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 ___________________ ךיראת

 iStore תונחב השיכרל חוכ ייופיי ספוט
 

 :ספוטה יולימל תויחנה
 ,רקי חוקל

 .הבוח תודש ןניה תודשה לכ .רורבו אירק בתכב הז ספוט י/אלמ אנא קסעה תמלשה םשל .1
 .יארשא סיטרכ ת/לעב תמיתחב םיטרפה לכ אלל ספוט לפוטי אל .2
 לע ןהשלכ תוקיחמ עצבל ןיא - םידדצ ינשמ יארשאה סיטרכ לש רורבו אירק םוליצ וא( יארשאה סיטרכ תא הז ספוטל ףרצל שי .3

 .)םוליצה יבג
 .)חפסהו תוהזה תדועת לש רורבו אירק םוליצ וא( יארשאה סיטרכ לעב לש חפס + תוהזה תדועת תא הז ספוטל ףרצל שי .4
 .םוליצ / תילארשי הניאש ההזמ הדועת לבקתת אל( הגיהנ ןוישיר / חפס + תירוקמ תוהז תדועת םע עיגהל חוכה ייופיב בטומה לע .5
 .דמשויו סרגיי ךלש יארשאה סיטרכ םולצת לופיטה םויסב יכ ךתעידיל .6

 
 

 תעב תונחב ת/חונ תויהל יתורשפאב ןיא ךא iStore-ב השיכר עצבל ת/ןיינועמ __________________ .ז.ת ׳סמ ,מ״חה ינא .1
 .השיכרה

 תועצמאב השיכר עצבל __________________ הרפסמש .ז.ת ת/לעב __________________ל תאזב ת/רשאמ ינא .2
 דע לש ללוכ םוכסב __________________ ןה ולש תונורחאה תורפסה 4 רשאו יתולעבבש יארשא סיטרכ
 .ח״ש __________________
 .)יפוסה הקסעה םוכסל םאתהב םלשוי אוהו קיר הז הדש י/ראשה אנא שארמ םוכסה תא ת/עדוי ךניא םא(

 :םה יארשאה תרבח לצא םיעיפומש ומכ םיישיאה יטרפ .3
 ___________________________________________ :)ישדוחה טוריפה ףד חלשנ הילא( ריע ללוכ האלמ תבותכ
 ______/_______/_______ הדיל ךיראת __________________ יווק ןופלט __________________ דיינ ןופלט

 לעו בתכבו דבלב ירושיאב אלא ידבלמ רחא םרוג לכ ידי לע שומישל וא/ו הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה יארשאה סיטרכ יכ יל עודי .4
 ילש תוהזה תדועת תאו )םידדצה ינשמ רורבו אירק םולצת וא( ילש יארשאה סיטרכ תא תאזב ת/ףרצמו וז הקסע ת/רשאמ ינא ןכ
 .2 ףיעסב טרופמכ בטומל םירצומה תא רוסמלו השיכרה תא םילשהל תנמ לע תאזו )חפסה ללוכ רורבו אירק םולצת וא(

 בטומה ידי לע השענש ילש יארשאה סטרכב שומיש לכ ןיגב הקסע תשחכה עצבא אלו iStore יפלכ תונעט לכ יל ויהי אלו יל ןיא .5
 .2 ףיעסב טרופמכ

 .)היוצרה הריחבה תא ןמס( עובק/ימעפ דח חוכ ייופיי וניה הז חוכ ייופיי .6
 __________________ ךיראת __________________ המיתח __________________ אלמ םש

 .ולוטיב וא וייוניש לע עידות רשאו הרבחה ידרשמב דבלב םושר ראודב לבקתת רשא השדח העדוהל דע הפי וחוכ – עובק חוכ ייופיי .7
 
 תונחה שומישל
 _____________ הרפסמש תינובשחב טרופמכ םירצומה תא יתלביק יכ תאזב רשאמ ,2 ףיעסב טרופמכ חוכ ייופייב בטומ מ״חה ינא
 .ינוצר תועיבשלו

 השירד פ״ע iStore תא תופשל בייחתמו האלמה ה/ותמכסהבו סיטרכה ת/לעב תעד לע השענ יארשאה סיטרכב שומישה יכ תאזב ריהצמ ינא
 סיטרכב רשואמ ונניאש שומיש ןיגב יארשאה סיטרכה לעב דצמ הלעתש לככ הנעט לכ ןיגב הנושאר
 __________________ ךיראת __________________ המיתח __________________ אלמ םש
 

 םינותנה תומיא יטרפ
 __________________ חוקל ׳סמ __________________ םינותנה תומיא עוציב ךיראת

 __________________ הקיפנמ __________________ לפטמ iStore גיצנ __________________ תמאמ תוריש גיצנ
 __________________ היינפ רפסמ
 :)V-ב ןמס( תמוא
 __________________ ףסונ ההזמ טרפ      __________________ ןופלט     _______________________ תבותכ    

 __________________ המיתח __________________ רשאמ להנמ
 _________________________________________________________________________________ תורעה
 
 .חוכה יופייב בטומה לש תוהזה תדועת תא םלצל שי *


