
 

                                                                       

 

 
 

  

 
  

  

   
 

   
  

  

  

  

 

 
  

 

  

 
   

 
   
  

  
 

 

  
   

 ששימו תנאי 

 כללי

 " נץ'ארורג" ב ותדסעשת מלת ריפעמו לת"( בעןח.ש. רגדוא":ןללה"מ )ן בעח.ש. רגדוא
 יהיקצאפל,הנטרנטיאאתר הים בוחלשנת מזמת הוריש ורנט עברינטא אתר אתבז יקהשמ
 . "(אתר"ה:ןהל)ל 6575י *נופהטל דוקמוה

 וב ותשע( ל"ןיממז"ה ואו/ "שתמשמ"ה :ןהל)ל מששתהמ כמתסהף לופכ אתרש בומישה
 רק לא אך ותבן לריוד וקחכל ותאורהתאם לבהןוכןללהוורטפישםילללכםאהתבושמיש
 ."(ןיוראות הד"ה : ןללהת )לע ו מעתיהיש יפ, כיםאתרש בומיש ו עליחולש ותאורה

 שומישהילללת כלקב מהסכהו ורשיאועשמאתר מב ושמיש אתר.ש בוימשי הלכל ןהלל
.ןידת הואורהתאם לבה םגולהם כמ םאהתלה בופעל ותייבחהתו

 איבלה ותשו כל ראו/ מהי מטעו מאו/ ןש.ח. דורגא יתאש, רשומישהילכל פרתשל ה במקרה 
 .יםיפטשמ יםיכלבה ותלרב ,יםנושםיבאמצע וטנקלואו/ שתמשמי ה"וש עמישת הסקפלה

 .חדאכ יםשנול יםלגבר םידועיאך מ דלבת בוחוי נר מטעמון זכשלו בבכתש נוימשהיאתנ

 יםחוהמשל ותירש

 לאלמ תמששמר. על האתמה בשההר ספוטש בתמשהמ יפרט יומילת בינותמחומשל נתזמה
 ,יםאמל םיפרט ורסלמ יביחמת תמששהמ .אתרי בנושאש הרוימשת הזה בע שמהס הרפוט
 וארד בתותוכ ןופפר טלסמ,בתוכת ., ת.ז פרסם, מש:יתרהןיבםילים הכולקייודומ םינונכ

 שת. הגאחר דםאת לוזהתח ואו/ יהובד ותהת זוך נטילת אתרש בוימש עשותן ליא.ינואלקטר
 .יםיחאזרו םיילים פליכיהלי לופצ ןכ שהועוה יליתה פלירנה עביים הבוזים כפרט

 מהסכווה התה ,ינופטלוקד הו במא תראו ביודותאםיים אחרנונתו מששתהמ יפרט ירתסמ
אתר ותאמצעיה בתוריש ןמת םשלו םוספר יכורלצ שומיש םבה שותן לעח.ש. רגדואיתר להו

 לתבלק סכמהה ל זהכלים בתורישור הפיש,ותלרב צרר קסודעת מה ותאמצעו בא זה 
 פרשולםפרשו לדוענשו'כוםיסקר ,יותתפוקת תויקדם, ביאלונש,ותבותתכ, ותעודם, היסרמ
 .'ץאנרורגת בווחקי לפכל רותישת הא

 .לבדב יםדרוגמוקה הלי החרואזבשתמשהמ בתוכתעד ל יםחולשוך מרן תעח.ש. רגדוא
 ירואזים ביוניש וךרל לעוכן תח.ש. גדוראו קהוי חלרואזל לוגבם מיחוות המשלריש ייובהר כ

 .שאדעה מרוה יבלומ עתת לוקה מעהחל

ותנשתלה וללוע םיפיבסנ יםוחלשהמ עילותפ ותעשתאם לותר מאוח בלשנת ממהז ותריש
 תאםבה אתוז נהזמהוע היצת בן בעיויצ וערשמ ן הגעהזמ .שארודעה מהיבלומ לעת מעת 

 עצמה מעל ירהסן מח.ש. רגדוא,קרהבכל מ נה.זמהה וצעהבומנף מינסלו נהזמהה יעדולמ
 ןהש בי אשרו תהיטלשב ותיוצן משאינ ותביסנ שלוצר בהמ פקתסאור בחיאוגע לנת בויאחר

 ירתסמ,ןיזמהמ ידיים בבוזים כפרט רתיסן מהובודועוח במלשהמ של ותאת הגע לסכי לכד
 ןוסא,ינויצחםורגידיועה בנהת ימתסחוםישיכב ירתגס,ןיזמהמ יידב יםקיודמילתים בפרט
 ותביסנ נה ממצהית ואינקנה חליה ושימה ז. רוערס ירווא גמז ,יומאום לירח ע, מצבטב

 .רואמכ

 ידמ ללוכ לא 70₪ בסך יתלימנימ ותלנה בעזמהנה בותתר מאבחולשנת ממהז ותריש
 .חומשל כל ורעב ויגביש15₪ בסך חולשמ



 

 
 

      
 

   

 

 
   

    
 

 

 
    

   

 

 

 

  

   
 

 

  
  

 
  

  

 
 
   

 .ןומזו מאיאשראיסיו כרטינה אתרום בלשתי האמצע

 עם חברתור מטשיאוב ,ףוקתי באשרא ש בכרטיסובשימ נהותנה מזמהה ורשיא- יאשרא
 .יאשראה

ודעתבה שלחיי שראדוק ותבאמצע אתרבןיזמהמ יויהזנה במות נהזמהה ורשיא–ןמומז
 אכתסמא והוהאתר תי בוהיהז מתשלהיובהר כי.ןיזמהמ ורסמישדיינן הופלטל טקסט 

 .הסקהע לותוא עלב במיויחאוהו סקהעה ועיצבש לחתכלה יוכל לא ןיזממוה נהזמהה ועצילב

 דטול מציב וכל ,זה אתר ותבאמצע ןמוזהש צרומ לבטל ןתיא נן, ליות הדאורהתאם לבה
 .לבדב ותויהא על אחרי ,ןיזמהמ

 יתאשא ריוהןח.ש. רגדוא של יעדבלתה הדע יקולשים ביותר מצאים במסורפהמ םיירהמח
 ודותא נהטע ואו/ ותגייסתכל ה יעבלה יכול אן ליזמהמ ,ןו כם. כמיריחי במוניש וך כללער

 ששמיאותר ליוךמן נח.ש. רגדואיפימסנ חדאירה בשי יהקנבירי המחכ נהוטע יםירהמח
 .הקסול העטיבלה ליכע

 עצמי וףיסא

 קהוהחל יוראזים ביוצהמ שתי הרפיסנמיעצמ ףוסיא וךש לערתמשלמ פשראן תח.ש. רגדוא
 ההגעה ןמוז ,וצרמף הוסיא יות עלרהאח ,יף העצמוסיאחירה בשל ב ים. במקרהדרוגהמ
 את יעצמ ףוסיא ותעאמצן ביזמלמרושמתןח.ש. רגדוא.לבדש במשתמלה על החןיזמלמ
 ןח.ש. רגדוא.ןיזמהמ י"עןיושצ דועהמ ףולאחר חל דלבת בודק 10- עד ל ןיזמהוותא צרוהמ

 ,יף העצמוסיאל יצביתא הלןיממזש רהבמקו צרוהמ פקתסאיאת לוירמה אחעצ ה מעלירסמ
 .רוצהמ ורעב וםלשהת ואלבמ יבויחאוה

רהאת ינכת

 ותלרב ,ורביירות לצשו כתוא ורסמתבחר ל ןח.ש. רגדואש דעיל כל מילהכ ולכי אתר זה 
 ,יםחונית ,ותקיטסיטסט ,יםסקר ,יםמוורפ לתפעם, הירושיות קאמצעים בנושםיראתת לויהפנ

 מלצהדע הית במואלר ןיא ,וכנולת יותלא אחרב נמסר ידע זהר. מדע אחימ ו כלא ותהערכ
 .תפסוה נקיע בדוצילא בב וילך עתמסהן ליאו ולהפעל

 ואו/ תמשששל מ ושכו לראו/ףוף לגיו עקאו/ ירשי ל נזקכת ליאחראא התה אן לח.ש. רגדוא
 פעתשת הוביהם לרלות עכתמסה ,וינתכ ,אתרש בומיששר לבק וא/ו שלגרם ביש ד ג' ככלצ
 ואו/ וד קצה בויצואו/ חמרה ה,כנל תם עהשפעת ואו/ ג' צד ואו/ שתמשים על מכנת

 .וטקלו נתובאמצע

 האתר ולהינ

 יושינ כל וינכבת וא ווך ב, לער לעת אתר מעתת הא שנותל ותל זכומרת על כש ןח.ש. רגדוא
 ללבכ ולקחואו/ ולוכ אתרת הא ורלסג ותכת על זומרשןח.ש. רגדוא.ו אחראו/ ינתכ ,יבויצע
 ןח.ש. רגדוא.ויקו חלאו/ ואתר כולה של ותפעול את יקספלה וא/ו,יםשתמשות מצוקבו לאו/
 .ראתב וךשתער יוניש ל כלאש עמר יעודהת לביוחהא מא תל

 ם באתריוצרי ותויכז

 שומיש שהעה ננה בוכתו, בבויצ, בעאתרת בכל זכות אחרו ירוחנן היינם, הקיוצרית הויוזכ
 ,יקהעת ןיא.לבדבןח.ש. רגדוא של וייהוםו הב ולכלדע אחר היכל מוב קסטו, בטסגרתבמ
 בלהתקא אם הלאוקו חלאו/ ואל כלדבר מ ישילשדור לצסלמ ואיבומפיג בצלה ,יץפלה
 חרסהמ יננה. סימתאם נ וכמה זסלה ףופבכוןח.ש. רגדוא של תבבכו אשמתה מרסכה



   
  

  

 

   
   

  
  

   
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

  

 

 
 

 םישורמםימספרי מיד ו עלסמורפ ו, אםאןח.ש. רגדוא של נהיינם קאתר הים בעיפוהמ
 סכמה,בה אאל אתרשב חרסי מנימסב ושמיש ת כלושען ליא,רהום מקשו. באל של םיניקנ
 .ל בעליהםש שארומ תבבכ

 שמשתמ ותיחרא

 ולבד אשיןיד ותאורהוד לגיו נאשומישהילללכ דוגיבנ אתרב ימושש שהעיששתמשמ
 .דם אחרא כלו לאו/ ןח.ש. רגדואגרם לישףיקו עאו/ ירשי ל נזקלכ ותבו לרישת למעויבאחר

 יבומח איה זהן כיות הדאורהו לאשומישהילללכ דוגיבנ אתרב ימושש שהעיששתמשמ
 םי מטעמוא, יהתויני מבעל ,הליהמנ ,דיהובאת ע ואו/ תהוא ותפשלוןח.ש. רגדוא את תופצל

-םלה וגרמייש אהוצהואםולשוח, תון רדאב ,ות הפסדלרב ףיעק ואו/ ירשי נזק ל כלו עאל
 .היפ ועל נהושאר שהידר םא הכל פטשות מאוצהוד"וט ע"שכ ל זהלבכו

 יללכוד לגיבנ ולהפע של מקרה כלאתר בב ושמישת הא יקספלה יתאשן רח.ש. רגדוא
 מששתמת הא ורפטי לכד ימוש,ש סקתפי האן ביאםולאוןיראות הדוו האו/ מושישה

 .רואמלה כופעמה לסכהוא/ו ורסיא והולהו עילור למאות כימאחר

 ותיחרמא ורפט

 מששתלמ ףיקו עא ירשי לנזק ותיאחר כלור מפט ושמען, מח.ש. רגדוא של ותיור מאחרפט
 ברהח בת, י כל חברהלגב םג ולחי ןח.ש. רגדוא יפכל יותור מאחרפט .ד ג'צ כלל ואו/
 ימ וכל ,יםובד, עלהההנ ישאנ שרהי מאשוים, נרוירקטד יות,ני מבעל ,ורהש, חברה קונפתסמ
 .ואן אם ליוב ןללה ורשותפמ ן הדבריוצ ן אםיכל בשמם הו באו/ ולא םועל מטעפש

 היקציפל/א ת באתרונותמ

 דלבב שההמחל ותתמונה

 טיהתפר הנמב

 דלבב יהיתשהו פתסוהת את ילהדוחה מגהאר לתהגד


