב שומישו שומיש לכ םע תונתשהל

 חטבומ וניא בכרה ילכב שומישה ךלהמב הניעטה תמרב הדיריה בצק ●
 םימרוגו ריוואה גזמ יאנת ,ךרדה יאנת ,בכרה ילכל םאתהב הנתשיו
  .םיפסונ

 רבודמש אדוולו בכרה ילכב הניעטה תמר תא קודבל בכורה תוירחאב ●
  .בכרה ילכ תלעפה םרט ,תקפסמ המורב

 ילכ תא ליעפהל לכוי בכורה ובש ןמזה וא/ו קחרמה חטבוי אל םלועל ●
 .ולש הניעטה תמרמ דבאי אוה םרטב בכרה

 לכב לועפל קיספהל לוכי אוהש ךכ םייתסהל הלוכי בכרה ילכב הניעטה ●
 עיגה םרטב וליפא ,בכורה ידי לע בכרה ילכ לש תוריכשה ךלהמב תע
   .ודעיל בכורה

 ךלהמב הניעטה תמייתסמ בכרה ילכב םא .בכרה ילכ תניעט 1.15
 .הז םכסה יאנת לכל םאתהב הביכרה תא םייסי בכורה ,הרכשהה
 ןועטל יאשר בכורה ,בכורה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,ןיפולחל
 רשואמה םיאתמ הניעט לבכ רוביח תועצמאב קרו ךא בכרה ילכ תא
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 בכורה .וז הרטמל יקוח שומיש תושעל ןתינ וב עקשל ןרציה ידי לע
 תניעטל םיסחייתמה םיללכהו םיקוחה לכל םאתהב לועפל םיכסמ
 תונקתהו םיללכה לכו םיימוקמ םינידו הנידמ יניד תוברל ,בכרה ילכ
 ןעוט בכורה ובש םוקמלו רוזאל םיסחייתמה םייטרפהו םיירוביצה
 תוירחאב םיאשונ איה /אוהש ,ךכל םיכסמ בכורה .בכרה ילכ תא
 רשקב תוסנקהו תואצוהה ,םימולשתה ,םיבויחה ,תויולעה לכל
  .ךכ ןיגב בכורה תא הפשת אל Bird -ו בכרה ילכ תניעטל

 איה /אוהש םיכסמ בכורה ,1.15 ףיעס םע דחא הנקב הלועה ןפואב
 ,תועיבת ,תוכלשה לכ ,הערל שומיש לכ ןיגב םיבייח ויהיו תוירחאב םיאשונ
 םיקזנ וא הפירש וא שוכר יקזנ ,תויובח ,םידספה ,העיבת תוליע ,תושירד
 ,ןיד יקספ ,ןיד יכרוע תחרט רכש ,תוסנק ,תואצוהו תויולע ,תועיצפ ,םירחא
 ילכ תמיעטל םיסחייתמה ,אוהש ביטו גוס לכמ םימולשת וא תונעבות
 תוירחא לבקמ בכורה ,בכרה ילכ תא ןועטל הטלחה תועצמאב .בכרה
 בכורהו ןוכיסה ימרוגו תונכסה ,םיוולנה םינוכיסה לכל המלשו האלמ
 ןלהל םתרדגהכ( תוירחאמ םירוטפה םישנאה רתיו Bird -ש םיכסמ
 ומרגנש האצוה וא קזנ ,העיצפ םושל תוירחאב םיאשונ םניא ,)15 ףיעסב
 וא ןירשימב ,ומצע בכרה ילכ תוברל ,שוכר וא םדא לכל רשקב בכורל
 .בכרה ילכ תניעטל רשקב ןיפיקעב

 רכשו םולשת .2

 יפל םולשת סיסב לע בכרה ילכב שומיש תושעל יאשר בכורה .רכש 2.1
 לש ירלולסל היצקילפאב רוחמתל םאתהב תרחא ךרדב וא הביכר

Bird. םיפופכ תויהל םייושע םיבויחה רתיו םימולשתה ,הרקמ לכב 
 וביוחיו ןכתייש ,םיפסונ םיימוקמ םייתלשממ םיבויחלו םילחה םיסמל
 סיטרכ תועצמאב( בכורה תא בייחת Bird.  Bird ידי לע ובגייו

 םוכסב )רחא םכסומ םולשת יעצמאב וא בויח סיטרכ וא יארשא
  .הז םכסהב ראותמכ עיגמה רכשה

 ןנה )תוחנה( תוריכמ םודיק לש םידוק .תוריכמ םודיק לש םידוק 2.2
 תייצקילפא תועצמאב קרו ךא תודפל ןתינ ןתוא תוימעפ דח תועצה

Bird. Bird תע לכב תוחנה לטבל וא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש. 
 ןתינ אלו דחא ןובשחו דחא חוקלל תחא החנהל תולבגומ תוחנהה
 רוזחל ןיאו הרבעהל תונתינ ןניא תוחנהה .תורחא תועצה םע הבלשל
  .רחאל ןתוא רוכמלו



 

8 

 24 אוה יברמה תוריכשה ךשמ .יברמ בויחו יברמ תוריכש ךשמ 2.3
 בכרה ילכ לש הרכשהה תא קיספי בכורהש םיכסמ בכורה .תועש
 ןכמ רחאל יאשר בכורה .בכרה ילכ תא רכשש דעוממ תועש 24 ךות
 םדבל םיאשונ איה /אוהש םיכסמ בכורה .בכרה ילכ תא בוש רוכשל
 ילכ תא לוענל ושרדיי םרטב ןמזה ףולח רחא בוקעל תוירחאב
 .ירדנלק םוי לע ססובמ אוהו ₪500 ונה יברמה ימויה בויחה .בכרה
 וא םירבטצמ תוריכש יבויחב ביוחי בכורה ,בכרה ילכ תרזחה רחאל
 ורזחוה אלש בכר ילכ .םהיניבמ ךומנה יפל ,יברמה ימויה בויחב
 וא ודבא וליאכ ובשחיי ,תועש 48 ךות )המייתסה הביכרהו ולעננ(
 לוכיו ₪2500 לע הלעי אלש םוכסב ביוחיש לוכי בכורהו ובנגנ

 ימד תובגל תיאשר היהת  Bird ,ןכ ומכ .הרטשמב הנולת שגותש
 ילכ וב םוקמ ,תועש 24 לע תולועה תויוריכש רובע ₪100 ךסב תוריש
   .בנגנ וא דבא אל בכרה

 שומישל םשריהל תנמ לע .ףקותב בויח סיטרכ וא יארשא סיטרכ 2.4
 וא יארשא סיטרכ לש רפסמ Bird -ל קפסל בכורה לע ,Bird יתורישב
 בייחתמו ריהצמ בכורה .ףקות תעיקפ ךיראת ןכו םיפקת בויח סיטרכ
 וא יארשא סיטרכ לכב שומיש תושעל השרומ בכורהש  Bird יפלכ
 Bird תא ךימסמ בכורה .Bird -ל קפסמ בכורה ותוא בויח סיטרכ
 ימד לכ .בכורה ידי לע ורבצנש שומישה ימד לכב סיטרכה תא בייחל
 םייתלשממה םיבויחה רתיו םילחה תוריכמה יסמל םיפופכ שומישה
 לע קלוח בכורה םא .Bird ידי לע תובגיהלו בוחל םייושע רשא םיימוקמה
 בכורה לע זא יכ ,ולש בויחה סיטרכב וא יארשאה סיטרכב והשלכ בויח
 בויחה עיפוה וב שדוחה םותמ םיקסע ימי 10 ךות  Bird םע רשק רוציל
 ץוחנה ,העיסנה תודוא עדימה לכ תא Bird -ל קפסלו ,תקולחמב יונשה
 העיסנה ךיראת ןוגכ ,תקולחמב יונשה בויחה תא תוהזל תנמ לע
 יונשה בויחה אושנ העיסנה לש בוריקב םויסו הלחתה ינמזו

 יוניש לכ לע ידיימ ןפואב Bird תא עדייל םיכסמ בכורה .תקולחמב
 .סיטרכל סחייתמה

 ףקות רב רוזאל בכרה ילכ תא ריזחהל לכות אל םא  .הרזחה ימד 2.5
 וא ,רדוגמ בושי ,יטרפ חטשב בכרה ילכ תא תראשהו תיביכ ,לשמל(
 ידי לע רזחוי בכרה ילכש שקבמ התאו )וילא השיג ןיאש רחא רוזא
 ךתוא בייחל רוחבל לכות ,ידעלבה התעד לוקיש יפל Bird, Bird תווצ
 הלבקתהש והשלכ בכר ילכ םא .₪500 לש הבוג דע הרזחה ימדב
 יארחא היהת התא ,העדוה ןתמ אלל שטניי ,ךנובשחמ השיג וילא
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 תפסותב ,הבוכיו רזחוי בכרה ילכ רשא דע םהשלכ העיסנ ימדל
 .)₪500 לע דמוע הז בויח וישכעל ןוכנ( בכרה ילכ תרזחהל בויח
  .יונישל םיפופכ םימולשתה

 םיפסונ שומיש יאנת .3

 תקידב ךורעי בכורה ,בכרה ילכב שומיש לכ ינפל .תוחיטב תקידב 3.1
 )i( :לש הריקס לולכת רשא הקידב ,בכרה ילכ לש תיסיסב תוחיטב
 )iii( ;תורואהו םימלבה לש הניקת הלועפ )ii( ;תילגלגה תוניקת
 ןכו ;הללוסה לש תקפסמ הניעט תמר )iv( ;הדלשה לש בוט בצמ
)v( וא תרחא תינאכמ היעב וא ,זרפומ וא גירח יאלב ,קזנל ןמיס לכ 
 וב ויהי םא בכרה ילכ לע בכרל אל םיכסמ בכורה .הקוזחתב ךרוצ
 תוחוקלה תוריש תא ידיימ ןפואב עדיילו ,ןהשלכ ןיעל תוארנ תויעב
  .ןהשלכ תויעב לש ןמויק לע Bird תא ריהזהל

 )א( םא בונג וא דובא בשחיהל לוכי בכר ילכ .בנגנ וא דבאש בכר ילכ 3.2
 טווינה תדיחי )ב( ,תופוצר תועש 24 ךות רזחוה אל בכרה ילכ
)GPS( תתבשומ בכרה ילכ לש, )תיטרפ עקרקב הנוח בכרה ילכ )ג 
 רשע ךשמל ירוביצ וניאש םוקמ לכב וא לוענ רוזאב ,תישרומ יתלב
 הלועה קחרמל זז בכרה ילכ )ד( ,העיסנה םויס רחאל הלעמלו תוקד
 רומאכ העונתש הנימאמ  Bird -ו ותרכשה םויס רחאל םירטמ 9 לע
 וא תודבוע )ה( וא ,השרומ ישילש דצ וא רחא בכור ידי לע המרגנ אל
 ,בל םותב הריבסה התעיבקל םאתהב Bird -ל תוארנה תורחא תוביסנ

 ןורחאה בכורהש םימיכסמ התאו Bird  .בנגנ וא דבא בכרה ילכש
 תודבועה םא אלא ,דובא וא בונג בכרל תוירחאב אשיי בכרה ילכב
 .בל םותב הריבסה התעיבקל םאתהב Bird -ל תרחא תוארנ תוביסנהו

 טוקנל תיאשר היהת Bird ,בנגנ וא דבא בכרה ילכש הרובס Bird םא
 בכורל עגונב( ןוכנל אצמת איהש םהשלכ םידעצבו םידעצה לכב
 תלבק )רומאה תויללכמ עורגל ילבמו( תוברל בכרה ילכב ןורחאה
 הרטשמל הנולת תשגהו םירחא םיתואנ קזנ ימדו םייוציפו הבשה
 Bird לש בשחמהמ וקפוהש םינותנהש םיכסמ בכורה .תימוקמה
 .בכורה ידי לע בכרה ילכב שומישה ךשמ יבגל תועירכמ תויאר םנה
 ותבינג לע וא בכרה ילכ תומלעיה לע Bird -ל חוודל םיכסמ בכורה
  .ירשפאה םדקהב וא ידיימ ןפואב
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 הדסק ושבחי םיבכורה לכש הצילממ Bird .תוחיטב ;תודסק 3.3
 ,)תודסק תניקתל ףוג( Snell :םיאבה םיפוגה ידי לע תרשואמה

CPSC )םירצומ תוחיטבל ינכרצ ףוג(, ANSI )םינקתה ןוכמ 
 לדוגב היהת הדסקהשו )הניקת ןוגרא( ASTM ןכו )יאקירמאה
 לכו Bird .ןרציה תוארוהל םאתהב תקדוהמו בכורל תמאתומ ,ןוכנה
 )ןלהל 15 ףיעסב םתרדגהכ( תוירחאמ םירטפומה םישנאה רתי

 תוחיטב וא תוכיא ינייפאמ יבגל רושיא וא הרהצה םוש םינתונ םניא
 םירטפומה םישנאה ןמ דחא ףאש םיכסמ בכורהו ,יהשלכ הדסק לש
 ךות בכורל םרגתש העיצפ םושל תוירחאב אשיי אל תוירחאמ
 ןמזב הדסק שבח בכורה םא ןיב ,Bird יתורישמ הזיאב שומיש
 יא לש ןוכיסה תא ומצע לע חקול בכורה .ואל םא ןיבו העיצפה
 טוקנל שרדיהל יושע בכורה .רחא ןגמ דויצ לכ וא הדסק תשיבח
 תושרופמ םיניוצמ םניאש םיפסונ תוריהז וא תוחיטב יעצמאב
  .הז םכסהב

 תומוקמ םויקל תגאוד הניא Bird -ש ,ךכל םיכסמ בכורה .העיסנ יביתנ 3.4
 הברע הניא Bird ןכו רומאכ הביכרל תומוקמ תקזחתמ הניאו הביכרל
 העיסנ יביתנ ,םישיבכ .בכרה ילכב הביכרל חוטב םוקמ היהי דימתש ךכל
 יסמוע ,ריוא גזמ יאנת בקע םינכוסמל ךופהל םייושע םיכרדו

  .הרוסא הנה תוכרדמ יבג לע העיסנ .תורחא תונכס וא הרובחת

 הרבח הניא Bird -ש םיכסמ בכורה  .בכר ילכ תוריכש לע תולבגמ 3.5
 תיטרפו תירוביצ הרובחת לש םייפולח םיעצמא .תירוביצ הרובחתל
 םיסובוטוא תוברל ,ינטרפ ןפואב בכורלו ותוללכב בחרה רוביצל םינימז
 ןיינעכ קר בכר ילכ תקפסמ Bird .לגר יכלוהל םיליבשו תוינומ ,תובכרו

 םתוא ידי לע קר שומישל הדעונ רומאכ תוריכש תורשפאו ,תוחונ לש
 רשאו םמצע תוחוכב בכר ילכ ליעפהל םישרומו םילגוסמה םישנא
  .הז םכסהבש םיאנתהו תוינתה לכל ומיכסה

 קפסל ץמאמ לכ השוע Bird.  Bird לש תורישה תונימז לע תולבגמ 3.6
 יתורישש החיטבמ הניא איה םלוא הנשב םימי 365 ךשמב Bird יתוריש

Bird  תורחא תוביסנ וא םייופצ יתלב םיעוריא בקע ,תע לכב םינימז ויהי 
 יתורישל השיגה .Bird יתוריש לש הקפסא Bird -מ לולשל תויושעה

Bird בכרה ילכ תונימזב םג תינתומ הנה. Bird הניאו הריהצמ הניא 
 בכר ילכ לש תונימזל וא Bird יתורישמ הזיא לש תונימזל תבייחתמ
 ריזחהל בכורהמ שורדל תיאשר Bird -ש םיכסמ בכורה .תע לכב והשלכ
  .תע לכב בכר ילכ
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  .לוטיב .4

 ,בכורה לש ותמכסה אללו תעל תעמו תע לכב .Bird ידי לע לוטיב 4.1
Bird שומיש תושעל בכורה לש ותוכז תא ידדצ דח ןפואב לטבל תיאשר 

 העדוה ןתמ אללו Bird לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,Bird יתורישב
 יתורישב בכורה לש שומישה תא לטבל יאשר בכורה .יהשלכ הקמנה וא

Bird ש יאנתב תאז ךא ;תע לכב )i( ידי לע והשלכ יפסכ רזחה ןתניי אל 
Bird; (ii) םכסה יפ לע תכשמתמ הנה םכסהה לש ופקות תפוקת 

 םייטנוולר םיפסונ םימולשתב בייחתהל יושע בכורה )iii( ןכו ;הז
 ,הלוחתהו ףקותה אולמב ראשנ הז םכסה .הז םכסה יפ לע םהשלכ
 בכורה תוכז לש והשלכ לוטיב ירחא ,ולש תוינתלו םיאנתל םאתהב
 םכסה לטוב ובש ןפואב תולת אלל ,Bird יתורישב שומיש תושעל
  .הז

 לכש ךכל םיכסמו ןיבמ התא .תויטרפ תוינידמ ;עדימה תוידוס 5.1
 ,תומשה לכ הז ללכבו ,םיבכורל סחייתמהו Bird ידיבש ישיאה עדימה
 ןכו םולשת יטרפ ,תואמסיס ,ליימ תובותכ ,ןופלטה ירפסמ ,תובותכה
 הב ,הלש תויטרפה תוינידמל םאתהב Bird ידי לע רמשיי ,רחא עדימ
  /http://www.bird.co/privacy :תבותכב ןייעל ןתינ

 התוידו התלבקש ,ךרע תבו הבוט הרומת רובע .ךמוליצו ךתומדל ןוישיר .6
 תתל )1( :רזוח יתלבו ינוצר ןפואב ,ןיעדויב הזב םיכסמ התא ,הזב תורשואמ
 היפילח ,הילא םירושקה םיפוגלו Bird -ל תינתומ יתלבהו האלמה ךתמכסה תא
 שומיש תושעל ,הלבגה םוש אלל ,תעל תעמו תע לכב שומיש תושעל ,היחמנו

 שומישל תורושקה תורחא תוטלקהו ואדיו יטרס ,םימולצתב ךלוקו ךתומדב
 ,תימוסרפ ,תימודיק ,תיאנותיע הרטמ לכלו םירתאה לכב ,Bird יתורישב ךלש
 וחתופי םא ןיבו תעכ םיעודי םא ןיב ,הידמ לכבו טמרופ לכב ,תירחסמו תירוביצ
 םירושקה םיפוגלו Bird -ל קינעהל )2( ;תותימצלו םלועה יבחר לכב ,דיתעב
 תא תרחא ךרדב דעתלו טילקהל ,םלצל תוכזה תא )א( ,היחמנלו היפילחל ,הלא
 לכ )ב( ,תעל תעמו תע לכב ,Bird יתורישב ךלש שומישל רשקב ךלוקו ךתומד
 ואדיו יטרס ,םימולצת לש תואצותב םיסרטניאו ןיינק ,םירצוי תויוכז ,תויוכזה
  )ג( ןכו םירצוי תויוכז תורטמל הרכשהל הדובעכ ,רומאכ תורחא תוטלקה וא
 תע לכב ,לצנלו ,תונשל ,רדשל ,ץיפהל ,גיצהל ,לפכשל ,שומיש תושעל תוכזה
 ,םימולצתב ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע טילחהל היושע Bird -ש יפכ תעל תעמו

 ,תוריכמ םודיק ,רוחסמל רשקב לכהו ,םהמ ביכר לכ וא םידועיתה רתיו ואדיו יטרס
 ,לחה קוחה יפ לע תרתומה תיברמה הדימב )3( ןכו ;רוביצב הצפהו םוסרפ
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 ןלהל רדגומכ( העיבת לכמ םירטפומה םישנאה לכ תא רוטפלו ררחשל ,רתוול
 העיגפ ,ערה ןושל תאצוה לכ ןיגב ךל תויהל היושע וא ךל שיש )15 ףיעסב
 הרפה וא ,םירצוי תוכז תרפה ,תויבמופה תוכז ,תויטרפב העיגפ ,בוטה םשב
  .הז ףיעסב ךדי לע הנתינש יהשלכ תוכז לש

 ל"אוד תעדוה חולשמ תועצמאב Bird םע רשק רוציל ןתינ .העדוה  .7
  תבותכל ליגר ראוד חולשמ וא Shalom@bird.co :תבותכל

406 Broadway #369, Santa Monica, CA 90401 

 ופכואלו ושרפל שיו ,רדסומ הז םכסה .םיכוסכס בושיי ;ןידה תרירב .8
 לכ יבגל .םיניד תרירב תוארוה טעמל ,הינרופילק תנידמ ינידל םאתהב
 ,תויולעה תא לבקל יאכז היהי הכוזה דצה )i( :הז םכסהל רשאב תקולחמ
 תיבב ומרגנ םא ןיב( ריבס רועישב ןיד יכרוע תחרט רכשו ול ומרגנש תואצוהה
 םושיי וא ןורתפב ואצוהש )תרחא וא רוערעב ,הנושאר האכרעב טפשמ
 )ii( ;יאכז תויהל יושע דצ םהל םייוציפה וא קזנה ימד רתי לכל ףסונב ,ךוסכסה
 טפשמה יתב לש טופישה תוכמסל ותמכסה תא עיבמ םידדצה ןמ דחא לכ
 תישיא טופיש תוכמס ילעב ויהי הלא טפשמ יתבש םיכסמו הינרופילק תנידמב
 ,סל'גנא סולב תויהל בייח טופישה םוקמ )iii( ;םידדצה ןמ דחא לכ לע
  .הינרופילק

 תיגוציי העיבת לע רותיו ןכו הבוח תוררוב .9

 לע יתוהמ ןפואב עיפשהל לולע אוה – ןויעב הז ףיעס אורקל אנ
 תיבב העיבת שיגהל ךתוכז לע תוברל ,תויטפשמה ךיתויוכז
  .טפשמ

 ינושאר םיכוסכס בושי 9.1

 תוששחל סחייתהל תנמ לע היצקילפאה תועצמאב הנימז בכורב הכימת
 םכסה יבגל וא/ו בכרה ילכב שומישל עגונב ךל תויהל םייושעה םהשלכ
 לע ,הז הכימת ךילהב םהלש םיצמאמה ברימ תא ועיקשי םידדצה .הז
 ןתמו אשמב קוסעלו תקולחמ וא הלאש ,העיבת ,ךוסכס לכ בשייל תנמ
 ,רושיג לש ךילהב חתופה םידדצהמ ימל םדקומ יאנת אוהש ,בל םותב
 .תיטפשמ העיבת וא תוררוב
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 תבייחמ תוררוב 9.2

 ירה ,הכימתה ךילה תועצמאב םכסומ ןורתפל ועיגי אל םידדצה םא 
 בושייל דיחי יעצמאכ תבייחמ תוררוב םוזיל לכוי םידדצה ןמ דחא לכ זאש
 ךותמ תולועה תונעטה לכ ,דוחייב .ןלהל םירומאה םיאנתל ףופכב ,םיכוסכס
 ,םידדצה ןיב םיסחילו הז םכסהל ,ותרכשהלו בכר ילכב שומישל תורושקה וא
 וא JAMS ידי לע להונתש תבייחמ תוררוב תועצמאב יפוס ןפואב ובשויי
 יפ לע ,תוררוב יתוריש ידי לע וא ידדה ןפואב םכסוי וילע ררוב ידי לע ןיפולחל
 םכסוה וילע תוררובה תוריש וא JAMS רובע םייטנוולר תירחסמ תוררוב יללכ
 השגה םיריתמה וא םירידסמה םהשלכ םיכילה וא םיללכ טעמל ,ידדה ןפואב
  .תויגוציי תועיבת לש

 לעב היהי ,ימוקמ וא יתנידמ ,ילארדפ דרשמ וא טפשמ תיב םוש אלו ררובה
 תורושקה וא ךותמ תועבונה תוקולחמה לכ תא בשייל תידעלבה תוכמסה
 עורגל ילבמ ךא תוברל ,הז םכסה לש חוסינ וא הפיכא ,םושיי ,תונשרפל
 וא ,לוטיבל ןתינ וא לטב ,ונמיה קלח וא םכסהה לכ היפל הנעט לכ תויללכמ
 דעס תתל ךמסומ היהי ררובה .תוררובל הפופכ תמיוסמה הנעטה םאה
 ררובה קספ .רשויה יניד יפ לע וא ןידה יפ לע טפשמ תיבב ןימז היהש והשלכ
 לעב טפשמ תיב לכב ןיד קספכ רשואיש לוכיו םידדצה תא בייחי ,בתכב ןתניי

  .טופיש תוכמס

 ,תיטפשמ העיבת תשגה ריחמ לע הלוע תוררובה ךילה תחיתפ תרגאש לככ
Bird םג לבקל ךל םירשפאמ תוררובה יללכ .תפסונה תולעה םולשתב אשת 

 רדעיהבש םיניבמ םידדצה .םימיוסמ םירקמב ןידה יכרוע תחרט רכש תא
 טפשיהלו טפשמ תיבב העיבת שיגהל תוכזה םהל היהת ,תבייחמ הארוה
 תויולע ,םימיוסמ םירקמבש םיניבמו םיפיסומ םה ,ןכ ומכ .םיעבשומ רבח ינפב
 תוכזהו טפשמה תיבב רוריבה תויולעמ רתוי תוהובג תויהל תויושע תוררובה
  .טפשמ תיבב רשאמ תוררוב ךילהב רתוי תלבגומ תויהל הלולע יוליגל

  םוקימ 9.3

 ומיכסי וילע רחא םוקמב וא הינרופילק ,סל'גנא סולב םייקתת תוררובה
  .ידדה ןפואב םידדצה

 תיגוציי העיבת לע רותיו 9.4
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 דבלב םמצע םידדצה ןיב ךרעית יהשלכ תוררובש םימיכסמו םיפיסומ םידדצה
 תיברמה הדימב ,םידדצהו ,תרחא תירוביצ העיבת וא תיגוציי העיבתכ אלו

 העיבת שיגהל םתוכז לע שרופמ ןפואב םירתוומ ,לחה ןידה יפ לע תרתומה
 לכש םימיכסמ Bird ןהו התא ןה .יגוציי סיסב לע דעס שקבל וא תיגוציי

 ינטרפ ןפואב דבלב הז יפלכ הז תונעט תולעהל לוכי םכמ דחא
 יתצובק וא יגוציי ךילה לכב הצובק רבח וא עבותכ אלו ,דבלב
 תיגוציי העיבת לע רותיו יכ ועבקי והשלכ ררוב וא טפשמ תיב םא .רחא
 םא וא איהש הביס לכמ הפיכאל ןתינ יתלב וא לטב ונה הז ףיעסב רומאכ
 ,ליעל העבקנש תוררובה תארוה זא יכ ,יגוציי ןפואב ךישמהל לכות תוררובה
 אל וליאכ ובשחיי םידדצהו האולמבו ארקיעדמ תלטובמו הלטבל בשחת
  .תוררוב תועצמאב םהיתוקולחמ תא בשייל ומיכסה

 תועיבתל טפשמ תיבב תועיבתו ינחור ןיינק אשונב תיטפשמ תוניידתה 9.5
 תונטק

 לכ ,תוררוב תועצמאב םהיתוקולחמ לכ תא בשייל םידדצה תטלחה ףא לע
 ,ילארדפ וא יתנידמ טפשמ תיבב העיבת שיגהל יאשר םידדצה ןמ דחא
 ולש ינחורה ןיינקה תויוכז לע ןגהל תנמ לע ,הקירמא לש תירבה תוצראב
 ינמיס ,תוירסומ תויוכז ,םירצוי תויוכז ,םיטנטפ ושוריפ "ינחור ןיינק תויוכז"(
 ןמ דחא לכ .)םוסרפ תויוכז וא תויטרפ אל םלוא ,רחסמ תודוסו רחסמ
 עגונה לכב תונטק תועיבתל טפשמ תיבב דעס שקבל יאשר םידדצה
  .טפשמה תיב ותוא לש תוכמסה לובגב תולפונה תועיבת וא תוקולחמל

 (Opt-Out) ברסל תוכזה 9.6

 לע רותיוה תוארוהו תוררובה תוארוהב ביוחמ תויהל אלו  ברסל תוכז ךל שי
 בתכב העדוה חולשמ תועצמאב תאזו ליעל עבקנש יפכ תויגוציי תועיבת
  :האבה תבותכל

Bird Rides, Inc., 406 Broadway, #369, Santa Monica, California 
90401 

 דעוממ וא םכסהה לש ףקותל הסינכה דעוממ םוי 30 ךות חלשת העדוהה
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 היהת תרחא ,םהיניבמ רחואמה יפל ,תורישב ךלש ןושארה שומישה תליחת
 םיפיעס תוארוהל םאתהב תוררוב ךילה תועצמאב םיכוסכס בשייל ביוחמ
 היהת אל דריב םג ,הלא תוררוב תוארוהב ביוחמ תויהל ברסת םא .הלא
  .םהב תביוחמ

 הז ףיעסב םייוניש 9.7

Bird הז ףיעסב וכרעייש םהשלכ םייוניש לע בתכבו שארמ העדוה חלשת. 
 ןפואב ולוחיו בתכבו שארמ העדוה ןתמ רחאל קר ףקותל וסנכיי םייונישה
  .העדוהה תפוקת ירחא וחמצנש ןהשלכ תועיבת יבגל קר דיתע ינפ הפוצ

 תויהל םימיכסמ Bird -ו התא ,תוררובל הפופכ הניאש תקולחמ לכ יבגל
 םיילארדפה טפשמה יתב לש תידעלבו תישיא טופיש תוכמסל םיפופכ
 םיפיסומ םכנה ,ןכ ומכ .הינרופילק ,סל'גנא סולב םימקוממה םייתנידמהו
 לכ לע הזב םירתוומו ,ל"אודה תועצמאב ןיד-יב יבתכ תאצמה לבקל םימיכסמו

 .ןכ אלמלא םהל תונימז ויהש טופיש םוקמו טופיש תוכמס תונגה

 הארוה לכ לש יהשלכ הרפה לע רותיו םוש .תודרפנ תוארוהו רותיו .10
 הארוה לע וא תרחא הרפה לכ לע רותיו הווהמ וניא הז םכסה תוארוהמ
 וזב וז תויולת ןניא הז םכסה לש ויתוארוה .הז םכסה תוארוהמ יהשלכ תרחא
 הדבועה חכמ הלוספל בשחת אלו עפשות אל הארוה םושו ,וזמ וז תודרפנו

 תולוספ בשחהל תויושע תורחא תוארוה וא תרחא הארוה איהש הביס לכמש
  .יקלח וא אלמ ןפואב הפיכאל תונתינ יתלב וא

 וא הז םכסה יפ לע תונתינה תופורתהו תויוכזה לכ .תורבטצמ תוארוה .11
 תא תללוש הניא תחאב תועייתסהו ,תוידעלב ןניאו תורבטצמ ןנה ,וילא רשקב
 לע תועיגמה תרחא הפורת וא תוכז לכ וא תרחאה לש הלוחתה וא תונימזה
 .ןיד יפ

 ,יפוס ,םלש םכסה ונה הז םכסהBird . ידי לע יוניש ;הצממ םכסה .12
 םימכסהה לכ לע רבוג הז םכסה .ואשונל רשקב םידדצה ןיב ידעלבו בלושמ
 תעמו תע לכב .רומאכ אשונל עגונב ,הפ לעב ומכוס וא ובתכנש ,םימדוקה
 ידדצ דח ןפואב ןקתל וא תונשל תיאשר Bird ,בכורה תמכסה אללו ,תעל
 וליאב שומיש ךשמה תועצמאב .תידעלבה התטלחה יפ לע הז םכסה
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 תויהל םיכסהש ימכ בכורה בשחיי ,יוניש וא ןוקית לכ רחאל Bird יתורישמ
 הז םכסה הדיפקב אורקל בכורה לע .רומאכ םייונישהו םינוקיתה לכב ביוחמ
   לכ .םייונישהו םינוקיתה לכל עדומ תויהל ךישמהל תנמ לע עובק סיסב לע
 .טנרטניאה רתאב העדוה םסרפת Bird ,הז םכסהב יוניש ךרעייש תמיא
  .הז םכסהב עבקנש והשלכ רוחמת לע רבגי רתאב עיפומה רוחמתה

 "וא" .ותונשרפ לע תועיפשמ ןניא הז םכסהב תורתוכה .הזוחה תונשרפ .13
 תויללכמ עורגל ילבמ ללוכ" ושוריפ "תוברל" .תידעלב תועמשמב שרופי אל
 וללכי ,םיברב וא דיחיב םילמ ,רשקהה ןמ תרחא עמתשמ םא אלא ."רומאה
 ,רכזה תורוצ תא תוללוכ ראותה תולמ לכ .םיברה וא דיחיה תא דחא לכ
  .תילרטיינה הרוצהו הבקנה

 ,הרומת םע ,ינוצר ןפואב תרכנ הז םכסה .םכסהה לע תינוצר המיתח .14
 בכורה .Bird לש המעטמ וא הדצמ תנגוה יתלב העפשה וא היפכ םוש אללו

 תאו םיאנתה תא םיניבמ )ב( ;הז םכסה וארק איה /אוה )א( -ש תרשאמ
 םיעדומ םה )ג( ןכו ;וב םילולכה םירותיוה תוברל  ,הז םכסה לש תוכלשהה
  .הז םכסה לש תבייחמה ותלוחתו יטפשמה ופקותל בטיה

 .ןוכיסב האישנ ,םירטפה ,תוירחא תלבגה .15

 דויצ לכו בכר ילכBird , יתורישב שומיש תושעל יאשר בכורהש ךכל הרומתב
 תיברמה הדימב ,םיכסמ בכורה ,Bird ידי לע קפוסש רושק עדימ וא רחא
 תאו Bird  תא תוירחאמ רוטפלו תופשל ,ררחשל ,לחה ןידה יפ לע תרתומה
 יאשונ ,םינלבקה ,םידבועה ,םירושקה םיפוגה ,םילהנמה ,הלש םילעבה
 ןתונ לכו ,םיחמנו םישרוי ,חוכ יאב ,םינכוס ,תוינמ ילעב ,םירוטקריד ,הרשמה
 םיפוגה ,םילהנמה ,תוסחה ןתונ לש םילעבה לכו ,Bird יתורישמ הזיאל תוסח
 ,תוינמ ילעב ,םירוטקריד ,הרשמה יאשונ ,םינלבקה ,םידבועה ,םירושקה
 םירוטפה םישנאה" :ןלהל ונוכיש( םיחמנו םישרוי ,חוכ יאב ,םינכוס
 תורושק ויהי וא ךותמ וחמציש "תועיבתה" לכל תוירחאמ ורטפוי )"תוירחאמ
 ילבמו תוברל  ,רושק דויצ וא בכר ילכ ,Bird יתורישב בכורה לש שומישל
 לש תנעטנ תונלשר לע תוססובמה תועיבת ןתוא ,רומאה תויללכמ עורגל
 תוירחא לש הרפה וא/ו הזוח תרפה ,תוירחאמ םירוטפה םישנא םתוא
 וא יתבר תונלשר לע תוססובמה תועיבת טעמל ,תעמתשמ וא תשרופמ
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 םייללכ תויהל ודעונ רומאכ םירטפה .תוירחאמ םירוטפה םישנאה לש תוזיזפ
  .תועיבתה לכ לש םימלשו

 
 ,תויובחה ,תושירדה ,תועיצפה ,תועיבתה לכ ,דחיב ןשוריפ "תועיבת"
 תוירואית וא תונלשר ,הזוח ,קוח חוכמ תוברל( העיבת תוליע ,תוקולחמה
 ,םיבויח ,תוסנק ,םידובעש ,תובוח ,תויובייחתה ,םיכילה ,)תורחא תויקיזנ

 תחרט רכש תוברל( תואצוה ,תויולע ,תוחטבה ,םיזוח ,םיישנוע םימולשת
 וא רוערע ,הנושאר האכרעב טפשמ לוהינ בקע ומרגנ םא ןיב ,ןיד יכרוע
 ןיב( םידספה וא )םיישנוע וא םייוציפ ,םייתאצות הז ללכבו( קזנ ימד ,)תרחא
 )םילתומ וא םינתומ ,םיעובק ,םיכרעומ יתלב ,םיכרעומ ,םיעודי אל ,םיעודי םא
 ,בכרה ילכמ הזיא תוברל ,Bird יתורישמ תוריש )א( -ל םירושקה וא םיעבונה
  .ליעל םירומאהמ הזיאב בכורה לש שומישה )ב( וא ,רושקה עדימה וא דויצה
 
 יתורישמ הזיאב בכורה שומישל רשאבו ,ןיד יפ לע תרתומה תיברמה הדימב

Bird, רושק דויצ וא בכר ילכ, Bird תוירחאמ םירוטפה םישנאה רתי לכו 
 המאתהו תוריחסל תוירחא תוברל תעמתשמו תשרופמ תוירחא לכ םיללוש
 לע םינתינ ,רושקה דויצהו בכר ילכ ,Bird לש םיתורישה לכ .תמיוסמ הרטמל
 בכורהו , )ןימזש יפכ( "as available"-ו )יחכונה בצמב( "as-is" סיסב
  .בכורה לש ותוירחא לע םהילע ךמתסמ
 
 בכרה ילכ ,Bird לש םיתורישהמ הזיאב ולש שומישהש ךכל עדומ בכורה
 םהילאמ םינבומ םקלח ,ןוכיס ימרוגו תונכס ,םינוכיסב םיכורכ ,רושקה דויצהו
 וא בכורל תוומל וא העיצפל םורגל םילולעה ,םהילאמ םינבומ תוחפ םקלחו
 תונכס ,םינוכיס עונמל וא תופצל ןתינ דימת אל יכו שוכרל קזנ ןכו םירחאל
 עורגל ילבמ ,םיללוכ ןוכיסה ימרוגו תונכסה ,םינוכיסה .רומאכ ןוכיס ימרוגו

 :רומאה תויללכמ

 ;םירחא םיטקייבואו בכר ילכ ●
 ;לגר יכלוה ●
 ;הרובעת ●
 ;ביכרב וא בכרה ילכב הלקת ●
 ;ךרדה יאנת ●
 ;ריוואה גזמ יאנת ●
 וא/ו בכרה ילכב שומישל תסחייתמה תיטנוולרה הקיקחה םויק יא ●

 ;1.7 ףיעס יפ לע ולועפת
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 ;1.8 ףיעסב תויונמה תורוסאה תולועפהמ הלועפ עוציב ●
 ;3.1 ףיעס יפ לע תשרדנה תוחיטב תקידב עוציב יא ●
 ןכו ;ןיד יפ לע שרדנ רבדה וב םוקמ הדסק תשיבח יא ●
 ,תוירחאמ רוטפה םדא לכו Bird ידי לע םיינלשר םילדחמ וא םישעמ ●

  .ישילש דצ וא שכור
 
 .תע לכב בכרה ילכ לש יתוחיטבה לועפתל האלמ תוירחאב אשונ ודבל בכורה
 וליפא ,ןיקת ןפואב לועפל אל תולולעה תונוכמ ןנה בכרה ילכש םיכסמ בכורה
 לבקמ בכורה .העיצפל םורגל לולע רומאכ יוקילו תואיכ קזחותמ בכרה ילכ םא
  .םירושקה ןוכיסה ימרוגלו תונכסה ,םינוכיסה לכל תוירחאה אולמ תא ומצע לע

 
בכורה ידי לע םכסהה לוביק  

 לש םיאנתלו תוינתל שרופמ ןפואב םיכסמ יננה יכו יתארק יכ רשאמ ינירה  □
 ףיעסש ךכב ריכמ ינירהו ,ןוכיסב האישנ ;םירטפה ;תוירחא תלבגה :15 ףיעס
 ןווכתמ ינא .ןיד יפ לע יל םיעיגמה םידעסהו תויטפשמה תויוכזה תא ליבגמ הז

 תוירחא לכמ הנתומ יתלבו אלמ רורחש הווהת הז םכסה תוארוהל יתמכסהש
 לעפתל עדוי ינאש רשאמו ריהצמ ינירה .ןיד יפ לע תרתומה תיברמה הדימב
 בכרל תנמ לע שרדנה ינפוג רשוכ לעבו ריבס ןפואב רישכ ינאו בכרה ילכ תא
 .בכרה ילכב

 לככ הדסק שובחא ,ךכמ הלעמל וא 18 ןב יננה ,בכורה ינאש רשאמ ינירה□  
 ,העונתה יקוח לכל תייצא ,ףסונ עסונ םע  Birdבכר ילכב בכרא אל ,שרדאש
 תוינתו םיאנתל שרופמ ןפואב םיכסמ יננהו יתארקו ,דבלב יתוירחא לע בכרא
  .הז םכסהב ועבקנש הלא


