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CCB-NWC LLC )"NWCryobank"( םרותמ תואופק ערז תומיגד תקפסמ )"םכסה יארק אנא .םיאבה םיאנתל ףופכ הלא תומיגד לש ןוסחאו )"תומיגד/המיגד 
 .ןויעב הז
 

 הקסעה ףקיה .1
 

 םיתוריש לעו תומיגדה ןוסחא לע ,החוקלה ידי לע תומיגדה תשיכר לע לחו ,)"החוקלה"( ךניבל NWCryobank ןיב ךרענ )"םכסה"( הז ערז תמורת יתוריש םכסה
 .NWCryobank לש םיוולנ
 

 תומיגד תשיכר .2
 

NWCryobank תונמזה עצבל ןתינ אל .הלש תוחוקלה תוריש יגיצנ תועצמאב ןופלטה תועצמאבו הלש טנרטניאה רתאב תומיגד תשיכרל תונמזה תלבקמ 
 םלשל )ב( ןכו NWCryobank לש םימרותה גולטקמ המיגד םרותב רוחבל )א( החוקלה לע ,תומיגד שוכרל תנמ לע .סקפ תועצמאב וא ינורטקלא ראוד תועצמאב
 לכ ןיאו תויפוס ןה תושיכרה לכ .תע התואב NWCryobank לש םיינכדעה םיפירעתל םאתהב ,ןלהל )םימולשתו םיאנת( 8 ףיעסב טרופמכ ,תומיגד/המיגדה לע
 רובע םימולשת .תונמזה יוניש יללכל וא ,הרזחב םינוקובקב תשיכרל העצהל ,NWCryobank לש םינוקובקבה תפלחה תינכותל םאתהב טעמל ,הפלחה וא רזחה
 .תמדקומ העדוה אלל יונישל םיפופכ תונמזה יוניש יללכו הרזחב םינוקובקב תשיכרל העצהה ,םינוקובקבה תפלחה תינכות לש םיאנתהו המיגדה
 

 המיגדה תוכיא .3
 

NWCryobank תויתוכיא תומיגד קפסל תביוחמ. NWCryobank לש םייחכונה תוכיאה ינקתב תודמוע ןהש חיטבהל ידכ תומיגדה תא הכירעמ NWCryobank. 
 תונכומו תודבועמ ICI תומיגד .תימחר-ךות הירפהל תונכומו תודבועמ IUI תומיגד .המיגד חולשמ לכב לולכ תויתעונתהו ערזה תריפס לש הרשפה רחאלש חותינ
 .תיבב תיקיתרנ הירפהל תומיאתמ תומיגדה לכ .תיראווצ-ךות הירפהל
 

 םיתורישו המיגד ןוסחא .4
 

 החוקלה .)םימולשתו םיאנת( ןלהל 8 ףיעסב טרופמכ ,תע התואב NWCryobank לש םיינכדעה םיפירעתב ןוסחאהו םיתורישה לכ תרומת שארמ םלשת החוקלה
 תינושארה ןוסחאה תפוקת .)"תינושארה ןוסחאה תפוקת"( תרדגומ ןמז תפוקת ךשמל החוקלה לש תומיגדה תא ןסחאת NWCryobank-ש שקבל תיאשר
 םא .ןוסחאב ךישמהל תניינועמ הניא איהש שודיחה ינפל םוי NWCryobank 30-ל בתכב עידות החוקלה ןכ םא אלא ,בקוע שדוח לכ רובע יטמוטוא ןפואב ךראות
 .תויטנוולר ןניא ןוסחאה תוארוה ,תופסאנ תומיגדה
 

 .תיחכונה ןוסחאה תפוקת םות ינפל תע לכב תופסונ ןוסחא תויורשפא םג שוכרל הלוכי החוקלה
 
 לכ ןיגב התושרל דמועה דיחיה דעסה יכ המיכסמו תרשאמ החוקלה .תע התואב NWCryobank לש םיינכדעה םיפירעתל םאתהב היהת שודיח תפוקת לכ
 .)תוירחא תלבגה( 13 ףיעסב ןלהל םיראותמה קוריפה יקזנ היהי ןוסחאה ךלהמב תומיגד לש הדמשה וא קזנ ,ןדבוא
 

NWCryobank החותפה הנמזהה תפוקת תרגסמב ךורא חווטל ןוסחאל ורבעוי וא ופסאיי אלש תומיגד ."החותפ הנמזה"כ הנורחאל ונמזוהש תומיגד קיזחת 
 ,תע התואב NWCryobank לש םיינכדעה ןוסחאה יפירעתב ,)1( דחא שדוח תב תינושאר ןוסחא תפוקתל יטמוטוא ןפואב ורבעוי ,טנרטניאה רתאב הניוצש
 .ליעל הקספל םאתהב בקוע שדוח לכל יטמוטוא ןפואב שודיח עצוביו
 

 תומיגד רורחש .5
 

 .ערז רורחשל A1 רושיא ספוט NWCryobank-ל שיגהלו אלמל ךירצ ,יטנוולר רבדה םא ,"החוקלה לש תואירבה יתוריש קפס" ,תומיגד לש ףוסיא לכ ינפל
 החוקלה לש תואירבה יתוריש קפס ,החוקלה ללוכ ,תומיגדה תא םתושרל ררחשל ןתינש םישנאה תומש תא ללוכ רושיאה .)2( םייתנשל ףקת רושיא ספוט לכ
 הירפה ךילה תננכתמ החוקלה םא ,ןיפולחל .הלש תואירבה יתוריש יקפס תא הפילחמ החוקלה םא שדח רושיא ספוט שיגהלו אלמל שי .רחא ןוסחא ןקתמ וא
 לע תרסוא תיצראה תירוטלוגרה תושרה ןכ םא אלא( רושיאב ךרוצ ןיא ,הלש הירפהה ךילהב תואירב יתוריש קפס לש ויתוריש תא תרכוש הניאו )AHI( תיבב
 .)תיבב הירפה
 
 רושיאה ספוטב םייונמה םישנאל תומיגדה תא ררחשת NWCryobank ,ןלהל )המיגד רורחש לש העינמ וא הלבגה ייוניש( 6 ףיעסב תוטרופמה תולבגמל ףופכב
 לע ופסאנ וליאכ ובשחיי תומיגדה .ירחסמ חוליש תוריש תועצמאב החוקלה םשב תומיגד חלשת NWCryobank ,החוקלה תשקבל .רושיאב תועיפומה תובותכב
 .חולשמה ךלהמב תומיגדל תוירחאה אולמ תא המצע לע תלבקמ החוקלה .חלושה ידי לע ולבקתי ןה רשאכ החוקלה ידי
 

 תרגסמב ,NWCryobank-ל ,םיקזנ אלל ,לכמה תרזחהל תיארחא החוקלה .לופיט תוארוה דצל םישבי חולשמ ילכמב ונסחואי החוקלה ידי לע ושכרנש תומיגדה
 ללוכ ,תיפסכה תוירחאה לכ תאו ףסאנ אוהש עגרמ לכמל תוירחאה אולמ תא המצע לע תלבקמ החוקלה .ףוסיאה ךיראת רחאל תוארוהב ןיוצש םימיה רפסמ
 בייחת NWCryobank-ו ,םוי )30( םישולש ךות רזחוי אל םא דבאש לכמכ בשחיי לכמ .ובנגנ וא ודבא ,וקוזינש םי/לכמ וא/ו לכמ תרזחהב רוחיא ןיגב םימולשת
 איהו םולשת תשירד החוקלל חלשית ,החוקלה ןובשחל יארשא סיטרכ ךיושמ אל םא .לכמ תפלחה תויולע ןיגב החוקלה ןובשחל ךיושמה יארשאה סיטרכ תא
 .לכמה תפלחה תויולעל תיארחא היהת
 

 המיגדה רורחש תא םיענומ וא םיליבגמה םייוניש .6
 

 ,לבגומ תומיגדה רורחש םא .תומיגדה רורחש תא רוסאל וא ליבגהל םילולע םרות לע שדח יטנג וא יאופר עדימ יוליג וא םימרותה ןוניס תושירדב םייוניש
 ררחשת אל NWCryobank יכ ןכתיי ,הלאכ תוביסנב .תומיגדה רורחש ינפל הלש תואירבה יתוריש קפסמו החוקלהמ יטנג רושיא ספוטב ךרוצ היהיש ןכתיי

 יטנג וא יאופר עדימ יוליג וא םימרותה ןוניס תושירדב םייוניש בקע רסאי וא לבגוי תומיגדה רורחש יכ ןוכיסה תא תלבקמו ךכל המיכסמ החוקלה .תומיגדה תא
.םרות לע שדח
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 ןכדועמו ןימז יאופר וא/ו יטנג עדימ .7
 

 קודבל ידכ ישילש דצב תשמתשמ NWCryobank ;םימיוסמ םייתשרות תולחמ וא םיבצמ לש םיאשנ תויהל םייושע םימרות :םיאבה םירבדל תעדומ חוקלה
 ללוכ ,CryobankNW ידי לע העצובש ,םרותה לש תואשנל תיתרגש ןוניס תקידבמ תואצות ,ףסונב ;םלוכ תא אל ךא ,הלאכ תולחמו םיבצמ לש הצובק-תת
 םתוירחאב .NWCrybank לש טנרטניאה רתאב ,יטנוולר רבדה םא ,הלש תואירבה יתוריש קפסו החוקלה תושרל ודמעוי ,ןהשלכ "יבויח אשנ" סוטטס תואצות
 לכ םע וא החוקלה םע יטנג עדימ תבלצה לע ססבתהב םרות לכ לש המאתהה-יא וא המאתהה תא עובקלו ךירעהל הלש תואירבה יתוריש קפס לשו החוקלה לש
 ידי לע תולבגומ תואשנה בצמל תוקידבה לכש ךכל תעדומ החוקלה ,ףסונב .םרותה לש הייברה יאת םע תגווזמ תויהל היושעש היבר יאת לש תרחא תמרות
 ,"היוגש תילילש" איה תואשנ בצמ תקידבב יהשלכ תילילש האצותש ,תישממ ךא ,הנטק תורשפא הנשיש ךכ ,תואשנה רותיאל םייחכונה קוידה תושיגרה ירועיש
 הלש תואירבה יתוריש קפס םע ץעייתהל החוקלה לע .םייחכונה הקידבה יכילהתב הלגתה אלש יבויח תואשנ בצמ השעמל תויהל יושע םיוסמ םרותלש רמולכ
 .םרות תריחב תעב ,חוודמ אל וא עודי אל יטנג עדימ לש לאיצנטופה יבגל ןכו ,חוודמו עודי יטנג עדימ יבגל
 
 לש הריסמה וא ןוסחאה ןיב ןמזה ףלוחש לככ .NWCryobank ידי לע תומיגדה תריסמ רחאל NWCryobank-ל עדוויי ןכדועמה יאופרה וא/ו יטנגה עדימהש ןכתיי

 ורצונש םירבועב וא תומיגדב החוקלה דצמ והשלכ שומיש ינפל תולגתהל לולע הזכ עדימש רתוי ריבס השענ ,ןהב שומישה ןיבל NWCryobank ידי לע תומיגדה
 םא ,הלש תואירבה יתוריש קפס םע וא/ו החוקלה םע תינילק תועמשמ לעב יטנג וא/ו יאופר עדימ ףתשלו לבקל תעל תעמ היושע NWCryobank-ש דועב .ןהמ
 לש תואירבה יתוריש קפס )1( :םע רשק רוציל ,תומיגדב שומישמ ורצונש םירבועב וא ןהשלכ תומיגדב שומישה ינפל ,החוקלה לש התוירחאב ,יטנוולר רבדה
 ןכתיי ,תומיוסמ תוביסנבש ךכל המיכסמו תרשאמ החוקלה .NWCryobank תעידיל אבוה ילואש הזכ ןכדועמ עדימ לכ תלבקל ,NWCryobank )2(-ו ;החוקלה
 תריציב ןיטולחל יולת היהי החוקלל ןכדועמה עדימה תרבעה ,הז הרקמבו ,החוקלה לש תואירבה יתוריש קפס םע קר הז ןכדועמ עדימ ףתשת NWCryobank-ש
 .הלש תואירבה יתוריש קפסמ הז ןכדועמ עדימ תלבקבו הלש תואירבה יתוריש קפס םע החוקלה לש רשק
 
 יאופר עדימ לכ םתיא ףתשל וא הלש תואירבה יתוריש קפס וא החוקלה ינפב ףושחל )רחא ןבומ לכב וא( הז םכסה יפ לע תביוחמ הניא NWCryobank-ש ףא
 תוברל ,הלש תואירבה יתוריש י/קפס םע ץעייתהל החוקלה לע ,הזכ ןכדועמ עדימ לכ תפתשמ NWCryobank-ש הרקמב ,תינילק תועמשמ לעב ןכדועמ יטנג וא/ו
 יפ לע ךא ,יאופר ץועיי קפסל הלוכי הניאו תואירב יתוריש קפס הניא NWCryobank .הז עדימ לש תילאיצנטופ תועמשמב החוקלה םע ןודל לכויש יטנג ץעוי

 .וז הרטמל םייטנג םיצעויל החוקלה תא הנפת ,השקב
 
 הלש תואירבה יתוריש קפס םע וא החוקלה םע ףתשל תובייחתה וא הבוח לכ NWCryobank לע ליטהל יעצמאכ שמשי אל ליעל רומאה ןמ רבד ,תאז לכ ףא לע
 ,ועצוביש תולועפ לע עיפשמ וא תינילק תועמשמ לעב הז ןכדועמ עדימ יכ עבקנש ןיב ,תומיגד יבגל וא םרות יבגל NWCryobank-ל עדונש ןכדועמ עדימ לכ
 היהת וא הזכ עדימ לבקת NWCryobank-ש וא ,רומאכ ןכדועמ עדימ NWCryobank-ל וקפסי םימרות יכ חיטבהל ןתינ אל ,ןכ לע רתי .תירשפא וא לעופב
 .הזכ ןכדועמ עדימ לכ NWCryobank-ל קפסל ,םימרותה דצמ ,ללכ וזכ הנשי םא ,תרחא וא תיזוח תובייחתה לכ ףא לע ,וילא תעדומ
 

 םימולשתו םיאנת .8
 

 תיאקנב הרבעה וא םייזכרמ יארשא יסיטרכ תועצמאב םולשת תלבקמ NWCryobank .הנמזהה תעב םירחא םיתורישו תומיגד ןוסחא ,תומיגד רובע םלשל שי
)NWCryobank סיטרכב שמתשהל תיאשר איה יכ תאזב תרשאמ החוקלה ,יארשא סיטרכ תועצמאב תמלשמ החוקלה םא .)האחמה וא ןמוזמ תלבקמ הניא 
 4 ףיעסב טרופמכ תויטמוטוא שודיח תופוקת רובע תוברל ,ןוסחאו תוריש ימד ןיגב יארשאה סיטרכ תא בייחל NWCryobank-ל תרשאמ ןכו יארשאה
 תא בייחת NWCryobank ,ןוסחאה תפוקת םות ינפל הלש ןוסחאה הזוח תא הכיראמ וא הלש תומיגדה תא תפסוא אל החוקלה םא .)םיתורישו תומיגד ןוסחא(
 ידי לע ולוטיבל דע ופקותו וחוכ אולמב ראשיי ל"נה םימולשתה רובע יארשאה סיטרכ בויחל החוקלה רושיא .שודיחה תפוקת ןיגב החוקלה לש יארשאה סיטרכ
 בוחב אשית החוקלה ,יארשאה סיטרכב םימולשתה תא תובגל הלוכי הניא NWCryobank-ש הרקמב .NWCryobank-ל בתכב העדוה תועצמאב החוקלה
 .שרדנ םוכס לכ ןיגב NWCryobank-ל
 
 .)םויס( 19 ףיעסב טרופמכ הז םכסה םייסל ,התבוח אל ךא ,NWCryobank לש התוכז ,םוי )30( םישולשמ רתוי ךשמל בוח תורתי םלשת אל החוקלהש הרקמב
 

 תועדוהו תויטרפ .9
 

 לש תויטרפהש היתוחוקללו NWCryobank-ל בושח .NWCryobank לש םילהנה תא ןיבהל ידכ www.nwcryobank.com רתאב תויטרפה תוינידמב ינייע אנא
 .ןהידליו תוחוקלה לש םתויטרפ תא םה םג ודבכי םימרותהשו תנגומ היהת םימרותה
 

 רוציל וא תוהזל ןויסינ לכ ,DNA תקידב תוריש וא ינורטקלא םינותנ דסמ לכ תוברל ,ישילש דצ לכ תועצמאב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,עצבל אלש המיכסמ החוקלה
 יכו ,ותחפשמ םע וא םרותה םע רשק רוציל וא םרות לש ותוהז תא תולגל תוכז הל ןיאש ךכל תעדומ החוקלה .םרותה לש ותחפשמ םע וא םרות םע רשק

NWCryobank ידי לע עצבתהל בייח םרותה םע עגמ לכ .םרותל עגונב ההזמ עדימ לכ ףושחת אל NWCryobank םש םוליעב רשקה תריצי תוינידמל םאתהב, 
 .)www.nwcryobank.com תבותכב הנימז( תוהז רפסמ תפישחו חותפ םרות
 

NWCryobank תורבחה תחפשמב הרבח Generate Life Sciences®, ב"הראב תויציב תמורתל קנבה תא תללוכה )Donor Egg Bank USA®(, םדה תושר 
 תויושע Generate-ל תופנוסמה תורבחש ךכל המיכסמ החוקלה .)"Generate-ל תופנוסמה תורבחה"( תופנוסמ תורבחו )®Cord Blood Registry( ירובטה
 יפל וא ,םהב ןיינעתהל היושע החוקלהש תורובס Generate-ל תופנוסמה תורבחהש םיתורישו םירצומל עגונב רישי רוויד וא ל"אוד תועדוה תעל תעמ הל חולשל
 תוינידמב ינייע אנא ,תיקוויש תרושקתל ךתופרטצה תא לטבל דציכ וא ,וב םישמתשמו ךלש עדימה תא םיפסוא ונא ובש ןפואה לע ףסונ עדימל .החוקלה תשקב
 לש ישיאה עדימה תא ופתשי אל Generate-ל תופנוסמה תורבחהו policy/-http://www.nwcryobank.com/privacy. NWCryobank תבותכב ונלש תויטרפה
 .שארמ החוקלה תמכסה אלל קוויש תרטמל ףנוסמ וניאש ישילש דצ לכ םע החוקלה
 

 ידי-לע וקפוסש יפכ ,המאתהב ,רתויב תוינכדעה תיתיבה תבותכל וא ל"אודה תבותכל תונעוממו ב"הראב ראוד וא ל"אוד תועצמאב החוקלל תוחלשנה תועדוה
 םהש יפכ םינכדועמ הלש םייחכונה רשקה יטרפש אדוול תיארחא החוקלה .הז םכסה יפ לע העדוהל תושירדה לכב תודמועכ ובשחיי ,NWCryobank-ל החוקלה
 W. North River Dr. Suite 201 לא ב"הראב םושר ראודב חלשיהל תוכירצ NWCryobank לא תוחלשנה תועדוה .הלש ןווקמה ןובשחה יטרפ חולב םיעיפומ

110 Spokane, WA 99201. 
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 יופיש .10
 

 ,םיגיצנה ,םינכוסה ,םידבועה ,תורשמה יאשונ ,םילהנמה ,תוינמה ילעבמ דחא לכו ,הל תופנוסמה תורבחהו NWCryobank תא תופשל המיכסמ החוקלה
 רכש ללוכ ,תואצוהו העיבת תוליע ,זוזיק ,השירד ,תובח ,קזנ ,דספה ,העיבת לכ ינפמ םהילע ןגהלו ,םידעוימו םישרוי ,תואירבה יתוריש יקפס ,םיקפסה ,םינלבקה
 השרומה דעוימה לבקמה ,קפס רסה ןעמל .הז םכסהמ םיעבונה ישילש דצ לש תקולחמ וא ךילה ,העיבת לכל םירושק וא םיעבונה ,םיחמומלו ןיד יכרועל החרט
 עידות NWCryobank .)יופיש( הז 10 ףיעסל םאתהב ישילש דצל בשחיי הז םכסה יפל החוקלה השכרש תומיגדב שמתשמה רחא םדא לכ וא החוקלה םעטמ
 ןיינעב תוכורכה תויולעה לכל תוירחאה אולמ תא ידיימ ןפואב המצע לע לוטיל המיכסמ החוקלהו ,רומאכ ישילש דצ לש העיבת לכ לע בתכבו ידיימ ןפואב החוקלל
 ,NWCryobank תאמ בתכבו שארמ המכסה אלל דעצ לכ טוקנת אל החוקלה ,תאז םע ;הז ןיינעל רשקב םיחמומלו ןיד יכרועל החרט רכש ,קר אל ךא ,ללוכ ,הז

 ,תומיגדב קיזחהל NWCryobank-ל הרומ תיטופיש תוכמס לעב טפשמ תיב ןהבש תועיבתל סחיב ,תאזמ הרתי .ריבס יתלב ןפואב וז המכסה ןתמ בכעת אלש
 תעקשהל םירושקה םימולשת ןכו ,תומיגדב הקזחהל טפשמה תיב תארוהמ םיעבונה ןוסחאה ימד לכ לע םולשתה תא לולכת NWCryobank לש יופישה תוכז
 וז תיטפשמ העיבתל עגונב NWCryobank לש םינכוסהו םידבועה ידי לע ןמז
 

 החוקל לש תוומ .11
 

 תא )ררחשל NWCryobank-ל תאזב הרומ החוקלהו( ררחשת ,)החוקל לש תוומ( הז 11 ףיעס תוארוהל ףופכב ,NWCryobank ,החוקלה תומ לש הרקמב
 החוקלה תריטפ תעב הז גוסמ תומיגד לבקיש םדאכ )"בתכב יונימ"( בתכב התנימ החוקלהש ,ללכ הזכ ונשי םא ,םדא ותוא ידיל החוקלה לש היתומיגד
 םיפקת םיכמסמ תלבק ןכו NWCryobank ידי לע בתכב יונימה תלבק )א( :םיאבה םיאנתהמ דחא לכ יולימל ףופכב השעי הזכ בטומל תומיגד רורחש .)"בטומה"(
 תומל תמלוה החכוה קפסל ידכ ץוחנש הרובס NWCryobank-ש יפכ ,)ידעלבה התעד לוקיש יפ לעו םינבומה לכב NWCryobank תא םיקפסמש( םירחא
 יתוריש םכסה לע םותחלו NWCryobank םע רשק רוציל בטומה לע ,החוקלה לש תומיגד שורדל ידכ )ב( ,החוקלה ידי לע בטומה לש ףקת יונימו החוקלה
 הז 11 ףיעס ,החוקלה תריטפ לע העדוה לבקת NWCryobank רשא דע .ומלוש אלש םיבויח אלל ןיקת בצמב תויהל בייח חוקלה ןובשח )ג(-ו ,שדח ערז תמורת
 ובש דעומהמ םוי )30( םישולש ךות ,םא .ןלהל םיטרופמה םימולשתה לכ תא םלשל הבוחה ,רתיה ןיב ,ללוכ ,לוחל וכישמי הז םכסה לש תוארוהה ראשו לוחי אל
 םייתסי הז םכסה ,ליעל )ב(-ו )א( םיפיעס-תת יפ לע םישרדנה םיכמסמה תא לבקת אל NWCryobank ,החוקלה לש התריטפ לע NWCryobank-ל עדונ
 תביוחמ היהת אל NWCryobank .תרחא ךרד לכב ןכילשהל וא החוקלה לש תומיגדה תא דימשהל תיאשר NWCryobank-ו )םויס( )ג(18 ףיעסל םאתהב
 .ואלש ןיבו החוקלה תומ לע עדונ NWCryobank-לש ןיב החוקלה לש בטומה תא אוצמל וא שפחל
 

 תוירחא רדעיה .12
 

 ,האפקה ,ןוסחא ,הקידב ,דוביע ,ףוסיא ןכו תומיגד ,ראשה ןיב ,ללוכ( NWCryobank לש םיתורישהו םירצומה לכ ,)המיגדה תוכיא( 3 ףיעסב טרופמכ טעמל
 תעמתשמ תוירחא )קר אל ךא( ללוכ ,זמורמב וא שרופמבש ןיב ,אוהש גוס לכמ תוירחא וא תוחטבה אלל "םהש יפכ" םינתינ )תומיגד לש חולשמו הרשפה
 :תואבה תויפיצפסה תורהצהל המיכסמו תעדומ החוקלה ,ףסונב .הרפה-יאלו תמיוסמ הרטמל המאתהל ,תוריחסל
 

NWCryobank הלחמ אלל היהי המיגדב שומישמ דלונש דלי יכ וא ,ןוירהל איבי המיגדב שומיש יכ ,םייטנג םימגפ וא תולחמ תולוטנ תומיגדה יכ תבייחתמ הניא 
 .תוישפנ תוערפה וא
 
 .וז תורשפא לטבמ וניא ךא ,תוימוהיזו תויתשרות תולחמ תרבעהל ןוכיסה תא תיחפמ תוימוהיז תולחמלו תויטנג תולחמל ןוניס
 

NWCryobank ףא לע .םימרותה יבגל רחא עדימ לע ןכו םימרותה גולטק תנכהבו ןוניסה ךילהת ךלהמב הלש םימרותה ידי לע רסמנש עדימ לע תכמתסמ 
 תקפסמ הניא NWCryobank ,םימרותה לע עדימהו םימרותה לש םירואיתה קויד תא רשאל ידכ ,תוביסנל םאתהב ,םיריבס םיצמאמ תטקונ NWCryobank-ש
 .םרות לכ לש םייתימאה םירואיתל וא םינייפאמל ,םירושיכל וא ,הז עדימ לש המאתהל וא םינמזה רדסל ,תונימאל ,קוידל ,תונוכנל עגונב תוירחא וא החטבה לכ
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 תוירחא תלבגה .13

 

 ערז תרשפהב ,חולשמב ,ןוסחאב ,האפקהב ,דוביעב ,תקידבב ,ףוסיאב םינבומ םינוכיס םימייק יכ הניבמו ץועיי הלביק החוקלה .תוירחאמ רורחשו םינוכיסב הרכה
 ,)המיגדה תוכיא( ליעל 3 ףיעסב ןיוצמכ טעמל .הרשפהה רחאל ערזה לש תחפומ םייח ךשמו הירפהל תתחפומ תלוכי ,ערזל קזנ ,רתיה ןיב ,ללוכ ,וב שומישבו

NWCryobank ללוכ ,איהש הביס לכמ ולוכב וא ערזה לזונ לש והשלכ קלחב הזב אצויכ וא םוהיז ,לוקלק ,תוכיאב הדרי ,דספה לכ דגנ הבורע הקינעמ הניא 
 ,עבט ןוסא ,למשח תקספה ,הפירש רתיה ןיב ללוכ( NWCryobank תטילשל רבעמש תוביסנמ האצותכ וא NWCryobank לש תונלשרמ האצותכ רתיה ןיב
 תואצוה תבשה ,יוציפ ,ןיקיזנ ימד לש הרוצ לכל תיאכז היהת אל החוקלה ,ןלהל "קוריפ יקזנ" ףיעסב טרופמכ טעמל ,יכ המיכסמ חוקלה .)המחלמ וא רורט עוגיפ
 הז ףיעסב םיראותמה םינוכיסהמ םיעבונה הל קזנ וא המיגד לש הדמשה וא ,ןדבוא לכל הרושקה תוירחא לכמ NWCryobank תא תאזב תרטופ איהו ,רזחה וא
 .םירחא וא
 
 םכסה יפ לע תונסחואמה תומיגד לש סרה וא קזנ ,העיגפ ,ןדבוא ןיגב לעופב םיקזנ ןקתל דואמ השקו ישעמ יתלב הז היהיש םימיכסמו םידומ םידדצה .קוריפ יקזנ
 לש תונלשר בקע ומרגנש תומיגדה לש סרה וא קזנ ,העיגפ ,ןדבוא לש הרקמב יכ תאזב םימיכסמ םידדצה ,1671 ףיעס ,הינרופילק לש יחרזאה דוקל םאתהב .הז

NWCryobank ל ומלושש םימולשתה םוכס ויהי קוריפה יקזנ ,תומיגדל ןוסחא תקפסאב הריבס תוריהז תטיקנ-יא וא-NWCryobank וז המיגד תשיכר רובע 
 ושחרתה הבש )הרקמה יפל שודיח תפוקת וא תינושארה ןוסחאה תפוקת ,רמולכ( ןוסחאה תפוקת רובע החוקלה ידי לע ומלושש ןוסחא ימד לש ללוכה םוכסהו
 .הינרופילק לש יחרזאה דוקה לש 1840 ףיעסל םאתהב תוירחא תלבגה אוה הז םכסומ ךרע יכ םימיכסמו םיעבוק םידדצה .סרה וא קזנ ,העיגפ ,ןדבוא הרואכל
 
 ,הלש תוינמה ילעב ,NWCryobank תא שרופמב תרטופ החוקלה ,"קוריפ יקזנ" תחת ליעל שרופמב ןיוצמכ טעמל .םירושק םיפוגלו NWCryobank-ל רוטפ
 םידעוימו םישרוי ,תופנוסמ תורבח ,תב תורבח ,םא תורבח ,תואירבה יתוריש יקפס ,םיקפסה ,םינלבקה ,םיגיצנ ,םינכוסה ,םידבועה ,תורשמה יאשונ ,םילהנמה
)"NWCryobank ךרוע תחרט רכשו העיבתל תוליע ,זוזיק ,השירד ,תובייחתה ,האצוה ,קזנ ,דספה ,העיבת לכמ קוחב תרתומה רתויב הברה הדימב )"היפתושו 
 ,השיכר ,הריכמ ,הרשפה ,האפקה ,הקידב ,דוביע ,ףוסיא ,רתיה ןיב ,ללוכ ,והשלכ ןפואב וילא םירושק וא הז םכסהמ האצותכ החוקלל םרגיהל םייושעש ןיד
 .תומיגדה לש סרה וא קזנ ,ןדבוא ,רורחש ,חולשמ ,ןוסחא
 
 החוקלה )תוירחא תלבגה( הז 13 ףיעסבו )תוירחא רדעיה( 12 ףיעסבש םירוטפה יפ לע יכ תרשאמ החוקלה .קוחה תארוה לע רותיו ;םירוטפל עגונב םירושיא
 לש היפתושו NWCryobank דגנ רחא דעס לכ וא ןיקיזנ ימד תרחא ךרדב שורדל וא עובתל ,דיתעב וא תעכ ,הל תויהל היושעש תרחא תוכז לכ לע תרתוומ

NWCryobank השיכרה ,הריכמה ,הרשפהה ,חולשמה ,ןוסחאה ,האפקהה ,דוביעה ,הקידבה ,ףוסיאה ,רתיה ןיב ,ללוכ ,הז םכסהל הרושקה איהש הביס לכמ 
 .הז םכסהל םאתהב NWCryobank ידי לע םיקפוסמה םיתורישל רשקב תרחא ךרד לכב רושק וא תומיגדה לש סרה וא קזנ ,ןדבוא ,רורחשה ,תוריש לכ לש
 תאזב תרתוומ החוקלה יכו ,הינרופילק לש יחרזאה דוקב 1542 ףיעסב תועיפומה תוארוהל ,וז הארוה תועצמאב העדוותה וא ,תעדומ איה יכ תרשאמ החוקלה
 :ןמקלדכ עבוקה ,הינרופילק לש יחרזאה דוקב 1542 ףיעסב תורומאה תוארוהה לע תותימצלו שרופמב
 
 יאדו ,ןהילע ול עודי היה םאש ,רוטפה עוציב תעב ותבוטל תומייקש דשוח וניא וא עדוי וניא השונהש תונעטל עגונ וניא יללכ רוטפ"
 ".בייחה לומ ןיינעה בושיי לע יתוהמ ןפואב תועיפשמ ויה

 עדימה ןויסיח .14
 

NWCryobank הפישחה תא הליבגמ הניא וליאכ בשחית וז הארוה .החוקלה ידי לע רסמנש עדימה תוידוס לע רומשל םיריבס םיצמאמ תושעל המיכסמ 
 בל תמושתמ תועבונה תופישח ,עדימ לש ןווכמ אל רורחש בקע גגושב תופישח ,יהשלכ תירוביצ תושר וא תיתלשממ תונכוס ידי לע תשרדנה ,קוח יפ לע תשרדנה
 לש רחא גוס לכ וא םיבשחמ יצרופ ידי לע עדימ לש תופישח ,ואלש ןיבו NWCryobank ידי לע םיקסעומ םהש ןיב ,םידיחי ידי לע ושענש תופישח ,תיתרושקת
 ,חוקלל תוריש ןתמ לש תרהצומה הרטמל עדימ שקבמה תואירב יתוריש קפס לכל וא הדבעמל ,םילוח תיבל עדימ רורחש ,הרבחה רושיא אלל לעופה שלופ
 לכ וא תובוחה וא תויוכזהמ קלח לש ,לעופב וא חוכב ,האצקה וא הרבעה ,הריכמ תרגסמב תופישח וא ,NWCryobank לש םיצעויל וא םייעוצקמ םיצעויל תופישח
 .)9 ףיעסל םאתהב( הז םכסה יפ לע NWCryobank לש תובוחה וא תויוכזה
 

 תבותכ יוניש לע העדוה .15
 

 ךרוא לכל היתובותכב יוניש לכ לע בתכב NWCryobank-ל עידוהלו הלש ל"אודה תבותכו תיחכונה התבותכ לע NWCryobank-ל עידוהל המיכסמ החוקלה
 החוקלה ובש הרקמב .תאז תושעל תביוחמ היהת אלו החוקלה תא רתאל םיצמאמ תושעל שרדית אל NWCryobank .ליעל 9 ףיעסב רומאכ ,הז םכסה תפוקת
 וא תבותכל העדוה החלש איה םא ןלהל אבומכ העדוה תבוח לכב הדמע וליאכ בשחית NWCryobank ,התבותכב והשלכ יוניש לע NWCryobank-ל עידות אל
.החוקלה ידי לע בתכב הרסמנש הנורחאה העדוהב וקפוסש החוקלה לש ל"אודה תבותכל



 
 

 ערז תמורת יתוריש םכסה

 .םירוסא NWCryobank לש שארמ המכסה אלל םישרומ יתלב הצפה וא שומיש .)CCB-NWC LLC )NWCryobank תולעבב ךמסמ
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 םיפסונ םימכסהו תורהצה .16

 

 NWCryobank לש היתורישו הירצומ תא תשכור החוקלה יכו םינש )18( הרשע הנומש לעמ אוה החוקלה ליג יכ NWCryobank ינפב תאזב הריהצמ החוקלה
 תובייח תומיגדה לש תויטנגה תוקידבה לכ יכ הניבמ החוקלה .תויטנג תוקידב ךרוצל וא תורחא תוירחסמ תורטמל ,הריכמל אלו החוקלה לש ישיאה השומישל
 תומיגדה לכ לש םיידעלבה םילעבה איה החוקלה יכ המיכסמו תרשאמ החוקלה .הקידבה ינפל הדי לע תורשואמ וא/ו NWCryobank לומ תומאותמ תויהל
 יתוריש קפס םע ץעייתהל החוקלה תוירחאב יכו קיודמ אוה )תומיגדה רורחש ,5 ףיעסב רדגומכ( החוקלה רושיא יכ הריהצמ החוקלה .NWCryobank-מ ושכרנש
 תיבב הירפה לש תורשפאב הרחב החוקלה םא ,החוקלה תריחב יפל רחא תואירב יתוריש קפס םע וא ,תומיגדב החוקלה שומישל עגונב תואירב
 

 ,הדיל ,ןויריה לכמ םוי )60( םישיש ךות NWCryobank-ל עידוהל המיכסמ החוקלהו ןויריה תואצותו תונוירה לע עדימ תשרוד NWCryobank יכ הניבמ החוקלה
 ,החוקלה לש תואירבה יתוריש קפסלו החוקלל תונפל NWCryobank-ל תרשאמ החוקלה ,ןכ ומכ .תומיגדב החוקלה שומישמ תעבונה תרחא האצות וא הלפה
 .NWCryobank לש היינפל בישהל חוקלה לש תואירבה יתוריש קפסל תרשאמ החוקלהו ,וז העדוה תרסומ אל החוקלהש הרקמב ,יטנוולר רבדה םא
 

 .תומיגדב שומישמ ודלונש םידליל תעגונה תובייחתה לכ ןיא םרותלו NWCryobank-לש ךכב הריכמ החוקלה
 

 .הלש המסיסה וא ןובשחה תרגסמב תושחרתמה תויוליעפה לכל תוירחא לבקל המיכסמ החוקלהו ,הלש המסיסהו ןובשחה תוידוס לע הרימשל תיארחא החוקלה
 .הלש ל"אודה תבותכו ןופלטה רפסמ ,תבותכה ,רתיה ןיב ,ללוכ ,הלש ןובשחה ליפורפב יוניש לכ לע בתכב NWCryobank-ל עידוהל םג תיארחא החוקלה
 

NWCryobank ידעלבה םתעד לוקיש יפל תונמזה לטבל וא ,ןכות ךורעל וא ריסהל ,תונובשח רוגסל ,תורישל ברסל תוכזה לע םירמוש היפתושו. 
 

 תבייחמ תוררוב .17
 םילוכי םניא םידדצה םא .ודי לע ורתפיו ,NWCryobank ידי לעו החוקלה ידי לע ידדה ןפואב לבוקמש דיחי ררובל ונפוי הז םכסהמ תועלגתמה תוקולחמה לכ
 רחביי ררובהו יאקירמאה תוררובה דוגיא ידי לע להונת תוררובה ,תוררוב שרוד םידדצהמ ימש רחאל םימי )45( השימחו םיעברא ךות ררוב לע תידדה םיכסהל
 תטלחה .ולוחי הינרופילק לש יחרזאה דוקב 1289 דע 1280 םיפיעס .הינרופילק ,סל'גנא סולב ךרעית תוררובה .ולוחי ולש םיקוחהו ,הז ןוגרא ילהנל םאתהב
 תולבגמל ףופכב השעי תקולחמ לכ לש בושיי לכו ,תיטופיש תוכמס לעב טפשמ תיב לכ ידי לע ףכאיהלו הפקת תויהל היושע איהו ,תבייחמו תיפוס היהת ררובה
 .תויטרדנטס ןויסיח
 

 תויללכ תוארוה .18
 

 ,הינרופילק יבשות ןיב םאולמב םימותחה םימכסה לע םילחה ,ולא םיקוחל םאתהב ףכאייו שרופיו ,הינרופילק תנידמ יקוחל ףופכ היהי הז םכסה .לחה קוחה
 תידעלבה טופישה תוכמס ,עצובי וא םתחנ םכסהה וב םוקמל רשק אללו ,קוחה תונורקע ןיב הריתסל תוסחייתה אלל ךכיפל .הינרופילק ךותב םאולמב םיעצובמשו
 .הינרופילק ,סל'גנא סולב ויהי תוקולחמה לכ בושייל טפשמה םוקמו
 
 וא היתוריש וא הירצומ תא שוכרל םירחובה .תירבה תוצראל ץוחמ שומישל םימיאתמ היתוריש וא הירצומ יכ הריהצמ הניא NWCryobank .םירחא םיקוחל תויצ
 .םילח םהש לככו םילח םיימוקמה םיקוחה םא ,םיימוקמה םיקוחל תייצל םיארחא םהו ,םתמזויב תאז םישוע םירחא תומוקמב םהב שמתשהל
 
 הדרפה-תב בשחית וז הארוה יזא ,איהש הביס לכמ הפיכאל תנתינ יתלב וא ,ףקות תרסח ,תיקוח יתלב היהת הז םכסה ךותמ יהשלכ הארוה םא .הדרפה תלוכי

 יתלב וא ףקות תרסח ,תיקוח יתלב הארוה לכ ,רשפאתי רבדהש לככש דבלבו ,תורתונה תוארוהה לכ לש הפיכאה תלוכי לעו ףקותה לע עיפשת אלו ,הז םכסהמ
 .ופקותו וחוכ אולמב ראשיי הז םכסהו ,הנקותש יפכ ףכאיתו הפקת היהתש ךכ הנושת רומאכ הפיכאל תנתינ
 
 וא ,ןוילע חוכ ,רתיה ןיב ,ללוכ ,הריבסה התטילשב ןניאש תוביס בקע ןלהל תוטרופמה היתויובייחתהב הדימע-יא לע תיארחא היהת אל NWCryobank .ןוילע חוכ
 ,תופירש ,המדא תודיער ,הרובחתב םיבוכיע ,למשח תולקת ,תרושקת תולקת ,הקפסאב רוסחמ ,םייתואישנ םיווצ ,תיאבצ וא תיתלשממ תויושר דצמ םידעצ
 .תומחלמ וא תופגמ ,תומוהמ ,הדובעב תוערפה ,תופצה
 

 תרסה וא תושדח תוארוה תפסוה ,תומייק תוארוהב םייוניש עוציב תועצמאב תע לכב הז םכסה ןכדעלו תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש CryobankNW .ןוקית
 www.nwcryobank.com. NWCryobank תבותכב NWCryobank לש טנרטניאה רתאב םסרופי NWCryobank ידי לע הז גוסמ ןוכדע וא יוניש לכ .תוארוה
 ךות ,תיאשר החוקלה .)"העדוהה ךיראת"( וז העדוה ןתמ םע דימ ףקותל וסנכיי הז ןיעמ ןוכדע וא יוניש לכו ,םכסהב הז ןיעמ ןוכדע וא יוניש לכ לע החוקלל עידות
 לש םויס תעדוה"( הז םכסה לש "םויס" 19 ףיעסב )א( ףיעס-תתב ראותמכ םכסהה םויסל עגונב בתכב העדוה קפסל ,העדוהה דעוממ םוי )30( םישולש
 לש םויס תעדוהב ליעל טרופמכ טעמל .החוקלה לש וז םויס תעדוהב עבקנש יפכ םכסהה םויסל דע ףקותב תויהל ךישמי הז םכסה ,הזכ הרקמבו ,)"החוקלה
 וא םייוניש עוציב רחאל טנרטניאה רתא ךרד םינימזה םיתורישבו הלש טנרטניאה רתאב ,NWCryobank יתורישב החוקלה לש שומישה ךשמה ,החוקלה
 .החוקלה ידי לע הלא םינוכדע וא םייוניש לש הלבקכ בשחיי ,NWCryobank ידי לע הלא ןיעמ םינוכדע
 

 רחאל המוד תוריש קפסל ןווכתמ וא ,המוד תוריש קפסמה רחא ףוג לכ וא דיגאת ,תופתוש ,הדוגא ,םדא לכל הז םכסה ליצאהל תיאשר NWCryobank .הלצאה
 תיאשר הניא החוקלה .תורחא תוביסנ לשב וא תרחא הביס לכמ וא ,םקלח וא NWCryobank יקסע לכ לש הלצאה וא הרבעה ,הריכממ קלחכש ןיב ,הלצאהה
 .NWCryobank תאמ בתכב המכסה אלל הז םכסה ליצאהל
 
 םירושקה םימדוקה תונבההו ןתמו אשמה לכ .הז םכסהב םיטרופמה םיאשונל עגונב םידדצה לש תומכסההו תונבהה אולמ תא ליכמ הז םכסה .ותומלשב םכסהה
 ינייע( ליעל םיטרופמה הז םכסה לש םיאנתל םאתהב קר הז םכסה ןקתל וא תונשל ןתינ .ודי לע םיפלחומו הז םכסהב םיבלושמ הז ךמסמב םיטרופמה םיאשונל
 ןיב הריתס לש הרקמב .NWCryobank לש השרומ גיצנו החוקלה ידי לע םותחה בותכ ךמסמ תועצמאב וא ,)תויללכ תוארוה( 18 ףיעסב ליעל ןוקית ףיעסב
 לש םתבוטל לוחי הז םכסה .ורבגי הז םכסה לש םיאנתה ,)אבהל ןקותיש יפכ וא ,הז ךיראתל דע היהש יפכ( טנרטניאה רתאב שמתשמה םכסה ןיבל הז םכסה

NWCryobank, היגיצנו הישרוי. 
 

 םילבקתמ וא ינורטקלא ןפואב םיעצובמה ,תינדי ומתחנש הז םכסהב המיתח יפד לש ל"אודב םיחלשנ וא/ו םיקורס ,סקפב םיחלשנה םיקתוע .תינורטקלא החילש
 .תינדי םתחנש ירוקמה המיתחה ףד תא חולשל ךרוצ אלל הפיכאל םינתינו ןיטולחל םיבייחמ ויהי ,ינורטקלא ןפואב
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 םויס .19

 

 )30( םישולש םויס לע בתכב העדוה ינשה דצל רסומ םידדצהמ ימ )א( םא תפסונ העדוה אלל ידיימ ןפואב םייתסי הז םכסה ,הז םכסהב תרחא הארוה לכ ףא לע
 לע ינשה דצה תעדוה דעוממ םימי )10( הרשע ךות הרפהה תא ןקתמ אלו )םימולשת תרבעה-יא ,רתיה ןיב ,ללוכ( םכסהה תא רפמ םידדצהמ ימ )ב( ,שארמ םוי

 ראוד תועצמאב NWCryobank-ל וז העדוה חולשל שי ,םויס לע בתכב העדוה תקפסמ החוקלה םא .ליעל )החוקל לש תוומ( 11 ףיעסב רומאכ )ג( וא הרפהה
 .שארמ חולשמה ימד םולשתבו ,הבושת תלבקל השקב םע ,םושר
 
 םרטש םיבויח םלשת אל החוקלה םא .החוקלה תומיגד ןוסחאל NWCryobank לש תויובייחתהה לכ ידיימ ןפואב וקספיי ,איהש הביס לכמ הז םכסה םויס םע
 התעד לוקיש יפ לע ,היושע NWCryobank ,הז םכסה םויס םע .הז םכסה םייסל ,התבוח אל ךא ,NWCryobank לש התוכז ,םוי )30( םישולש ךות ומלוש
 אלמ םולשתכ בשחית NWCryobank ידי לע תולעבה תסיפתש םימיכסמ םידדצה ינש ,הזכ הרקמב( ןוסחאב ורתונש תומיגדה לע תולעב סופתל )1( ידעלבה
 םימולשתה לכ ןיגב ,הייבג תונכוס תועצמאב וא תורישי ,החוקלהמ םולשת שקבלו תומיגדה תא ןסחאל ךישמהל )2( וא ,)ומלוש םרטש םימולשתה לכ רובע
 םימולשת לע רזחה ןתניי אל .ןוסחאב ורתונש תומיגדה תא ךילשהל )3( וא ,תפסונה ןוסחאה תפוקת ךלהמב ורבצנש םיפסונ םימולשת תפסותב ,ומלוש םרטש
 )1( יזא ,הנקות אלו NWCryobank ידי לע העצובש הרפה ןיגב ליעל )ב( ףיעס יפ לע םייתסי הז םכסה םא ,ליעל רומאה ףא לע .הז םכסה םויס םע םהשלכ

NWCryobank 2(-ו ולצונ אלש ןוסחא ימד לש יסחי רזחה החוקלל קפסת( NWCryobank יתוריש קפס לא ,החוקלה לא החוקלה לש תומיגדה תא ררחשת 
 תלבקמ אל NWCryobank םא .םויסה ךיראתמ )30( םישולש ךות בתכב תוארוהב החוקלה ידי לע עבקנש יפכ ,רחא ןוסחא ןקתמ לא וא ,החוקלה לש תואירבה
 ףקותב וראשיי הז םכסה לש 15-18-ו 5-12 ,1 םיפיעס .ליעל )3(-ו )1( םיפיעסב ראותמכ ןתוא ךילשהל וא תומיגדב קיזחהל התוכז ,)2( ףיעסב טרופמכ תוארוה
 .איהש הביס לכמ ומויס רחאל םג
 
 

   :הדיל ךיראת   :רורב בתכב החוקלה םש
 
 

   :ךיראת   :החוקלה תמיתח
 
 

   :ןופלט רפסמ
 
 
 
 :לא סקפב וא ל"אודב ,ראודב ותוא חולשל וא החוקלה לש ןווקמה ןובשחב הז ךמסמ אלמל שי

• forms@nwcryobank.com 
• NWCRYOBANK, 201 W. North River Dr. Suite 110 Spokane, WA 99201 
 )הדנקו ב"הרא( 232-0145 (509) :סקפ •

 www.nwcryobank.com :טנרטניא רתא

 
 
 
 

 ךלש תומושרב קתוע ירמש אנא


