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 ישראל -כללי התנהגות 
 

 הקדמה 
 

להפוך   -מטרה  המונעים על ידי  העכשיו חלק מקהילה של אנשים בעלי דעות דומות    םאת,  םעצמאי  י הרבלייףבתור חבר!  ברכות
יותרלאת העולם   בצורה אתית תוך שמירה על  יש לנו את האחריות לפעול  ,  עולמיים בתעשיית התזונה  נהיגים כמ.  בריא ושמח 

 .כם של במסע כםאלה כדי לעזור ל 1ת כללי התנהגוב נואנא עיי, לאור כך. היושרה
 

  שלהם   האישית  התזונה  מטרות  להשגת  חתירה  תוך  ®הרבלייף  של  המוצרים  על  מהנחה  ליהנות  מצטרפים על מנת  החברים  רוב
  כלשהו   בזמן  או,  עכשיו  אם.  שלנו  הכללים  של  הראשונים  בדפים  רק  להתמקד  עליכם,  שהצטרפתם  הסיבה  זו  אם.  משקל  וניהול

 .חוק כל ולהבין לקרוא הזמן את קחו, שלכם העסק את להתחיל רוצים אתם, בעתיד
 

והיה ויהיו לכם שאלות לגבי כלל כלשהו, אנא צרו קשר עם מחלקת   ניהול עסק עשויים להיות מסובכים,כיוון שהיבטים מסוימים של  
 . נשמח לענות על כל שאלותיכם.03-9431155 (972)שירות חברים בטלפון 

 
אנו מקווים שהחברות שלכם בהרבלייף   –תזונה טובה יותר או תזונה טובה יותר והכנסה נוספת    –תהיינה מטרותיכם אשר תהיינה  

 תהיה מתגמלת.
 
 

 מאחלים בהצלחה, 
 שלך  Herbalife  Nutritionצוות
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 מתחילים 1פרק 
 

 הגשת מועמדות לחברות  1.1
 חבר הרבלייף )"מועמד"( חייב:לאדם המגיש בקשה להפוך 

 לקבל חונכות מאת חבר הרבלייף )"חונך"(  .1
 (HMPלרכוש את ערכת ההרשמה של הרבלייף ) .2
 למלא ולהגיש את "טופס מועמדות והסכם לחוזה חברות בהרבלייף" )"טופס בקשה"(; ובנוסף  .3
 2טריטוריה שהרבלייף אישרה לפעולה,ב מדינה או בכתובת המגורים של המועמד חייבת להיות  .4
 3טופס הבקשה צריך להתקבל על ידי הרבלייף.  .5

 
 על דרישות רכישה  הגבלות 1.1.1

 
היא "ערכת ההרשמה" הנמכרת לחברים חדשים במחיר   Herbalife Nutrition  הרכישה היחידה הנדרשת כדי להצטרף כחבר

 ללא תקורה או רווח לחונך.עלות 
 

 אין לשלב את ערכת ההרשמה עם מוצרים, שירותים או חומרים אחרים. חונכים אינם רשאים לדרוש מחברים לרכוש:

 מלאי של מוצרים •

 חומרים, מוצרים או שירותים, בין אם הופקו על ידי הרבלייף ובין אם לאו. •

 אחרים כרטיסי כניסה להשתתפות בסמינרים, פגישות או אירועים •
 
 

 המלצה נגד צבירת חוב  1.1.2
 

שהוא אינו יקר. ההוצאה הנדרשת היחידה היא הקניה של ערכת ההרשמה. מומלץ לחברים  הינואחד היתרונות של עסק הרבלייף 
לבנות את העסק שלהם ללא חובות. חברים הבוחרים למכור מוצרים ו/או לבנות ארגוני חברים לא צריכים להשקיע במלאים 

 גדולים או להעמיס על עצמם חובות כבדים. 

 
או לקיחת הלוואות כדי להפעיל את ההזדמנות העסקית. אין להשתמש בכספים   הרבלייף אינה מעודדת בכלל יצירת חובות

שנלקחו בהלוואה למטרות אחרות שאינן קשורות ישירות להרבלייף )לרבות הלוואות או מענקים למטרות השכלה( כדי לתפעל 
 עסק הרבלייף. 

 
 

 כל אדם מוגבל לחוזה חברות אחד בלבד  1.1.3
וך בחוזה חברות אחד בלבד, חוץ מאשר מאושר בכללים הקשורים לבני זוג נשואים, אדם רשאי להיות בעלים, להפעיל, ולתמ

(. אם אדם 2.4-ו  2.3, .42.1חברים שנישאו, פרידה, גירושים, ופירוק של מערכת יחסים של שותפים לחיים וירושה. )ראו כללים 
 מגיש יותר מטופס בקשה אחד, הבקשה הראשונה שהתקבלה ואושרה היא תהיה חוזה החברות התקף.  

 
 

 שנתיים  דמי עיבוד נתונים 1.1.4
החבר "( לטובת עיבוד נתונים של הרבלייף ושירותים אחרים. על עיבוד נתוניםשנתיים )"דמי  עיבוד נתוניםחברים משלמים דמי 

לשלם את דמי הטיפול ולא ניתן לשלם אותם באמצעות חבר אחר. אם חבר אינו משלם את דמי הטיפול עד יום השנה ממועד 
הגשת הבקשה, חוזה החברות יתבטל. הרבלייף מנסה להזכיר לחברים באמצעות הדואר / דואר אלקטרוני את מועד התשלום 

 זמן.האחרון. אולם, החבר אחראי לתשלום דמי הטיפול ב
 
 

 עיבוד נתונים שנתיים קבלה / דחייה של דמי   1.1.5
אם חבר הפר את הכללים, הרבלייף רשאית לסרב לקבל את התשלום עבור דמי הטיפול, ובמקרה כזה חוזה החברות יתבטל, 

 .עיבוד נתוניםוהרבלייף תחזיר דמי 
 
 

 תקשורת עם הרבלייף  1.1.6
הבית או המשרד ולוודא כי כל פרטי ההתקשרות עמם עדכניים ברשומות של  חברים חייבים לספק להרבלייף כתובת קבועה של

 , ומוגשים בזמן. אמתייםהרבלייף. כל המסמכים והדוחות המוגשים להרבלייף חייבים להיות מלאים, 
 
 

 רכישה נאותה  1.1.7
אך ורק ישירות מהרבלייף, מהחונך שלהם, או מהמפקח הממונה   ®חברים שאינם מפקחים רשאים לרכוש את מוצרי הרבלייף 

או  Qualified Producerהמוסמך הראשון. הערה: רק הזמנות שיבוצעו ישירות מהחברה נחשבות לטובת הסמכות לדרגת 
רק מפקח. כל המוצרים חייבים להישלח בתוך פרק זמן סביר לאחר המכירה. מפקחים מוסמכים רשאים לרכוש מוצרים אך ו

  4מהרבלייף.חברים אינם רשאים לבצע הזמנות או לשלם עליהן בשם חברים אחרים.
 

 
 Herbalife.co.il-הרשימה המעודכנת ביותר של מדינות וטריטוריות פתוחות קיימת ב   2
הרבלייף שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשה למועמדות שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי. עד לקבלת בקשת המועמדת, המועמד יקבל    3

 אישור שניתן לביטול לקנות ולמכור את מוצרי הרבלייף®
אדם אחר. אישור בכתב יכול להינתן אך ורק להזמנה ספציפית  כלל זה חל אלא אם כן הרבלייף מבקשת ומקבלת אישור בכתב מהחבר לתשלום שיעשה על ידי   4

 אחת. 
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 תשלום  1.1.8
 

 תשלום 
חברים חייבים לוודא שכל התשלומים  מועברים להרבלייף הינם מאושרים וכי יש להם כיסוי כספי. חברים אינם רשאים להשתמש 

אחרות מהחברים שלהם, מלקוחות קמעונאיים או פרטים אחרים כדי לשלם בכרטיסי אשראי, המחאות אישיות או צורות תשלום 
 בעבור הזמנות שבוצעו מהרבלייף.

 
 5על החברים חלה חבות על תשלומים שנדחו מסיבה כלשהי. 

 
הרבלייף עשויה להגביל את זכויות הקנייה של החבר בעקבות הפרה של כלל זה ולבצע התאמות בניקוד וברווחים כדי ליישב 

 חיובים.ל הקשורותמחלוקות 
 

 חברים המקבלים תשלום און ליין מחויבים ל: 
  
o לדאוג לרשתות בטוחות בכל הקשור לתשלומים 

• Square, Flint, Spark Pay, iZettle    6אוPayPal 
 

o  7פרטיות ופרטי הלקוחותהלדאוג להגנת 

 לא לשלוח באימייל או בהודעות טקסט מידע של לקוחות, היות ודרכי התקשרות אלה אינם מאובטחים. •

 תמיד לאחסן את המידע על הלקוחות במקום מרוכז ומאובטח  •

 לבצע ניקוי מידע של לקוחות באופן קבוע, להשאיר רק מידע מינימלי חיוני  •

 השמדה נאותה של מידע מודפס של הלקוח ע"י גריסה, שריפה של המידע המודפס  •

 להתעדכן ולציית לחוקים ולעדכונים לגבי אבטחת מידע  •
 

o ( לדאוג לאבטחת נתונים עדכניתDSS-PSIעבור לקוחות המשלמים בכרטיס אשראי )8 
של מידע   , יבטיחו שידור, עיבוד ושימורPSI-DSSלעשות שימוש בפתרונות תשלום עדכניים העומדים בדרישות תקני 

 כרטיסי אשראי של לקוחות בצורה הטבה ביותר.
 

רגיש לרבות מידע אישי , מידע החלים על עיבוד נתונים אישייםהאחראי לציית לכל החוקים והתקנות להגנת הרבלייף עצמאי  חבר
חייב להיות מורשה לטפל בפרטים  הרבלייף עצמאי. חבר הרבלייף עצמאי  של חבר האישי באמצעות אתר האינטרנט ףשנאס 

 . באם הייתה הפרה/חשיפה של הנתונים האישיים של הלקוח כדין ויהיה אחראי באופן חוקי עבור שמירה על סודיות ודיווח 
 

  

 
 ייתכן שהרבלייף תגבה תלשום נוסף מחבר שהתשלום שלו הוחזר בגלל יתרה לא מספקת.   5
 הם עבור עסקים קטנים עד בינוניים המוצגת  כדוגמה  ות מערכות תשלום מאובטח  6
 . מספרי טלפון ופרטי כרטיס אשראי, ל"כתובות דוא,  כתובות ,  שמות : פרטי הלקוח כוללים 7
בכתובת    ובקר. אך אינם מוגבלים לחומות אש והצפנת נתונים, כוללים PCIידי  -דוגמאות לתקני אבטחה מגנים הנדרשים על   8

https://www.pcisecuritystandards.org/   לקבלת מידע נוסף אודות דרישותPCI-DSS . 
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 פרטים הקשורים לחוזה החברות  2פרק 
 

 זכאות לחברות 2.1
 

 פרטיים  אנשים חברים חייבים להיות 2.1.1
Herbalife Nutrition  מקבלת טופסי בקשה לחוזה חברות אך ורק מאנשים פרטיים. אולם, חברים יכולים לקבל את התשלומים

חוזה החברות   9. לחברי הרבלייףשלהם מהרבלייף לטובת שותפות או חברה באמצעות הגשת בקשה בכתב למחלקת שירות 
 פר המס של החבר הפרטי. יישאר בשמו של הפרט, והרווחים של חוזה החברות ידווחו על פי שם וזיהוי מס

 
 

 חוזה חברות כפול  2.1.2
והיה והרבלייף תקבע שחבר, בן זוג, שותף לחיים, או אדם אחר המשתתף בחוזה החברות הגיש יותר מטופס בקשה אחד, או  

 שהוא עבד או סייע בפיתוח של חוזה חברות אחר, הרבלייף יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי:

 תנאים על אחד או שני חוזי החברות.לבטל או להציב   •

 להטיל קנסות או עונשים על חוזה החברות ו/או החונכים.  •

לתקן את נקודות הזיכוי והתגמולים של כל אחד מארגוני החונכות או על שינהם לכל פרק זמן שהוא לפני העברת או   •
 מחיקת חוזה החברות. 

 לנקוט בפעולות אחרות כפי שהיא תמצא לנכון. •
 

חוזה חברות כפול והפרות דומות, ייתכן והחבר יהיה רשאי להמשיך כחבר הרבלייף, אבל יוכל לעשות זאת בקו במקרים של 
 חונכות תקין כפי שיקבע על ידי הרבלייף. הרבלייף תקבע את המערך ארגון הכפיפויות של חוזה החברות שנמחק. 

 
 

 לחברות  מינימוםגיל  2.1.3
 10לפחות כדי להגיש בקשה לחברות או להשתתף בעסק של חבר הרבלייף אחר. שנים  18אדם חייב להיות בן 

 
 

 זוגות נשואים וחברים שנישאים  2.1.4
רשאים להשתתף בחוזה חברות אחד בלבד. אם שני חברים נישאים זה לזה, יש לבטל חוזה חברות    11זוגות נשואים ושותפים לחיים

אחד. יוצא הדופן האחד לכלל   אחד. אם שני חברים נכנסים למערכת יחסים של שותפות לחיים זה עם זה, יש לבטל חוזה חברות
ן הנישואים או הכניסה למערכת יחסים של שותפות בדרגת מפקח או גבוה יותר בזמ  נמצאא כאשר כל אחד מחוזי החברות  זה הו

 לחיים. במקרה כזה, כל בן זוג או שותף לחיים רשאים להמשיך לתפעל את חוזה החברות האישי שלו או שלה.
 
 

 הכרה בבן זוג או בשותף לחיים  2.1.5
 חבר רשאי להוסיף את בן הזוג או שותף לחיים שלו לחוזה החברות לתמיכה בהם בעסק ולמטרת הוקרות.

 
 החבר יישאר החבר הרשום .אולם ,במקרה שהחבר נפרד מבן הזוג או שותף לחיים שלו ,הבעלות של החבר או  הזכאות לחוזה

 12.מושפעים להיות עלולים החברות
 
 

 פעילויות של בן זוג או שותף לחיים  2.1.6
אם בן הזוג או השותף לחיים משתתף בחוזה החברות  החבר יהיה אחראי לפעולות שמבצע בן הזוג או השותף לחיים שלו, בין 

ובין אם לאו ובין אם החבר היה מודע לפעולות של בן הזוג או השותף לחיים ובין אם לאו. בן הזוג והשותף לחיים חייבים לציית 
מקדמים לכללים ולחוקים הקשורים לעסק הרבלייף. לדוגמה, חבר יהיה אחראי אם בן הזוג או השותף לחיים משדלים או 

 שכבתי או מכירה ישירה לחבר או לקוח של הרבלייף כלשהם. -הזדמנות אחרת של שיווק רב
 

הרבלייף שומרת לעצמה את הזכות לסיים חוזה חברות אם בן זוג או שותף לחיים עוסקים בפעילויות אשר על פי דעתה של  
 וצריה.הרבלייף מפחיתות, מזיקות, או מחלישות את המוניטין של הרבלייף או של מ

 
 

 משתתף לשעבר בחוזה חברות  2.1.7
משתתף לשעבר )כלומר חבר לשעבר, לקוח מועדף, בן זוג, שותף לחיים או פרט אשר השתתף בחוזה חברות( חייב למלא 

. דרישה של תקופה של אי פעילות לפני שהוא מגיש מחדש בקשה לחוזה חברות תחת חונך אחר או לסיוע לחוזה חברות אחר
 ( .92.1)ראו כלל 

 
 

 גילוי נאות על חוזה חברות קודם  2.1.8
אם משתתף לשעבר מגיש בקשה לחוזה חברות חדש, על המשתתף לשעבר ליידע את הרבלייף בזמן הגשת הבקשה ולספק את 

הודיע להרבלייף על פעילות בחוזה חברות אחר  לאשל חוזה החברות הקודם. חוזה החברות ניתן לביטול אם החבר  ID-מספר ה
 שווא בנוגע לכך.  שהציג מצגאו 

 
 03 (972)-9431155בטלפון:  הרבלייף חברילשירות מחלקת ניתן לפנות ל  9

 .הרבלייף חברילשירות מחלקת  דרישות גיל מינימלי משתנות ממדינה למדינה. לדרישות גיל במדינות אחרות, צרו קשר עם   10
 . הרבלייף חברילשירות ממחלקת  שותף לחיים: אדם שחבר הרבלייף ציין אותו כשותף לחיים ב"טופס בקשה להוספת שותף לחיים". את הטפסים ניתן לקבל   11

 אם בין, במחלוקת  נמצא החברות  חוזה שבעקבותיהם כספיות  או/ו חוקיות  השלכות  לה שיש לחיים שותף של  יחסים מערכת  פירוק או גירושים/פרידה של במקרה

  12 בן הזוג או השותף לחיים התווסף לחשבון ובין אם לאו, הדבר עלול להשפיע על החלטת  בית  המשפט. 
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 תקופת אי פעילות  2.1.9
  סייע   אשר  פרט  או,  לחיים  שותף,  זוג  בן,  לשעבר  חבר   כלומר)  לשעבר  המשתתפים  שבה  המתנה  תקופת  היא  פעילות  אי  תקופת
 .החונך שינוי לפני שהיא צורה בשום   Herbalife Nutrition של  בעסק  להשתתף רשאים אינם( החברות בחוזה

 
 תקופת המתנה )אי פעילות(:

 ( ומטה: שנה אחתSP'sמפקחים ) •
• World Team  בגלל פרישה או פקיעת תוקף של דמי הטיפול השנתיים(.  -ומעלה: שנתיים )בזמן המחיקה 

 
 במהלך תקופת ההמתנה, משתתפים לשעבר אינם רשאים: 

 בכל צורה שהיא.  Herbalife Nutritionלהיות מעורבים בעסק   •
 .Herbalife Nutritionלמכור משהו ממוצרי או חומרי   •
 .Herbalife Nutritionהעסקית של לחנוך או להציע את ההזדמנות  •
 לקדם, לסייע או לתמוך בכל חוזה חברות שהוא.  •
 . Herbalife Nutritionאו של חבר  Herbalife Nutritionלהשתתף בהדרכות או פגישות של  •
 Herbalifeלבקר במועדון אורח חיים בריא, אלא אם כן הם מגיעים במעמד של לקוח ואינם מעורבים בהזדמנות העסקית של   •

Nutrition   .בשום צורה שהיא 
 חוץ מאשר לצורך שימוש אישי. Herbalife Nutritionלרכוש מוצרי  •

 
 תקופת היא הפעילות מחושבת כדלקמן:

 
 

 חבר פורש  :1דוגמה 

 
 ומעלה World Team מפקחים ומטה  

 2020בינואר  1 2020בינואר  1 תאריך הסכם חברות )הגשת בקשה(

 2021אוגוסט  28 2021באוגוסט  28 תאריך רישום החברות  

 2023באוגוסט,  27 - 2021באוגוסט  28 2022באוגוסט,  27 - 2021באוגוסט,  28 מסגרת זמן של תקופת אי פעילות 

תאריך שבו החבר יהיה זכאי לחתום על הסכם  

 חדש תחת חונך אחר
 2023אוגוסט  28 2022באוגוסט  28

 
 

 חבר אינו משלם דמי טיפול שנתיים :  2דוגמה 

 ומעלה World Team ( ומטהSP'sמפקחים ) 

 2020בינואר  1 2020בינואר  1 תאריך הסכם חברות )הגשת בקשה(

מועד תשלום דמי טיפול שנתיים )יום השנה( אך  

 לא שולם
 2021בינואר  1 2021בינואר  1

 2022בדצמבר,  31 –2021בינואר  1 2021בדצמבר,  31 –2021בינואר  1 מסגרת זמן של תקופת אי פעילות 

תאריך שבו החבר יהיה זכאי לחתום על הסכם  

 חדש תחת חונך אחר
 2023בינואר  1 2022בינואר  1

 
 
 אחר תקופת אי פעילות, המשתתף לשעבר רשאי להגיש בקשה לחוזה חברות חדש תחת חונך אחר.ל
 

 יוצאים מן הכלל לתקופת אי פעילות 
 Herbalifeאם משתתף לשעבר מבקש להגיש בקשה לחוזה חברות חדש תחת החונך המקורי ואותו חונך נשאר בארגון המקורי,  

Nutrition .עשויה לוותר על תקופת ההמתנה 
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 העברת חוזה החברות  2.2
 

 הקצאה, מכירה, או העברה של חוזה חברות 2.2.1
עניין בחוזה החברות אינה מורשית ללא הסכמה מראש בכתב מאת הרבלייף על הקצאה, מכירה או העברה של זכות כלשהי או 

 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 

חבר אינו רשאי להעביר את חוזה החברות כדי לעקוף את הכללים או את החוק. אם הרבלייף תגלה שחבר לשעבר )המעביר( ו/או 
ו פעילות שעשויה להפר את הכלל לאחר הענקת בקשת ההעברה,  בן זוג של המעביר או שותף לחיים שלו עסקו בהתנהגות א

 הרבלייף רשאית להטיל סנקציות על חוזה החברות המועבר.
 
 

 Herbalife Nutritionניתן להקצאה או העברה למי שאינו חבר  2.2.2
 

. הרבלייף לא תשקול בקשת 2.4ניתן להקצות או להעביר חוזה חברות לאדם אחר שאינו חבר, חוץ מכפי שניתן על פי כלל 
חודשים קודם  12היה קשור לעסק הרבלייף בכל דרך שהיא במהלך תקופה של  על עצמו את החוזה המקבל פרטההעברה עם ה 

 לכן.
 
 

 והטבות מעמד  2.2.3
 

ההישגים של חבר הינם אישיים, ואם אושרה הקצאה או העברה, הדרגה וההטבות שהושגו על ידי החבר אינן מועברות עם חוזה 
לדרישות הדרגה והרווחים לאחר שבוצעה ההקצאה או  ההסמכותלהשיג את כל  יידרש החברות. ייתכן שמי שקיבל את ההעברה 

 הסמכות לחופשות או כל זכות אחרת של החבר האחד. , TAB Teamההעברה. לרבות דרגת מפקח, 
 
 

 אחריות לאחר העברה  2.2.4
 לאחר העברת חוזה חברות:

 

מי שקיבל את ההעברה יהיה אחראי כלפי הרבלייף לכל הפרה שהיא של הכללים שבוצעו על ידי או בשם המעביר ביחס   •
 לחוזה החברות. 

 

הכניסה לתוקף של ההעברה, פעולות שיבצע המעביר ו/או בן הזוג או למשך תקופה של שישה חודשים לאחר תאריך  •
השותף לחיים של המעביר, אשר עלולות להפר את הכללים, אם המעביר היה עדיין חבר, יטופלו כאילו ההפרות 

 התבצעו על ידי מקבל ההעברה. 
 
 
 

 פרידה, גירושים, ופירוק מערכת יחסים של שותפות לחיים 2.3
 

 חברות חדש הקמת חוזה 2.3.1
 

או מיד לאחר גירושים, או פירוק  תהליך הגירושים  להמשיך את עסק הרבלייף במהלךמעוניין אם בן זוג או שותף לחיים של חבר 
חוזה חברות נפרד תחת  התחילמערכת יחסים של שותפות לחיים החבר ובן הזוג או השותף לחיים, כל אחד מהם, חייבים ל

ותזכה כל חוזה נפרד חדש בפעילות החונך המקורי של החבר. הרבלייף תבטל את הטבות הקניה של חוזה החברות המקורי.
 ים בעסק שלו/ה.החדש  ID-ה במספרי לעשות שימושחייב  חברכל  (2.3.4או כלל ר)גוד חוזיםבאמצעות אי  העסקית

 

 ג'יין סמית 
 )חוזה חברות אישי( 

B 

 בוב סמית /ג'יין סמית 
 )חוזה חברות מקורי( 

A 

 בוב סמית 
 )חוזה חברות אישי( 

C   

 
הכפיפויות שלו לא יוכלו להתחלק בין החבר ובין הזוג או השותף לחיים לשעבר. לדוגמה, חבר ובן  חוזה החברות המקורי וארגון 

 בעלות.  50%זוג או שותף לחיים לשעבר אינם רשאים "לחלק" את חוזה החברות ולתת לכל אחד מהם 
 

Herbalife Nutrition  :חייבת לקבל את המסמכים הבאים כדי להקים חוזה החברות החדש 
 

 מבני זוג שמפרקים מערכת יחסים של שותפים לחיים  מבני זוג שמתגרשים 

 ם, כשהיםחדש  מיםחברות והסכ   יבקשה לחוז  יטופס •
החברות   וחתומים  לאיםמ חוזה  של  החונך  ידי  על 

 המקורי. 

 טופס גירושים ופרידה חתום ומאושר על ידי נוטריון. •

עותק מהבקשה לפירוק, הסכם הסדר או פסק דין סופי  •
 לגירושים. 

בונוס תפוקה   • על  כשהוא    TAB Teamטופס הכרה 
-, המשקף את מספר ה)טופס לכל צד(  ממולא וחתום

ID  האישי החברות  חוזה  חוזי   החדש  של  ורק  )אך 
 (.  TAB Teamחברות בדרגת 

 לאים מ  םכשה  יםחדש  מיםחברות והסכ   יבקשה לחוז  יטופס •
 על ידי החונך של חוזה החברות המקורי.  מיםוחתו

פירוק מערכת יחסים של שותפות לחיים, כשהוא חתום   טופס •
ומאושר על ידי נוטריון משני הצדדים. )אם שני הצדדים לא  
יספקו את טופס פירוק שותפות לחיים חתום ומאושר על ידי  
בית משפט המציין שמערכת היחסים  צו  יש לספק  נוטריון, 

 הסתיימה(.

לא  כשהוא ממו    TAB Teamטופס הכרה על בונוס תפוקה   •
של    ID-, המשקף את מספר ה)טופס נפרד לכל צד(  וחתום

בדרגת    החדש  חוזה החברות האישי חברות  חוזי  ורק  )אך 
TAB Team.) 
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אם חבר נישא מחדש או מקצה שותף לחיים חדש, בן הזוג או השותף לחיים החדש של אותו אדם רשאי להתווסף לחוזה החברות 
 הוקרות.ו תמיכה בחבר העצמאי בעסק החדש האישי שלהם לצורך

 

 ג'יין סמית 
 )חוזה חברות אישי( 

B 
 

 בוב סמית /ג'יין סמית
 )חוזה חברות מקורי( 

A 
 

 בוב וברברה סמית 
 )בני זוג חדשים( 

 )חוזה חברות אישי( 
C 

 

 יותר מפירוק שותפות אחד או גירושין: 

Herbalife Nutrition  תקשר קבוצה אחת של חברות מפורקת או גירושין בלבד. במקרה של יותר מקשר אחד של גירושין או

 פירוק שותפות חיים, השותף או בן הזוג מגירושין רשאים לחתום על חוזה נפרד, אך לחברות זו לא יהיה כל קשר לחוזה המקורי.  

"( תחת החברות המקורית, אך היא לא תהיה Dפרדות )"לדוגמה, אם בוב וברברה מתגרשים, ברברה יכולה להציע חברות נ

 "(.Cקשורה לחברות של בוב )"

 ג'יין סמית 
( אישי  חברות חוזה ) 

( גירושין /שותפות פירוק  
1 'מס  
B 

 ג'יין סמית  /בוב סמית 
( מקורי חברות חוזה ) 

A 

 בוב סמית 
( אישי  חברות חוזה ) 

( 1 'מס שותפות פירוק/גירושין ) 
C 

 ברברה סמית 
( י איש חברות חוזה ) 

( 2 'מס שותפות פירוק/גירושין ) 

D 
   

 

 .  GET" בו הייתה בעבר )כאישתו של בוב( הינו בסטטוס Cהיות וחוזה "  GET" של ברברה, הוקם בסטטוס D"חוזה 

 
 

 בקשות לתיקון חוזה החברות המקורי  2.3.2
Herbalife Nutrition  הצדדים  שני  ידי  על  חתומות  להיות  הבקשות  כל  על.  המקורי  החברות  בחוזה  שינויים  לביצוע  בקשות  תקבל 

 .גירושים של וסופית רשמית משפט בית  החלטת של מאושר עותק תקבל Herbalife Nutrition כן אם אלא נוטריון אישור ולקבל
 

לקבל את הטופס "בקשה להסרת בן זוג" או טופס "בקשה להסרת בן   Herbalife Nutritionעל    הסרת שם בן זוג או שותף לחיים:
 זוג לחיים" כשהם מלאים כדי להסיר את שם בן הזוג או השותף לחיים מרשומות חוזה החברות.

 
לקבל את טופס בקשה לתשלום הממולא כדי לבצע שינויים בתשלומים. בקשה עוקבת חייבת   Herbalife Nutrition: על  תשלומים
לחוזה החברות המקורי יישלחו לכתובת הרשומה אלא   הרווחיםתומה על ידי שני הצדדים ומאושרת בידי נוטריון. דוחות  להיות ח

 אם כן שני הצדדים הגישו מכתב חתום ומאושר בידי נוטריון הכולל הוראות אחרות.
 

על רוק שותפות לחיים צריכים להתקבל הטפסים: טופס גירושים ופרידה או טופס פילקבל את  Herbalife Nutrition: על  העברות

 מי שאינו חבר, בן זוג לשעבר או שותף לחיים לשעבר.ל מנת שחוזה החברות יעבור

  

 ומחליט לחתום על חוזה חברות חדש: ותאם חבר מעביר חוזה חבר

 • חוזה החברות החדש חייב לפעול באופן עצמאי ונפרד מהחוזה המקורי )שהועבר(. 

במסגרת תוכנית המכירות והשיווק, תגמולים, מענקים ורווחים אחרים יתבססו אך ורק על ההישגים של חוזה  • התקדמות 

 החברות החדש.

 

 תוכל לקבל טופס בקשה חדש בתוך שנה אחת מיום ההעברה: Herbalife Nutrition ש על מנת

 החונך של חוזה החברות המקורי צריך לחנוך את חוזה החברות החדש.  •

 החברות החדש יהיה שווה למעמד של החוזה המקורי בזמן ההעברה. מעמד חוזה •

 

אם חוזה החברות המועבר קשור עם חוזה חברות אחר כתוצאה של גירושין קודמים, חוזה החברות המועבר לא יהיה קשור עוד  

 עם אותו חוזה חברות.

 
  

 סמית  יין'ג
 (חוזה חברות אישי )

 'פירוק שותפות/ גירושין מס)
1 

 PT סטטוס
B 

 סמית בוב / סמית יין'ג 
 (חוזה חברות מקורי)

 PT סטטוס
A 

 סמית בוב 
 )אישי  חברות חוזה(

 'גירושין/פירוק שותפות מס)
1) 

 PT סטטוס
 GET מרוויח ברמת סטטוס

C 

 סמית ברברה 
 (חוזה חברות אישי )

 (גירושין/פירוק שותפות מס '2)
 GET סטטוס

D 
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 הצטרפות תחת חונך אחר/ השתתפות בחוזה חברות אחר 2.3.3

 13ן הזוג או השותף לחיים חייבים לספק להרבלייף את המסמכים הנדרשים הבאים.להצטרף תחת חונך אחר, החבר או ב כדי
 

 מבני זוג שמפרקים מערכת יחסים של שותפים לחיים  מבני זוג שמתגרשים 

 חתום וחוזה חברות והסכם חדש, כשהוא ממולא  •

 נוטריון.טופס גירושים ופרידה חתום ומאושר על ידי  •

סופי   • דין  פסק  או  הסדר  הסכם  לפירוק,  מהבקשה  עותק 
לגירושים. או מסמכים מבית המשפט המצהירים על קביעה 

 זמנית שהמצב המשפחתי הסתיים.
 

 חוזה חברות והסכם חדש כשהוא ממולא וחתום  •

טופס פירוק מערכת יחסים של שותפות לחיים, כשהוא חתום  •
ם. )אם שני הצדדים לא  ומאושר על ידי נוטריון משני הצדדי

יספקו את טופס פירוק שותפות לחיים חתום ומאושר על ידי  
 ( עדים(2טופס חתום על ידי שני )נוטריון, יש לספק 

 

 
בנוסף, החבר או בן הזוג או השותף לחיים חייבים למלא את תקופת אי הפעילות. תקופת אי הפעילות תיקבע כפי שנקבע בכלל 

 )תקופת אי פעילות( או על פי תאריך ההפקה של צו בית המשפט שהתקבל, המאוחר מבין שניהם.  .92.1
 

ללא   25%, וההטבות יחלו בהנחה של תחת חונך אחר יש לרכוש את ערכת ההרשמההערה: כדי להקים חוזה חברות חדש 
 קישור לחוזה החברות המקורי. 

 
 

 גירושים ופירוק מערכת יחסים של שותפים לחיים ותוכנית השיווק והמכירות של הרבלייף  2.3.4
 

קורי לשילוב עם נקודות הזיכוי האישיות שלו סך הכל ניקוד: חוזה החברות האישי יקבל זיכוי של נקודות זיכוי מחוזה החברות המ
 )"קישור"(. זה יקבע את הזכאות לקבל תמלוגי מפקח, הסמכות, הסמכות מחדש ו/או בונוס תפוקה. 

 
למטרת קביעת זכאות האחוזים של תמלוגי מפקח, חוזה החברות המקורי ישלב ניקוד של כל אחד מחוזי החברות האישיים, 

 בנוסף לניקוד שלו עצמו. 
 

 זכאות לבונוס תפוקה לחוזה החברות המקורי ייקבע בהתבסס על ההישגים של חוזה החברות האישי הגבוה ביותר.
 

 דוגמה: 
 

 נקודות זיכוי 

 ג' כדלקמן: -ב' ול -ניקוד ל

 ג' + א -ב' + א' ו
 

 ג  א  ב

 ג'יין סמית 
 )חוזה חברות אישי( 

 ג'יין סמית  
 )חוזה חברות מקורי( 

 בוב סמית 
   חברות אישי( )חוזה 

 נ"ז   2,000
  500נ"ז +  2,000)

 נ"ז(  2,500נ"ז=

 נ"ז  500 
נ"ז +  500נ"ז +  2,000)

 נ"ז(  4,000נ"ז =  1,500

 נ"ז  1.500 
נ"ז =  500נ"ז +  1,500)

 נ"ז(  2,000

→
 

 

→
 

 →
 

 תמלוגי מפקח   4%  תמלוגי מפקח   5%  תמלוגי מפקח   5%

 
 תמלוגי מפקח 

 מפקח לצורך בונוס תפוקה משולבות כדלקמן נקודות תמלוגי  

 ג' + א -ב' + א' ו
 

 ג  א  ב

President's Team 
 ג'יין סמית 

 )חוזה חברות אישי( 

 President's Team 
 ג'יין סמית 

 )חוזה חברות מקורי( 

 President's Team 
 בוב סמית

 )חוזה חברות אישי( 
  

 תמלוגי מפקח 9,000
  1,000+  תמלוגי מפקח  9,000)

תמלוגי   10,000=תמלוגי מפקח
 ( מפקח

 תמלוגי מפקח 1,000 
 

 תמלוגי מפקח 8,000 
תמלוגי מפקח +   8,000)

תמלוגי מפקח =  1,000
 תמלוגי מפקח( 9,000

→
 

 

→
 

 →
 

 בונוס תפוקה   4%  % בונוס תפוקה   בונוס תפוקה  6%

 
" ולכל הדרישות האחרות כדי להרוויח 70%קמעונאיים", לכלל "לקוחות  10כל חוזה חברות אישי חייב לציית לכלל "דרישות: 

תמלוגי מפקח. כל חוזה חברות חייב גם להשיג את הניקוד הנדרש כדי לעמוד בדרישות "ניקוד תואם" בעבור ארגון הכפיפויות 
לדרישות ניקוד  שלהם אשר מבצעים הסמכה לדרגת מפקח. הטבות הקניה של חוזה החברות המקורי יוענקו זמנית כדי להתאים

 תואם כלשהן בעבור המבצעים הסמכה בארגון הכפיפויות שלו.

 
 . שירות לחבריםטפסים וטופסי בקשה ניתן לקבל באמצעות מחלקת   13
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כל חוזה חברות יקבל הוקרות על ההישגים שלו על פי תוכנית המכירות והשיווק. חוזה החברות המקורי לא יקבל  הוקרות:

" תוענק לחבר הממונה בדרגת , רק דרגת "יהלוםPresident's Teamהוקרות. אם החוזה המקורי והחוזה החדש מגיעים לדרגת 
President's Team לחוזה החברות שאינם מהווים חלק מבני זוג גרושים או פירוק של  אשר נשאר בהתאמה להקצאת היהלומים

 שותפות לחיים. אם חוזה חברות אישי מבצע הסמכה ליהלום, רק חוזה החברות הזה יקודם בתוך מעמדות היהלומים.
 

להשתתפות באירועים הינם מיוחדים לכל אירוע ואירוע והם עשויים להשתנות. בדקו בבקשה את חומרי כללים הקשורים  אירועים:
 האירוע לקבלת פרטים על בתי מלון, כרטיסים, העברות ופרטים אחרים הקשורים לאירוע. 

 
 

 14ירושה  2.4
לפי  . אשר לא יימנעו באופן בלתי סביר , הרבלייףלכללים ולתוקף של , בכפוף לחוקים, להעברה ליורש iשל חבר שנפטר נית חוזה

 15.  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
 

חברות מורשת . ירושהמבתוספת עד שני אחרים , של עצמו וזהח  - וזי חברותחבר רשאי להחזיק ולהפעיל מקסימום של שלוש ח
 16.שבבעלות היורשלתאגיד , TEAM  TABאו במקרה של, ניתנות להעברה ישירות ליורש יחיד

 
אם יחסי השושלת בין החברות הקיימת של היורש , תבוטל, לגבי חברות בירושה( 2.1.9כמפורט בסעיף ) אי הפעילותתקופת 

 (.באותו קו)הן אנכיות ( ים)לבין החברות המורשות 
 

 .שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט היורש חייב לספק את כל התיעוד המבוקש על ידי הרבלייף לפי 
 

 . חברלשירות מחלקת בקשות לביטול חברותו של המנוח חייבות להיעשות ישירות ל
 
 

 סיום חוזה החברות שלכם  2.5
 

ו/או בניית   ®היא לענות ואף לעלות על הציפיות של אנשים המעוניינים במכירת מוצרי הרבלייף Herbalife Nutritionהמטרה של 
עסק עצמאי יציב. בדומה לכך, המטרה של פרק זה היא לספק בטוחות; במיוחד לוודא שחברים חדשים מבינים את המחויבות של 

 רבת ערך.הרבלייף להצלחתם ולחלוק את הרעיון שההתקשרות שלהם עם הרבלייף היא 

 
 

 התפטרות 2.5.1
בקשות אלקטרוניות יהיו קבילות במידה  חברים. לחבר רשאי להתפטר מהרבלייף באמצעות הגשת מכתב חתום למחלקת שירות 

 ההתפטרות נכנסת לתוקפה כאשר המכתב מתקבל ומאושר על ידי הרבלייף. ונשלחו מאימייל המעודכן.
 
 

 .ימים 90התפטרות בתוך  2.5.2
ימים מיום שהגיש את טופס הבקשה להצטרפות כחבר, החבר המתפטר יהיה רשאי  90וחבר מחליט להתפטר בתוך והיה 

 .(HMPלקבלת החזר מלא על רכישת ערכת החבר )

 
 ( Buyback) חוזרת רכישת מלאי 2.5.3

  12מהרבלייף במהלך חבר שעוזב את העסק בכל זמן רשאי להחזיר מוצרים וחומרים שלא נעשה בהם שימוש אשר נרכשו 
החודשים האחרונים, המוחזרים להרבלייף כשהם סגורים ובמצב שניתן למכירה חוזרת. למוצרים שלא נרכשו ישירות מהרבלייף,  
החבר צריך לספק הוכחת קנייה. הרבלייף תארגן איסוף ותשלם את עלות המשלוח להחזרת המוצרים להרבלייף. עלות המשלוח  

 זמנה המקורית לא יוחזרו.והטיפול ששולמו בעבור הה
  

 
  14 לתכנון  העזבון  והירושה, "תוכנית המשכיות  העסק" זמינה כדי  לסייע עם  המשכיות חוזה החברות שלכם .  לפרטים נוספים צרו קשר  עם   מחלקת שירות חברים.

 . לחבריםמחלקת שירות  טופס הצהרת נפטר אפשר לקבל באמצעות  15 

ירות  חוזה חברות בירושה נחשב לישות נפרדת, כל אחד מהם כפוף לביצוע פעילויות עסקיות, ניקוד מכירות ותנאי תמלוגים כפי שנקבעו בתוכנית המכ 16 

בל בירושה.  והשיווק, כאשר יוצא הדופן הוא הישגי חיים של ניקוד, המאפשרים שילוב של סך כל הניקוד של היורש עם סך כל הניקוד של חוזה החברות שהתק
 שנתיים.היורש יהיה אחראי לתשלום דמי הטיפול השנתיים )אם / כאשר חלים(, ומנויים לכל אחד מחוזי החברות שהוא מחזיק, לרבות דמי הטיפול ה
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 פעילויות עסקיות  3פרק 
 

מכירות ישירות הינו עסק של תקשורת בינאישית ושירות לקוחות. רק הקשר האישי מספק ללקוחות את האפשרות לקבל מידע 
להקמת עסק יציב מלא על המוצר, להרגיש חלק ממשפחת הרבלייף ולעסוק בפעילויות חברתיות וספורטיביות. אלה הם היסודות  

   יות.וארוך טווח של מכירות קמעונא

 
 הפעלת העסק שלכם  3.1

 
 תאימות כללית . 3.1.1

חברים צריכים לקרוא את הכללים האלה עם . חייבים לציית לחוקים ולכללים בכל מדינה בה חברים עצמאים מנהלים עסק הם
 החברים בארגון הכפיפויות שלהם.

 
 רשאיים לעודד חברים אחרים להפר את תנאי החוזה שלהם, הכללים של הרבלייף והחוק. בנוסף, חברים עצמאיים אינם 

 
 

 עצמאי  חבר הוא קבלן 3.1.2
עובד,  ינךאחבר כ(. ושיטות עבודה שלך הוצאות ,ךאת לוח הזמנים והמטרות של בין השאר עובד עצמאי, )קובע הינך כחבר, 

עצמאי, לחבר אין זכויות  ןמשותפת, נאמן או מוטב של הרבלייף או מי מחבריה האחרים. כקבלסוכן, זכיין, מחזיק בטוחות, יוזמה 
 י הרבלייף ולא יוכלו לטעון טענה נוגדת. או הטבות שייתכן שלהן זוכים עובד

 
 

 רישום עסק ומסים  3.1.3
 תקנות ודרישות משתנות ממדינה למדינה ומשתנות לעתים קרובות לגבי:

 רישום עסק  •

 מע"מ )גילוי, איסוף, רישום ודיווח(; •

 מסים אחרים. •
 

 Herbalifeחברים עצמאיים נדרשים לציית לכל דרישות הרישום, הרישוי וכל חבויות המס והדיווח כאשר הם מנהלים את עסק 
Nutrition עות שוק מקוון, שלכם, בין אם הם מוכרים מחוץ לאינטרנט ובין אם באינטרנט. אם אתם בוחרים למכור באמצ

 באחריותכם לוודא שהשוק המקוון מציית גם הוא למחויבויות החוקיות ולדרישות הדיווח.
 
, על החברים העצמאיים לספק את רישום העסק ו/או המס שלהם. בנוסף, חברים Herbalife Nutritionכאשר מתבקשים על ידי  

 ללא דיחוי כלשהו.  Herbalife Nutrition-קודם לכן ל עצמאיים אחראים וחייבים לדווח על כל שינוי על מידע שנמסר
 
 

 Herbalife Nutritionשמירה על המוניטין והתדמית של 3.1.4 
הכוללת רמאות, פשיעה, קלון מוסרי או התנהגות אותה  חבר לא יעסוק בהתנהגות )בין אם ביחס לעסק הרבלייף ובין אם לאו( 

במוניטין או בתדמית של  או לפגוע    להשפיעהרבלייף קבעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שהיא מהווה או עלולה 
 הרבלייף, מוצריה, חבריה, הקניין הרוחני שלה או בכוונותיה הטובות. 

 
 

 שימוש באחרים כדי לסייע לחוזה הפצה  3.1.5
נשען על, ומתגמל מערכת יחסים אישית בין החברים העצמאיים ולקוחותיהם   Herbalife Nutritionהמודל העסקי של 

 Herbalifeהפוטנציאליים. אף על פי שייתכן וחברים עצמאיים עשויים להשתמש באנשים אחרים כדי לסייע ולתמוך בעסק 
Nutrition ( אנשים אחרים מעין אלה מטפלים א3.1.6ראו כלל שלהם ,)  ך ורק בתמיכה מנהלתית ואספקת מוצרים. חברים

 .4.3.7בכלל עצמאיים חייבים לוודא שהם מעניקים אישית מחויבויות השירות ללקוח כפי שנקבעו 
 
 

 אחריות להתנהגות של אחרים המסייעים בחוזה החברות 3.1.6
 בתפעול חוזה החברות.החבר יהיה אחראי להתנהגות של מי שהוא מסייע להם 

 
 

 איסור על יצירת קשר בין הרבלייףוכל ארגון אחר  3.1.7
אמונות אישיות שאינן קשורות להרבלייף   תלשמש פורום להבע אינם מיועדיםמפגשי הרבלייף או כל פעילות אחרת של הרבלייף 

 .אירוע או אדם אחר, חברה, לקדם כל ארגון על מנת או
 

 /מצב רפואי , מצב משפחתי, גיל, צבע, מוצא,  מוצא לאומי, דת, גזע, מין על בסיסאינה מפלה שהרבלייף היא הזדמנות שווה 
 .מצב ותיק או שיוך פוליטי , ביטוי מגדרי,  זהות מינית, נטייה מינית, נכות

 
עסקי או חברתי או , פוליטי, בין אם דתי ,חברים אינם רשאים לכלול ספרות או חומר אחר המקדם כל ארגון או אדם אחר, כמו כן

 .שמשמעותו כל קשר עם הרבלייף
 
 

 שידול למכירת מוצרים או שירותים אחרים  3.1.8
במהלך הפעילות בחוזה החברות, החבר או בן הזוג או השותף לחיים שלו אינו רשאי לשדל או לקדם את המוצרים או ההזדמנות 

 שכבתי או מכירה ישירה אחרת לכל חבר או לקוח שהם. -רבהעסקית של חברת שיווק 
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   TAB Team חברים בדרגת מגבלות על 3.1.9
אינם רשאים להיות מפיצים או נציגים של חברות שיווק רשתי או מכירה ישירה אחרות, או    TAB Teamחברי הרבלייף בדרגת  

 להשתתף בדרך זו או אחרת בקידום המוצרים, השירותים או הזדמנות לרווחים הקשורים בכל חברה אחרת מעין זו. 
 

ה העוסקת במכירה ישירה או ר באינם רשאים להיות בעלים של יותר מחמישה אחוזים בח  TAB Teamחברי הרבלייף בדרגת  
 17שכבתי.-בשיווק רב

 
 

 3.1.10 מניפולציות על תוכנית המכירות והשיווק 

באופן ייחודי  תמשרתה Herbalife Nutritionתוכנית המכירות והשיווק יוצרת את הבסיס של מערכת ההפצה של 
  יםחבר  ארגון ופיתוח הובלה העצמאיים על האימון, הדרכה,   יםחברה לפצות את  נועדה התוכניתחברים ולקוחות. 

 . הםללקוחות הקצה או לצריכה האישית של  מכירהמוצרים עבור  הרוכשים
 

.  הרבלייף העצמאיים יש חשיבות מכרעת לחברה ולחברי והשיווק המכירותשלמות, רוח וכוונה של תוכנית  על  שמירה
של   ממוקד לקוח()  שכבתי רב פוגעים באופי של המודל ה  רות והשיווקשל תוכנית המכי  מניפולציהבחברים העוסקים 

Herbalife Nutrition  שלבי של תוכנית השיווק ויכולים לשלול  -, משבשים את ההיבט הרבעצמאיים חברים שלובהפרש
אחר מהתמריצים הפיננסיים. אי סדרים בהקשר זה יכולים גם לפגוע בהמשכיות האספקה וההספקה של  עצמאי חבר

הגבוהים ביותר   ממוקדי הלקוח, ללקוחות. רק באמצעות שמירה על הסטנדרטים האתיים,  Herbalife Nutritionמוצרי 
 לטובת כל החברים. Herbalife Nutritionולהבטיח את הערך של המותג  Herbalife Nutritionעל  הגןניתן ל

 
 חברים . והשיווק המכירות תוכניות של מניפולציה  המהווים  התנהגות או נוהג, פעילות בכל בעקיפין או במישרין יעסקו לא החברים

 תוכנית במסגרת רמות מרובת  הכרה או פיצוימ אחר לחבר רווח הבאת לשם או, עצמאית רווח לשם מוצרים רכישות יארגנו לא

  (.אישי לשימוש או ללקוח מכירות לצורך סבירים בסכומים מוצרים לרכישת בניגוד) והשיווק מכירותה

 : המכירות והשיווקלהלן רשימה של דוגמאות לסוג ההתנהגות העשויה להצביע על מניפולציה של תוכנית 

 הזמנות 

(, לרבות ביצוע הזמנות על  רכישה נאותה  .7.11למעט כמותר במפורש בסעיף רכישת מוצרים בשמו של חבר אחר ) •

 .חבר אחר ו / או שיתוף פרטי כרטיס אשראישל  IL-www.myherbalife.com/he חשבון 

, כולל קבלה וקיום של הזמנת בארגון הכפיפויות שימולאו על ידי חבר אחרהפנייה של בקשות להזמנות של לקוחות  •

 .לקוחל נותן השירות ינוהלקוח במקום החבר שה

 מנו. ביחס לזהותו של החבר שהזמינו או יזמינו מ עבור לקוחות יצירת בלבול או הטעיה •

חבר שר התוצאה הסופית היא שה, או כארווחים מהצבת הזמנות כאסטרטגיה להעלאת ה בארגון הכפיפויותמניעת חבר  •

א' מבקש מחבר ב' שהוא  והשיווק )לדוגמה, חבר   מכירותאכן מרוויח, במסגרת תוכנית ה   העצמאי הנמצא בראש הארגון

 (  הנמצא תחתיו בארגון הכפיפויות לא לרכוש ווליום כדי שהרויאךטי יעלו לחבר עצמאי העומד בראש ארגון של חבר א'

, או  רווח עבור חבר נותן החסות בארגוןכאסטרטגיה להעלאת  לבצע הזמנות ן הכפיפויותבארגואו עידוד חבר  הוראה •

חבר א' והשיווק )למשל, מכירות אכן מרוויח, במסגרת תוכנית ה חבר נותן החסותכאשר התוצאה הסופית היא שה 

הזמנות עד אשר יושג מבקש מחבר ב' הנמצא בארגון הכפיפויות שלו ומחבר ג' הנמצא בארגון הכפיפויות של ב' לבצע 

 ( הסכום המינימלי הנדרש עבור השגת רווח עבור חבר א' 

 

 שיטות רישום לא הולמות

 

 מילוי בקשת החברות עם מידע כוזב או מטעה.     •

הרבלייף ב  חוזה החברותמילוי בקשת החברות עבור אדם שאינו קיים או אדם שאינו מעורב באופן עצמאי בהפעלת  •

Nutrition . 

 אחד תחת לשני.   מועמדים חדשים זה לזה  רישום •

 עצמאי. לאחר שיהפוך לחבר עבורו םכי נותני החסות יקצו חברי חבר עצמאי פוטנציאלי ל בטחהה •

 אחר

 שיווק המכירות ומניפולציה בתוכנית הלהיות מעורב ב העלולאדם אחר  על Nutritionלהרבלייף אי דיווח  •

 מניפולציה של תוכנית המכירות והשיווק. אימון או עידוד חברים אחרים לעסוק  •

 הפרות ועונשים 

המפורטים  Nutritionבהתאם להליכי האכיפה של הרבלייף  בתוכנית המכירות והשיווקמניפולציה ת חוקר Nutritionהרבלייף 

זכאית לכל סעד זמין כולל סיום   Nutrition היא הפרה חמורה ולכן הרבלייף המכירות והשיווק  תוכניתמניפולציה של . 9בפרק 

 
 שכבתי באמצעות כל אדם, ישות, או מומחיות.-זאת לרבות השתתפות ישירה או עקיפה בחברה העוסקת במכירה ישירה או שיווק רב   17

http://www.myherbalife.com/he-IL
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כתוצאה  Nutritionהרבלייף ל וללא אזהרה מוקדמת בכתב והחבר גם יהיה אחראי לכל נזק שנגרם על יד חוזה החברות

של כל המעורבים של החברות   הסמכות. סנקציות אחרות עשויות לכלול אובדן רווחים ווהשיווק מכירותהמניפולציה של תוכנית מ

, ייתכן שיהיה צורך לנקוט בצעדים מסוימים נגד החברות שלך ם בארגון)במישרין או בעקיפין(. על מנת למנוע נזק כספי לחברי

 עיית זכויות קנייה.במהלך שלב החקירה, כגון הש 

 
 

 להרבלייף  חובות 3.1.11
ועד אשר החוב הזה ישולם במלואו, הרבלייף שומרת לעצמה את הזכות )א( להפחית את הסכום  18אם לחבר יש חוב להרבלייף 

)ג( לעצור הוקרות בעבור -מכל סכום שהוא שאמור להיות משולם לחבר, )ב( לעצור תשלומים של כספים שחייבים לחבר, ו
 הסמכות כלשהן.

 
 

 ראיונות או הודעות לתקשורת  3.1.12
או עסקיה. אף על פי שאנו מעריכים את  ®מפעם לפעם, כתבים עשויים לגלות עניין בראיונות עם חברים על אודות מוצרי הרבלייף

גילויי העניין במוצרים ובעסקים, רק החברה או הנציגים שלה מורשים לדבר עם התקשורת או עם כל מדיה אחרת, בעבור, אם 
 ייף או החברות הבנות שלה.בשם הרבל

 
על אודות הרבלייף, החבר יעביר את בקשת המדיה למחלקת  יאם חבר מתבקש להעניק ראיון למדיה או הצהרה כלשה

 19התקשורת של הרבלייף )"מחלקת תקשורת"(. 
 

לפגישת הרבלייף או אירועים ללא  בדומה לכך, חברים אינם מורשים להציע ראיונות או להזמין ביודעין את העיתונות או המדיה 
 קבלת אישור מוקדם מאת מחלקת התקשורת של החברה. 

 
 

 הטרדה / אפליה התנהגות הקשורה ל 3.1.13
 במקום העבודה.  אוסרת על כל סוג של הטרדה ו/או אפליההרבלייף 

 
 

וההשמטות של הספק ייחשבו  כאשר עושים שימוש בספקים שהם אינם של הרבלייף, הפעולות ספקים  עלאחריות  3.1.14
כפעולות והשמטות של החבר העצמאי לצורכי תאימות לכללים ולחוק. חברים עצמאיים חייבים לוודא כי שירותי הספק תואמים 

 לכללים ולחוק.
 
 

 זיהוי   3.1.15
הרבלייף , חברי Nutrition הרבלייף  –את מוצרי ה  ספקים קבלות על(או מ)בהתאם לחוקי הגנת הצרכן, כאשר מציעים, מוכרים 

 נדרשים לזהות את עצמם באופן הבא: עצמאיים

 .  Nutritionבחברת הרבלייף   עצמאי  כחבר •

 פרטי / שם אישי  םש •

 ידי מתן כתובת עסקיות -על •

 ידי מתן כתובת אימייל אישית או עסקית ומספר טלפון-על •
 

 נדרש ללא קשר לערוץ שבו נעשה שימוש, כולל אך לא מוגבל למצב מקוון או לא מקוון.  זיהוי
 
 

 לאומי -עסק בין 3.2
 

 פעילויות במדינות או טריטוריות שעדיין לא נפתחו  3.2.1
לעסקים על ידי חבר אינו רשאי לפעול בכל פעילות עסקית שהיא הקשורה להרבלייף בכל מדינה שהיא שעדיין לא נפתחה רשמית 

 20הרבלייף.
 
 

 פעילויות במדינות או טריטוריות פתוחות 3.2.2
, הייצור והתוויות שלהם נעשים תוך ציות לכל דרישות המוצר והתיוג של המדינה.   Herbalife Nutritionהנוסחאות של מוצרי 

בין גבולות מדינה. חברים חייבים תמיד לציית    ®אינם רשאים למכור או להפיץ את מוצרי הרבלייף Herbalife Nutritionחברי 

 
ון חובות מעין אלה עשויים להיות סכומי כסף שהחבר חייב להרבלייף בעבור קניית מוצרים, התאמות ברווחים עבור רכישות למלאי מאת חברים בארג  18

 .םפירעוניפויות, קנסות בעקבות הפרות של "הכללים", תשלומים שהוחזרו בגלל יתרות לא מספיקות, ודמי עיבוד נתונים שעבר מועד הכפ
 ענבל גוטין.  9431156-03או בטלפון inball@herbalife.com " באמצעות דוא"ל לכתובת שירות יחסי הציבורניתן להשיג את "  19
 פעולות אסורות, מאמצים או ניסיונות כוללים:   20

 פניה לרשויות ממשל בנוגע לייבוא, ייצוא או הפצה של מוצרי הרבלייף®.  •

 תוכנית השיווק והמכירות של הרבלייף.רישום או רישיון של הקניין הרוחני, המוצרים או  •

 מתנה, מכירה או הפצה של מוצרי הרבלייף®, ערכת ההרשמה. •

 קידום מוצרי הרבלייף® או ההזדמנות העסקית שלה.  •

 ניהול פגישות הקשורות להרבלייף, מוצריה או ההזדמנות העסקית שלה.  •

 . חונכות או גיוס תושבים של המדינה שעדיין לא נפתחה או מבקרים ממנה •

יהיו זמינים בקרוב. לרבות, חיפוש לקוחות או חברים חדשים באמצעי תקשורת    Herbalife Nutritionפרסום שהרבלייף תפתח בקרוב או שמוצרי  •
 אלקטרוניים כלשהם, הפצת ספרות או באופן אישי.

mailto:inball@herbalife.com
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הקשורים לתוכן של מוצרים, רישום מוצר ותקנות,  לכל הכללים והתקנים של הרבלייף, ולכל החוקים החלים והתקנות, לרבות אלו  
 תיוג מוצג, לקוחות, מכסים, מיסים והגנת הצרכן ופרסום במדינה שבה המוצרים נמכרים.

 
חברים אינם רשאים )ישירות או בעקיפין( לשלוח או לארגן משלוח של מוצרים ממדינה אחת לאחרת, בין אם לצורך שימוש אישי 

 ובין אם לאו.
 
 

 ילויות בסין פע 3.2.3
 ®מוצרי הרבלייף ח( או להביא  אנשים שאינם אזרחי סין אינם רשאים לעשות עסקים בסין. חבר אינו רשאי לשלוח )או לארגן משלו

 לתוך סין, גם לא לשימוש אישי, צריכה או מתנה. 
 

 מחוץ לסין. ®החברים הרשומים בסין, אינם רשאים לקנות, למכור או להפיץ את מוצרי הרבלייף
 
 

 צריכה אישית 3.2.4
כדי לקחת עמם כשהם  ממדינות אחרות נקודות זיכוי של מוצרים שונים בכל חודש ניקוד 1,000חברים רשאים לרכוש עד ערך של 

 נוסעים. מוצרים שנרכשו לצריכה אישית הינם לשימושו העצמי של החבר או לחלוק עם בני משפחה קרובים.
 

חברים אינם רשאים )ישירות או בעקיפין( לשלוח או לארגן משלוח של מוצרים ממדינה אחת לאחרת,  בין אם לצורך צריכה אישית 
 ובין אם לאו.

 
 

 ות מדינות אסור 3.2.5
 21. אסורה"   מדינה“של חבר אינו רשאי להיות תושב 

 
 בנוסף, חבר אינו רשאי לנהל ישירות או בעקיפין פעילויות עסקיות של הרבלייף כלשהן עם אנשים שלחבר יש סיבה להאמין שהם:

 
 ;תושב  או פרט המפעיל עסק ב"מדינה אסורה")א( 
 אסורה" מעורב במכירות לפרט שהינו תושב ב"מדינה )ב( 
 בבעלות או בשליטה של יישות הממוקמת ב או פרט המתגורר בדרך כלל ב"מדינה אסורה".)ג( 

 
 פעילויות עסקיות כוללות אך אינן מוגבלות:

 לקידום ההזדמנות של הרבלייף;  •

 ; או, גיוס חברים או לקוחותלחונכות חברים •

 . ®לקידום או מכירות מוצרי הרבלייף •
 

 לסיום חוזה החברות. הפרה של כלל זה תגרום 
 
 

 OPACרשימת   3.2.6
   עם כל פרט, יישות או ארגון הכלולים ברשימת  (3.2.5)נא ראה/י כלל  חברים עצמאיים אינם רשאיים לבצע פעילויות עסקיות  

יישות   ,( או כל פרטOPAC  –במחלקת בקרת נכסים זרים )רשימת ה     משרד האוצר של ארה"ב   המתוחזקת ע"י אזרחים מיוחדים
https://www.treasury.gov/resource-ניתן למצוא ב     OPACאו עסק בבעלות או בשליטה של מישהו מרשימה זו. את רשימת ה  

List-center/sanctions/SDN. 
 
 

 כלים עסקיים 3.3
 

מספקת הדרכות בחינם או הדרכות בזול, ספרות של קידום מכירות ועזרי מכירה אחרים לשימוש,   Herbalife Nutrition- בעוד ש
. "כלים עסקיים" כוללים, Herbalife Nutritionהמונח "כלים עסקיים" במשמעו כאן, מתייחס לעזרי מכירות שאינם מיוצרים על ידי  

רים לקדם, להגדיל, ו/או לנהל את עסק המכירה הישירה שלהם. הדרכות מאת צד שלישי, שירותים או מוצרים העשויים לסייע לחב
 ניתן להשתמש בכלים העסקיים לצורך רכישת לקוחות, גיוס חברים אחרים, תקשורת עם לקוחות וחברים, או ניהול כספי בין היתר. 

 
עסקיים מעין אלה, לציית לכל הכללים על כל הכלים העסקיים וחברים היוצרים, מקדמים, משדלים, מוכרים או משתמשים בכלים 

 22.ולכל החוקים החלים
 

 רווח  טרותמכירת כלים עסקיים שלא למ 3.3.1
 השירותים  או המוצר, אלה כלים  של ההפקה של  עלות על עולה שאינו  במחיר אחרים לחברים עסקיים עלים למכור רשאים חברים

 23. הנמכרים

 
  .IL-he/MyHerbalife.com/-א ומפורסם בומצאפשר ל רשימת המדינות האסורות מתעדכנת מפעם לפעם, הפרטים העדכניים ביותר הנוגעים למדינות אלו  21

 03-9431155 (972)דרישות נוספות יכול וקיימות עבור אזרחי "מדינות אסורות" שלא מתגוררים במדינות אלו. אנא פנו למחלקת שירות לחברי הרבלייף בטלפון 
 לקבלת מידע נוסף.  

 רותיו ושיווק באמצעות האינטרנט. על כל צו טלמרקטינג, מגבלות על  והפרטיות  פרטהכולל חוקים הקשורים לסודיות נתונים של צרכנים, זכויות    22
לים עסקיים או גובים תלשום עובר הדרכות עצמאיות או פגישות נדרשים להשתמש ב"לוח מעקב אחר הוצאות ואי רווח", הניתן על ידי כחברים המוכרים   23

Herbalife Nutrition  ולשמור עותקים מלוח מעקב זה, את כל המסמכים הקשורים אליו, חשבונות, קבלות ומסמכים תומכים אחרים, אשר אותם יש לשמור ,
 שנים( לפחות. להרבלייף עומדת הזכות לבקש עותקים ממסמכים אלה ולאמת ציות עם "הכללים".  2יים )למשך שנת 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List
http://www.myherbalife.com/he-IL
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 לחברים אחרים אך ורק למטרת:חברים רשאים למכור כלים עסקיים 

 .Herbalife Nutritionמכירת מוצרי  •

 .Herbalife Nutritionבניית עסק  •

 ארגון הכפיפויות של החבר.בהדרכה והנעת רכישת  •
 

אסור שמכירה של כלים עסקיים על ידי חברים לחברים אחרים תיצור עסק מניב הכנסות המופעל במקום או בשילוב עם עסק 
 .הרבלייף של החבר

 
הערה: קידום, מכירה ורכישה של הפניות להזדמנות העסקית, או הפניות לרוכשי מוצרים מכל מקור שהוא אסורה בהחלט. אולם, 

חברי הרבלייף רשאים ליצור הפניות לשימושם האישי והם רשאים גם לספק את ההפניות האלה, ללא עלות לארגון הכפיפויות  
 גות" של הרבלייף ולכל חוקי הפרטיות והגנת הנתונים המקומיים.בתנאי שהם מצייתים ל"כללי ההתנה שלהם, 

 
 

 הפניות 3.3.2
, וכן הפניות הקשורות  Herbalife Nutritionהפניות הם אנשים פוטנציאליים לרכישת מוצרים או הצטרפות להזדמנות של 

 לפרסום, משבצת פרסום או ערכות החלטה.
 
חברים עצמאיים רשאים לייצר הפניות לשימושם האישי.  חברים עצמאיים רשאים גם לספק את ההפניות האלה ללא עלות   

 לחברים בארגון הכפיפויות שלהם.
 
 אסור לחברים עצמאיים לספק הפניות לחבר עצמאי כפיף באופן אוטומטי, שיטתי או בצורה אחת מבלי לוודא: 
 

 זמנית כי חבר עצמאי )כפיף( אחר ינהל את מערכת היחסים;-מראש או בוהמופנה מיודע ומסכים  •

החבר העצמאי הכפיף המקבל את ההפנייה מקבל אחריות מלאה לניהול המכירה, המעקב ושמירה על מערכת יחסים   •
 עם הלקוח:

 יצירת הפניות מתבצעת תוך ציות לכל הכללים ולכל חוקי הגנת הנתונים והפרטיות.  •
 
ם העצמאיים אינם רשאים למכור את ההפניות לחבר עצמאי אחר, והחבר העצמאי אינו רשאי לקנות הפניות מכל  אולם, החברי 

 מקור שהוא. 
 
 

 הרשאה כתובה לכלים עסקיים  3.3.3
חברים אינם רשאים לקדם, לשדל או למכור כלים עסקיים למי שאינם חברים בארגון הכפיפויות או לחבר בארגון הכפיפויות שהוא 

, אלא אם כן קיבל הסכמה כתובה מראש מאת הממונה הישיר של אותו חבר, שהוא President's Teamבדרגה נמוכה מדרגת  
 President's Team .24בדרגת 

 
על פי    Herbalife Nutritionת, יש להפסיק מיד את הקידום, השידול או מכירת הכלים העסקיים אלא אם כן  אם הסכמה מתבטל

 שיקול דעתה תקבע שהדבר יזיק לקונה )לדוגמה, באמצע המנוי(.
 
 

 קידום כלים עסקיים הניתנים על ידי ספקים  3.3.4
 חברים רשאים לקדם כלים עסקיים הניתנים על ידי ספקים אם:

 
החבר אישר באופן בלתי תלוי שהמוכר והמוצרים או השירותים שלו עולים בקנה אחד בכל המובנים עם ה"כללים"  .א

 25והחוקים החלים.
 

החבר סיפק להרבלייף אישור ומסמכים תומכים מאת רואה חשבון מוסמך המאשר שהם לא קיבלו תשלום ישירות או   .ב
 בעקיפין, ולא יפיקו שום רווח כלכלי מהספק.

 
חבר המציע שירותי אינטרנט באמצעות ספק חייב לספק את שם, כתובת, מספר פקס ומספר טלפון, וכן כתובת דואר אלקטרוני 

 של הספק לחברים אחרים המשתמשים באתר האינטרנט.
 
 

 הודעה על הפסקת שימוש או מכירה של כלים עסקיים  3.3.5
"הכללים", את החוק, או את הזכויות החוקיות של אחרים, או שהם מציגים סיכון והיה והרבלייף תקבע שכלים עסקיים מפרים את 

לנזק למוניטין של הרבלייף, למותג או לתדמית שלה, להרבלייף תעמוד הזכות )ללא חבות( לדרוש מהחבר להפסיק את המכירה 
 או השימוש בכלי העסקי.

  

 
  יוצאים  הם  דומים אירועים או( STS) להצלחה להדרכה וסמינרים( HOM" ) עסקית  הזדמנות  פגישת "  כמו החברה בחסות  ובאירועים חברה באירועי  השתתפות 24 
 .זה לכלל הכלל מן

 

עניין כלכלי בספק או במי מעסקאותיו, הפעולות של הספק תחשבנה כפעולותיו של החבר לצורך "הכללים".  הרבלייף אינה ממליצה או תומכת  אם לחבר יש   25

 בחומרים שהיא לא הפיקה. 
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 אחרות  אפשריותכלים עסקיים והוצאות 
 

את ההזדמנות של הרבלייף.   פתחלהיות חבר הרבלייף עצמאי הוא שאתה יכול לבחור בעצמך איך לבאחד הדברים הנפלאים 
אחרות הן אופציונליות לחלוטין. לפני vרכישות v, וכל (HMP)חבר הרבלייף עצמאי  ערכתהדבר היחיד שאתה צריך לקנות הוא 

 אלה: נוספת, שאל את עצמך שאלות כגון רכישהשתבצע כל 
 

 חֹוב 
 ?Herbalife Nutrition של העסקית את ההזדמנות  פתח ל  כדי חוב י עצמ  על לקחת צריך אני האם
. נמוכות, אתה לא צריך ללוות כסף או לקחת הלוואות לעסק הרבלייף שלך ראשוניותעלויות ו ותאין רכישות מינימום נדרשו היות

לקבלת מידע  המלצה נגד צבירת חוב 1.1.2 כללאנא ראה . העסק הרבלייף שלךל הקשור בכל הלוואות לקחת מרתיעיםאנחנו 
 נוסף. 

 
 כלים עסקיים 

 ?תוכנות או מערכות שעשויות לעזור לי לנהל את העסק של הרבלייףהאם אני צריך לקנות שירותים, מוצרים, 
"כלים עסקיים" הם שירותי צד שלישי או מוצרים שעשויים לסייע לך לקדם, לגדול ו / או לנהל את עסקי המכירות הישירות שלך.  

 פיננסי, בין היתר. לקוחות, גיוס חברים אחרים, תקשורת עם לקוחות או חברים, או ניהול מכווניהם יכולים להיות 
 

או לקבל  הרבלייף עצמאי כחבר להצליח או התקדמות להתחילעל מנת לא משנה מה המטרה, כלים עסקיים אינם נדרשים 
 עליךץ וחלל או נדרשים עסקיים כלים  כי לך להגיד צריך לא אחד  אף. ושל האפליין שלךהכשרה ותמיכה של נותן החסות שלך 

להסיח את דעתך  םעשוי עסקיים וכלים, מצליח הרבלייף ® ללקוחות היא הליבה של עסק הרבלייף  קמעונאות מוצרי. לקנות אותם
 מן המוקד הזה.

 
מקיפים בחינם או במחיר נומינלי. הכלים שלנו נועדו לענות על הצרכים שלך ולעזור לך לנהל  םניהול עסקי יכלי מציעה  הרבלייף

 .מצליח עסק הרבלייף
 

מוצדקת על  ועלותם היות, הרבלייף עצמאי  כחבר  סבירזמן  שיעבוראנו ממליצים מאוד לקנות רק כלים עסקיים אם תחליט, לאחר 
 חים שלך בפועל.לעסק שלך, לאור הרוו מהםידי התועלת הצפויה 

 
כללי התנהגות של לעל ציותם ועסקים, אתה תהיה אחראי על האופן שבו אתה משתמש בהם  םכלי קונה אתה אם  כי זכור כן, כמו

 אחריות. כל עצמנו על  נוטלים איננו הרבלייף, ידי על מאושרים או מיוצרים אינם שהם מכיוון  בנוסף, החוק.ולהרבלייף 
 
 י הרבלייףחברל אנא פנה לשירות, הרבלייף עצמאי חבר שהוא מוכרמרכשת  אותם עסקים םכלי על  מחלוקת לך יש אם זאת, עם

 ואנחנו ננסה לסייע. ( 9431155 03 (972ב
 

 5.1.1 הארגון והדרכת מנהיגות 3.3, המלצה נגד צבירת חוב 1.1.2ישה הגבלות על דרישות רכ 1.1.1נהגות הת כללי ראה
 נוסף.  למידע הדרכה

 
 מלאי מוצרים 

 ?אני צריך לקנות מלאי מוצרים גדול האם 
רק ® הרבלייף,  מוצריבטוח שאתה רוצה למכור מחדש מעבר לצרכים שלך, לאחר שאתה  יםהעצה שלנו היא לא לרכוש מוצר

 אתה בטוח שאתה יכול למכור בתוך פרק זמן סביר.ש כמויות
 

שלך, הקפד לרכוש  אורח חיים בריאת במועדון וריללקוחות או לש הרימכשם ל מוגבל מוצר מלאי על לשמור תבחר אם זאת, עם
 1.1.7, השיהגבלות על דרישות רכ 1.1.1רק את מה שאתה יודע שאתה יכול למכור בתוך פרק זמן סביר. ראה כללי התנהגות 

 לקבלת מידע נוסף. ושמירה עליהם קמעונאיות רשומותקבלות / מתן  4.1.3רכישה נאותה 
 

 חיים בריא  אורחמועדוני ומשרדים 
או  אורח חיים בריאתוח מועדון ודברים אחרים הדרושים כדי לפ אביזריםהאם אני צריך לחתום על חוזה שכירות ולקנות 

 ? עצמאי  הרבלייף חבר משרד
 הזדמנותובמוצרי הרבלייף ® בשימוש ב אנו ממליצים לך לקבל הכשרה מתאימה וניסיון  אורח חיים בריאלפני פתיחת מועדון 

  רכשו ידעהרבלייף. הרשו לעצמכם את הזמן הדרוש כדי לחוות את המוצרים וללמוד על הכיוונים שלהם לשימוש,  העסקית של
צבור ניסיון ופעיל, ונכונה אורח חיים בריא כדי להסביר כראוי את היתרונות הפוטנציאליים שניתן להשיג באמצעות תזונה  קמספ

אם   בזהירות לשקול ומועדונים או משרדים פועלים משמעותי בהפעלת העסק שלך. אנחנו גם ממליצים לך לבחון וללמוד כיצד 
 .בצורה של חכירה, לפני שאתה עושה זאת בצורה משמעותית להוצאות גדולות או להתחייבלעסוק בהוצאות גדולות אתה מעוניין 

 
כדי לקנות את "הזכות"  לשלםלהיחשב זיכיון ולכן אתה לא צריך  העשוי ואין היאאין היבט להזדמנות העסקית של הרבלייף 

קים מועדון אורח חיים או צריך לשלם לאף אחד כדי לה לא אתה כן, כמו. מועדון אורח חיים בריא או משרדלפתוח או להפעיל 
 שכירות דמי לשלם נורמלי זה, של חבר הרבלייף עצמאי אחרמועדון או למשרד תוך עם זאת, אם אתה עובד מ משרד בשבילך. 

 המשרד.  של או המועדון של  ההפעלה הוצאות של סביר אחוז לשלם או עבודה תחנת או שטח עבור סבירים
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 מכירה  4פרק 
 

 לצרכנים מכירה   4.1
 

  הרבלייףמוכרים את מוצרי ( עצמאיים  חברים)אשר הקבלנים העצמאיים שלה , רההיא חברה מכירה ישי  הרבלייף

 
 שימוש במוסדות קמעונאיים  סוראי 4.1.1

 , הספרות או פריטי קידום המכירות במוסד קמעונאי. מוסד  Herbalife Nutritionחבר אינו רשאי להציג או למכור את מוצרי 
קמעונאי הוא חנות או כל מקום קבוע אחר שאליו מושכים עוברים ושבים או שאנשים באים לקנות מוצרים בגלל פרסום, מיקום, 

או בכל דרך אחרת. לדוגמה, זה כולל שווקים )פתוחים או סגורים(, בתי מרקחת, קיוסקים או דוכנים )זמניים או   נראותשילוט, 
שים וכל מקום אחר שהרבלייף קובעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כמקום שאינו קבועים(, מכירות חיסול או שוק פשפ

 .עשה ואל תעשה"  –"מכירה ישירה מתאים למכירה ישירה. אנא פנו לטבלה הבאה 
 

 עשה ואל תעשה  – מכירה ישירה 
 

 מכירות  תצוגה  מיקומים 

קידום או  
פרסום 
מכירת 
 מוצרים 

שילוט 
 חיצוני 

 דוגמאות 
חומרים 
 ממותגים 

 כן כן לא לא לא לא / חנויות  מיקומים קמעונאיים

  דוכנים *קיוסקים זמניים 
מרכזי  בקניונים וב זמניים*
 מכירות 

 כן כן לא לא לא לא

מכירות חיסול, שוק פשפשים,  
 שוק פתוח, עגלות רחוב 

 לא לא לא לא לא לא

 פרטי של חברה משרדו
 1הרבלייף עצמאי

 כן כן 2כן לא כן 1כן

של רופא או  קליניקה/משרד 
 בעל מקצוע רפואי אחר 

 כן כן לא לא כן לא

מועדון אורח חיים בריא  
 ( ממוקם שלא במקום מגורים )

 כן כן 2כן לא כן 1כן

מועדון אורח חיים בריא  
 )ממוקם בבית( 

 כן כן לא לא כן 1כן

שירות עיקרי  מוסדות שירות )
 אינו עסק הרבלייף( שהוא 

 כן כן לא לא כן לא

ירידים מסחריים, אירועי 
 ספורט וקהילה 

 כן כן 3כן לא לא כן

 
 אסורים זמני מוגדר כנוכח מדי פעם, לא קבוע. מיקומים קבועים *
 נראה לעין מבחוץ. בתנאי שלא    1
 ( 8.4.3)ראה כלל  ות לגבי התוכן והגודללכפוף למגב 2
 למגבלות לגבי התוכן.מותר לזיהוי הדוכן, כפוף  3

 
 

 משרדים פרטיים של החבר 4.1.2
במשרדים פרטיים, בתנאי שהם אינם מפרסמים את המכירה וכי המראה של המשרד, השלט  ®מותר למכור את מוצרי הרבלייף 

 יםחברים שהם רופאים או בעלי מקצוע אחר ®או המיקום אינו מזמין אנשים שהם עוברים ושבים לקנות את מוצרי הרבלייף.
 במשרדים שלהם.  ®בתחום הרפואה רשאים למכור, אבל לא להציג את מוצרי הרבלייף

 
 

 מתן קבלות / רשומות קמעונאיות ושמירה עליהם  4.1.3
ממולא לכל הלקוחות הקמעונאיים שלו עם סיום המכירה. בטופס יש לרשום את המוצרים  טופס הזמנה קמעונאיחבר חייב לספק 

עותק מ"טופס  השנמכרו, את מחיר המכירה, את השם, הכתובת ומספר הטלפון של החבר והלקוח. החברים נדרשים לשמור את 
שנים(. להרבלייף עומדת הזכות  2שנתיים )אחרות הקשורות להפצת המוצר לתקופה של ההזמנה קמעונאי" ואת כל הרשומות 

 לבקש עותקים ולאמת את העסקאות ואת תנאי המכירה או השירות שניתנו על ידי החבר.
 
 

 מדיניות החזר ללקוח  4.1.4
הימים מתחילה בתאריך שבו קיבל הלקוח את  30ימים. תקופת   30הבטחה ללקוח הקמעונאי להחזר כספי של  ®למוצרי הרבלייף 

ציע ללקוח בחירה של החזר השר לקוח מבקש את כיבוד ההבטחה, על החבר להגיב במהירות ובאדיבות. עליהם להמוצר. כא
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אחרים בהתאם לנוהלי ההחזרה. על החבר לכבד את ב ®מלא על מחיר הקניה או זיכוי מלא לצורך החלפת מוצרי הרבלייף
 בחירת הלקוח.

 
 

 תשלום והתאמות 4.2
לתמלוגי מפקח חודשיים, בונוס תפוקה או בונוסים אחרים המוצעים על ידי הרבלייף, על החברים לעמוד  כדי לבצע הסמכה 

ית השיווק והמכירות ובספרות אחרת ובחומרי קידום בתפוקת מכירות ודרישות נקודות תמלוגים המוגדרים במלואם בתוכנ
רישות מסוימות ללקוחות קמעונאיים ולהפצת מוצרים, מכירות. בנוסף, כדי להרוויח את התשלומים האלה, על החבר לעמוד בד

 26.טופס תיעוד רווחים"לכל חודש על " 1- ולאשר את כל אלה ב
 
 

 הפצת המוצרים  4.2.1
הרבלייף היא חברה להפצת מוצרים. מוצרים שנרכשים מהרבלייף מיועדים למכירה ולהפצה ללקוחות ולחברים בארגון 

 ובני משפחתם הקרובים.הכפיפויות, או לשימושו של החבר 
 

 וסמכה להתקדמות בתוכנית המכירות והשיווק אינה מותרת. רכישות מעין אל הרכישת מוצרים המתבצעת בעיקר לצורך ביצוע 
עלולות לגרום להטלת סנקציות, לרבות הורדה בדרגה, תקופת תנאי, השעיה של הטבות קניה, השעיה של רווחים, ביטול 

 וביטול חוזה החברות.  הסמכות להשתתפות בבונוסים, 
 
 

 לקוחות קמעונאיים  10 4.2.2
( לקוחות קמעונאיים נפרדים בכל חודש ניקוד נתון, כדי לבצע הסמכה ולקבל  10חבר חייב למכור באופן אישי ללפחות עשרה )

 תמלוגי מפקח, בונוס תפוקה ובונוסים אחרים המשולמים על ידי הרבלייף.  
 

כולם, בכל אחד מחודשי  כדי למלא את דרישות האישור של כלל זה, החבר יכול להחשיב כל אחד מהדברים הבאים או את
 הניקוד: 

 

 מכירה ללקוח קמעונאי; •

נקודות שנרכשו אישית )ואין להחשיב מי שאינם חברים בארגון הכפיפויות( יכולה  200מכירה לחבר בדור ראשון עם עד  •
 (, ובנוסף 1להיחשב כמכירה ללקוח קמעונאי אחד )

( ביקורים במועדון אורח חיים בריא במשך 10) משתתף במועדון אורח חיים בריא אשר צורך מוצרים במהלך עשרה  •
 27א כמכירה ללקוח קמעונאי אחד. ריש ניקוד אחד יכול להיחשב על ידי מפעיל מועדון אורח חיים בדחו

 
( לקוחות קמעונאיים לפחות בחודש ניקוד נתון אחד, תמלוגי 10אם החבר אינו מאשר בזמן להרבלייף שהוא מכר לעשרה )

 תפוקה ובונוסים אחרים לא ישולמו לחבר.המפקח, בונוס  
 
 

4.2.3 70% 
כדי לבצע הסמכה לקבלת תמלוגי מפקח, בונוס תפוקה ובונוסים אחרים המשולמים על ידי הרבלייף, יש למכור או לצרוך לפחות 

 שרכש החבר בכל חודש ניקוד.   ®מסך כל מוצרי הרבלייף 70%
 

 ול להחשיב כל אחד מהדברים הבאים או את כולם: לצורך מילוי דרישות האישור של כלל זה, החבר יכ
 

 מכירה ללקוחות קמעונאיים; •

 מכירה סיטונאית לחברים בארגון הכפיפויות, ובנוסף  •

 28מוצרים שנצרכו במועדוני אורח חיים בריא.  •
 

תמלוגי מפקח,  מהמוצרים שנרכשו באותו חודש ניקוד,  70%אם החבר אינו מצליח לאשר בזמן להרבלייף שהוא מכר או צרך 
 בונוס תפוקה ובונוסים אחרים לא ישולמו לחבר.

 
 

 נוהגי מכירה  4.3
 

 החברים כשגרירי המותג 4.3.1
 על החברים תמיד להיות אדיבים ומתחשבים ולא לעסוק במכירות בלחץ ניכר.

 
 

 מכירת מוצרים למי שאינו חבר לצורך מכירה חוזרת  4.3.2
ואף חבר אינו יכול , לשם מכירה חוזרת חבריםמי שאינם בדרך אחרת מוצרים של הרבלייף לאף חבר אינו רשאי למכור או לספק 

 .לשימוש אישי או משפחתי® מוצרי הרבלייף  העולה על כמות שנמכרת בדר"כ שלחבר כמות מי שאינו למכור לכל 
 

 
 .  IL-www.myherbalife.com/he -"טופס אישור רווחים" קיים ב  26
את שם  אם חבר משתמש בלקוחות המבקרים במועדון אורח חיים בריא לצורך תאימות, החבר ישמור יומן של ביקורי הלקוחות למשך שנתיים לפחות, המציג   27

 המשתתף, תאריכי ההשתתפות, ופרטי התקשרות, ויעמיד את המסמכים האלה לצורך אימות אם יתבקש לכך על ידי הרבלייף.
  שם את  המציג, לפחות  שנתיים למשך הלקוחות ביקורי של  יומן ישמור החבר, תאימות לצורך בריא חיים אורח במועדון המבקרים ות בלקוח  משתמש חבר אם  28

 .הרבלייף ידי על  לכך יתבקש אם אימות  לצורך  האלה המסמכים את  ויעמיד, התקשרות   ופרטי, ההשתתפות   תאריכי,  המשתתף

http://www.myherbalife.com/he-IL
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 שינויים בתוויות ובחומרים  4.3.3

או ספרות שלה   ®ים או אריזות של מוצרי הרבלייףרלשנות תוויות, ספרות, חומהחבר אינו רשאי למחוק, להוסיף, להתאים או 
 לרבות ערכת ההרשמה.

 
 

 מכירה מחדש של דוגמיות או מנות לשימוש יומי  סוראי 4.3.4
 למכירה חוזרת. אסוריםמוצרים שאינם ארוזים ונושאים תווית לצורך מכירה בודדת כיחידות בודדות או מנות בודדות 

 
 

 והוראות שימוש  הצגה 4.3.5
 ועקבית עם המידע על תוויות המוצרים והספרות המלווה אותם. ואמתיתחייבת להיות שלמה  ®הצגת מוצרי הרבלייף

 
ה, המפורטות על גבי אלכאשר מוכרים או מספקים דוגמיות, על החבר להסביר את הוראות השימוש והאזהרות, אם קיימות כ

י כלשהו, להיוועץ תוויות המוצרים. חברים צריכים להמליץ ללקוחות שיש להם בעיה בריאותית או שהם נמצאים תחת טיפול רפוא
 ברופא לפני שהם משנים את התזונה שלהם.

 
 

 אחסון וטיפול במוצרים  4.3.6
ולאחסון תקין של  Herbalife Nutritionחברים עצמאיים אחרים לפעול על פי הוראות האחסון המופיעות על התוויות של מוצרי 

 והטיפול בהם. Herbalife Nutritionמוצרי 
 

 נכונים של מוצרים כוללים:אחסון וטיפול 
 בדיקת המוצרים כדי לוודא שתוקף המוצרים לא פג או שעומד לפוג, שהם לא ניזוקו, או שהתעסקו איתם; •
 לוודא שאטם המוצרים לא נשבר, •
 שמירה שהמוצרים סגורים היטב; וכן  •
 שמירה על המוצרים במקום קריר ויבש והרחק משמש ישירה.  •
 שמירה על המוצרים מאובטחים ובשליטה ישירה וכפי שנדרש בנוסף על פי "כללי ההתנהגות".  •

 
 

 שירות לקוחות  4.3.7
 

תזונה שמציעה הזדמנות עסקית רב שיווקית, אחד היתרונות התחרותיים החשובים ביותר שלנו תוספי  ל ותישיר ת מכירותכחבר
מפתחים עם לקוחותיהם וחבריהם בארגונים שלהם חיוניים   עצמאיים . הקשרים האישיים שחבריםעצמאי הרבלייף הוא חבר  

. פיתוח "הפרש החברים"זהו  - שלה  למימוש הצעת הערך של החברה ללקוחותיה וחלק חשוב ממוניטין החברה וערך המותג
קריטי לסייע  ,ארוך טווחויותר אנשים הוא הבסיס של עסק יציב ל עההגב בשירות לקוחות טוב ו יםארגון של חברים אשר מתמקד

 . יותר בריא ושמחלשלהם להשיג את מטרתנו להפוך את העולם  וללקוחות, החברים של ניםארגול, יםלחבר
ללקוחות להשיג תוצאות ולקבל ערך מלא לרכישות המוצרים שלהם, על החברים להציע ו / או לספק שירותים על מנת לסייע 

 מינימליים אלה:

כי הם זמינים לענות על שאלות, לספק ייעוץ, ולהגיב על   לידע את הלקוחות ,לספק את פרטי הקשר שלהם ללקוחות •
 חששות.

בצורה לא מוצרים, בין אם  תהלקוחות שלהם בעת הצגת ומכירממערכת יחסים אישית וישירה עם כל אחד  לבנות •
או באינטרנט. זה כולל הפגישה אישית, אחת על אחת ושיחת מכירות )באופן אישי, בטלפון, באמצעות   מקוונת

 אפליקציית צ'אט או דואר אלקטרוני( עם כל לקוח לפני הרכישה הראשונה של הלקוח וכמעקב. 

להשתמש במוצרים כדי להשיג את  עליוללקוח כיצד  הסברהמשימוש במוצרים ו של הלקוח  מטרות אישיותהבנת  •
 .המטרות האישיות שלהם בצורה הטובה ביותר

 על פיהם.להבין ולהעריך את העדפות הקשר של הלקוח ולפעול  •

 וישיר. לענות על שאלות או חששות תוך זמן סביר באופן אישי  •

שתמש בכלים החינוכיים להקשורים לאינטרסים המוצהרים של הלקוח,   לגבי נושאים  Nutritionהרבלייף תייעץ עם ל •
 של הלקוחות.  בתגובה לשאלות ולדאגות  Nutritionישירות להרבלייף  ותפנלהזמינים, או 

 את כל המוצרים ללקוחות תוך זמן סביר לאחר המכירה.  יש לספקמוצרים,  מסופקים  כאשר •
 
 

 הפצה למגזר הדתי / חרדי  4.3.8
 לקהילה הדתית / חרדית יש מאפיינים וכללי התנהגות השונים במקצת מהאוכלוסייה הכללית במדינת ישראל.

 
 או לא. חרדיים /דתיים היותםללא קשר ל הפועלים במגזר הדתי/חרדי  החברים מחייבות עבור כל הבאות  התקנות .1
 כשרות .2

, וכל אחד שונים ולאפשר ללקוח לבחור את המוצרה מוצרים ה שלאת דרגות הכשרות השונות   בפרוטיש להסביר   •
 שלו.  יעשה כפי שמורה לו הרב

 כשרות מתאימה.כאשר עורכים אירועים במקומות חיצוניים חשוב שלאולם תהיה דרגת  •

כל המוצרים המוגשים באירועים חייבים להיות כשרים למהדרין. הדבר חל גם על מוצרים, שאינם מוצרי הרבלייף.  •
 וכן על בסיס חלב, החלב חייב להיות כשר למהדרין.הלדוגמה, אם השייק 

 הפרדה מוחלטת במהלך אירועים מעורבים .3

 נפרדים וכל הפרדה נדרשת אחרת., שירותים )מחיצה( הפרדה קיום  -אולם  •

 רק דוברים גברים לקהל מעורב. נשים דוברות תופענה אך ורק בפני קהל של נשים.  –דוברים  •
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 טיפוח אישי יתבצעו בהפרדה מוחלטת.  יאירועי ספורט ואירוע •
 שמירה על כללי צניעות דתית במגזר החרדי )לרבות(:  .4

 במגזר החרדי. ולבוש הולמים כנהוגכללי התנהגות  •

 שניתן לתת ללקוחות / חברים. ופרסום מכירות חומרי קידום •

 מצגות או קטעי וידאו המוצגים במהלך האירוע. •
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 חונכות ומנהיגות  5פרק 
 

 . אחריות החונכים 5.1
 

 ארגון ה תמנהיגות והדרכ  5.1.1
  

לפתח ולנהל תקשורת  להדריך, , לחברים יש אחריות להכשיר,Nutritionשכבתי של הרבלייף -בהתאם למבנה השיווק הרב 
 נדרשים לעסוק בדברים הבאים:  עצמאיים . חבריםבארגון הכפיפויות  עצמאי מתמשכת עם כל חבר

 .4.3.7 כלללספק הדרכה על איך לעבוד עם הלקוח ולספק את השירותים המינימליים שנקבעו ב •

 .Nutritionהרבלייף  של שיווקתוכנית המכירות והלספק הדרכה והדרכה על  •

הרבלייף בהתאם לכללים אלה  עסקוכיצד להפעיל את  Nutritionלהסביר את החובות והאחריות על פי כללי הרבלייף  •
 .Nutritionספרות הרשמית של הרבלייף בהתאם לו

תקן הזהב של מתבצעים בהתאם לכללי ההתנהגות )כולל  ,Nutritionשל הרבלייף   ,הבטחת מכירות מוצרים והזמנות •
 .והתקנות החלים , הכללים(, ספרות של הרבלייףNutritionהרבלייף 

 . ולהישאר זמין כדי לענות על שאלות ולהציע תמיכה  לשמור על קשר •

 .(התואמת עידוד נוכחות באירועים, פגישות של הרבלייף )לאחר קבלת ההסמכה •

מסייעים  אשר בתורם , Nutritionהרבלייף  עסקיות השונות ואת הכלים הזמינים להפעלת עסקף האסטרטגיות הותיש •
 את יעדיהם.ללקוחות להשיג 

של מוצרי הרבלייף  מערך הפצה מורחבכיצד לסייע ללקוחות להתקדם כדי להפוך לחברים שיכולים לתמוך ב לייעץ •
Nutrition . 

מסביר באופן  הוא, אלא אם כן דרכהאו ה מתקני הדרכהאישית לשלם עבור  בארגון הכפיפויות שלואינו רשאי לחייב חבר  החונך
 החונך , הדרכהמלא כי החבר רשאי לבחור אם להשתתף בהדרכה או לא, ולציין מראש את העלות. אם החבר מסרב להשתתף ב

 29די ללמוד את העסק.מחויב לספק ללא תמורה את ההכשרה הבסיסית הנחוצה כ
 
 

 מערכת יחסים בלתי תלויה  5.1.2
החונך חייב לשמור ולקיים מערכת יחסים בלתי תלויה עם חברים בארגון הכפיפויות. החונך אינו רשאי להשתתף או להתערב  

חברים בארגון  בעסקים של חברים בארגון הכפיפויות והוא אינו רשאי להציע או לפתח מערכת יחסים של עובד / מעביד עם 
 הכפיפויות.

 
 

 הכנת מסמכי החבר  5.1.3
 על החונך להכין כהלכה את טופס הבקשה לחברות וכן את טופסי הסמכה למפקח, ולהגישם להרבלייף בזמן. 

 
 

 הצעת ההזדמנות העסקית  5.2

  
 זיהוי ותיאור  5.2.1

לכלול הצהרה של זיהוי ותיאור העסק לרבות פרטים  על פי דרישות החוק, כל ההפניות להזדמנות העסקית של הרבלייף חייבות 
על הרבלייף כ'מקדמת' ההזדמנות העסקית, החבר המציע או מפנה להזדמנות העסקית ותיאור קצר של האופי של ההזדמנות 

 העסקית. ההצהרה הבאה עונה על הדרישה: 
 

השם המסחרי[   ובמידת הצורךשם החבר  הצעה זו של ההזדמנות העסקית של הרבלייף נעשית על ידי חבר הרבלייף עצמאי ]
, 46( בע"מ, רחוב דרך המכבים 1990]כתובת החבר[. ההזדמנות העסקית מנוהלת על ידי הרבלייף אינטרנשיונל אוף ישראל, )

 . הסחורות שנמכרות הן מוצרי תזונה וטיפוח אישי. עסקאות511528135עסקי:  ID. מספר 75359אזור התעשייה, ראשון לציון, 
 מתבצעות על ידי משתתפים כמנהלים. 

 
אם לא נעשית הפניה להזדמנות העסקית של הרבלייף, לדוגמה כאשר רק מתייחסים למוצרים או מציעים אותם, ההצהרה הבאה 

 תהיה מספיקה: 
 

השם המסחרי שלו[ ]כתובת החבר[.  והיכן שצריךהרבלייף ]שם החבר של הצעה זו לקניית מוצרים נעשית על ידי חבר עצמאי 
, אזור 46( בע"מ, רחוב דרך המכבים 1990המוצרים מיוצרים על ידי או בשם הרבלייף אינטרנשיונל אוף ישראל, )והסחורות, 

 511528135עסקי:  ID. מספר 75359התעשייה, ראשון לציון, 
 

את   ומצגת אבל הוא חייב להיות קריא או שניתן לשמוע אותו ויש לתת לאו באת ההצהרה הזו ניתן להציג בכל מקום במסמך 
כמו המידע המקיף אותו. הוא גם חייב להיות זמין לקורא לפני שהם מספקים פרטים אישיים או פרטי התקשרות, או  נראותאותה 

 להצטרפות להזדמנות העסקית. לפני שהם מבצעים מחויבות כלשהי לקניה או
 

  

 
 ראו כלל  3.3.1 "מכירת כלים עסקיים שלא למטרת רווח"  29
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 שמירה על קווי חונכות  5.3
 

מערכת היחסים חונך / חבר היא היסוד של תוכנית המכירות והשיווק. כללים אלה מגנים על שני הצדדים, לרבות שמירה על  
זכויות החונכות. חבר חונך משקיע זמן רב, אנרגיה, מנהיגות והדרכה לתמיכה בארגון הכפיפויות שלו. שינויים בחונכות מזיקים 

. רק במקרים נדירים מותרים שינויים בחונכות, ותמיד על פי שיקול דעתה הבלעדי ליושרה של עסק הרבלייף ואינם מעודדים
 והמוחלט של הרבלייף. 

 
 שידול לשינוי חונכים  5.3.1

חבר אינו רשאי להתערב במערכת היחסים בין חבר אחר והחונך של אותו חבר. לדוגמה, חבר אינו רשאי לנסות לשכנע חבר אחר 
 .שלו חונךאת הלשנות 

 
 

 תיקון חונכות  5.3.2
טופס "הסכמה לשינוי חונכות" מהחונך  , 30חבר שרוצה לבקש תיקון בחונכות, חייב למלא ולהגיש את "טופס בקשה לשינוי חונך"

 מאושר בידי נוטריון. כל המסמכים חייבים להיותהנוכחי ומכתב קבלה מאת החונך המוצע 
 בקשות לתיקונים בחונכות יישקלו רק עם מילוי כל הנסיבות הבאות:

 

 הבקשה להצטרפות לחוזה החברות היו שגויים.  חוזהב הוגשושפרטי החונכות  •

 .הבקשה הנוכחי חוזה ימים מיום שהרבלייף קיבלה את  90הבקשה נעשית בתוך  •

 החונך הנוכחי והחונך המוצע נמצאים באותו קו חונכות. •

 חוזה החברות הנוכחי לא הגיע לדרגת מפקח  •

 .חברים אחריםהחבר המבצע את הבקשה עדיין לא חנך  •
 
 

 בקשה להחלפת חונכות  5.3.3
 

שכבתי, איננו מעודדים שינוי של חונכות  -אחד מעקרונות היסוד של שיווק רבכדי להגן על היושרה של קו החונכות, שהוא 
 והרבלייף תאשר אותו רק בנסיבות יוצאות דופן מאוד. 

 
 President’s Teamחברים רשאים לבקש בקשה לשינוי החונכות בתוך ארגון החונכים שלהם בדרגת  

 
חבר אשר רוצה להגיש בקשה לשינוי חונכות חייב קודם כל להיוועץ עם החונך שלו כדי לדון בנסיבות ולבדוק אותן. אם חבר רוצה  

לצד טופס "הסכמה לשינוי חונכות" חתום 31עדים    2להמשיך בתהליך, עליו למלא ולהגיש טופס "בקשה לשינוי חונכות" חתום על ידי  
 Herbalife Nutritionוכחי, ומאת כל מקבלי תמלוגי מפקח ובונוס תפוקה בארגון החונכים. בנוסף,  עדים, מאת החונך הנ  2על ידי  

 עדים מאת החונך המוצע. 2חייבת לקבל את טופס "קבלה של שינוי חונכות" חתום בידי 
 

ובאותה דרגת רווחים על פי תוכנית אם שני החונכים, הנוכחי והמוצע, חולקים את אותו חונך, וכל אחד מהם נמצא במעמד שווה  
עדים מאת החונך הנוכחי,   2המכירות והשיווק, החבר המבקש את השינוי צריך רק להגיש טופס "הסכמה לשינוי חונכות" חתום בידי  

 עדים מאת החונך המוצע. 2וטופס "קבלה של שינוי חונכות" חתום בידי 
 
 מבקש לא יורשה לשמור על ארגון הכפיפויות שלו. תאשר את השינוי, החבר ה Herbalife Nutritionאם  
 

אם תסורב הבקשה לשינוי חונכות, החבר רשאי לפרוש מחוזה החברות ולציית לתקופת אי פעילות לפני שהוא שוב מגיש בקשה  
 ( 2.1.9ראו כלל ) .Herbalife Nutritionלחוזה חברות תחת חונך אחר ל 

 
  

 
המסמכים המפורטים למחלקת טפסים ו, יש להגיש את ה הרבלייף  חברילניתן להשיג ממחלקת שירות ו"הסכמה לשינוי חונכות"  חונכות" ה "שינוי  טופסיאת   30

 . חברי הרבלייף כדי שהרבלייף תוכל לשקול את הבקשהלשירות 
 מוגשים   להיות   חייבים  המצוינים  המסמכים  וכל  אלה  טפסים  .לחברים  שירות   מחלקת   מאת "  חונכות   לשינוי  הסכמה" ו"  חונכות   לשינוי  בקשה"  טופסי  את   לקבל  ניתן 31

 . הבקשה  את  לשקול תוכל Herbalife Nutritionש כדי חברים שירות  למחלקת 



  February-11 ) Rev. 34N Version(Corp.  F00 –Israel (Hebrew)-1202 עניינים  תוכן  49מתוך 26 עמוד

 שיווק העסק שלכם  6פרק 
 

 הצהרות ומצגים 6.1
 

כאשר חולקים סיפורים אישיים אם אנשים אחרים, חברים למעשה מצהירים הצהרה. אפילו הצהרות פשוטות אודות היתרונות 
המוצרים  שחוו תוך שימוש במוצרי הרבלייף או תוכנית כלשהי, או כאשר דנים ברווחים ממכירות מוצרים, מציגים לאחרים כיצד 

לקוחות תופסים תכונות  עובדים, למה משמשים המוצרים, או מה אנשים יכולים להשיג באמצעות תוכנית המכירות והשיווק.
ושימושים של מוצרים ותוכנית המכירות והשיווק בעקבות הצהרות. מותר לחברים להצהיר הצהרות בתנאי שהם עושים זאת 

 וק ו"הכללים". כללים אלה מיועדים, בחלקם לסייע לחברים לציית לחוק.בתאימות לתקנות מסוימות הנקבעות מכוח הח

 
 

 ולא מטעים  אמתייםחוקיים,  6.1.1
 ולא מטעות. על הטענות להיות:  אמתיותכל הטענות על מוצרים וסיפורים אישיים חייבות להיות חוקיות, 

 מנומקות בכתב לפני שההצהרה נעשית למעשה. •

 32שמופיעות בחומרים העדכניים באותו זמן של הרבלייף או על תוויות המוצרים. עולות בקנה אחד עם טענות  •
 
 

 הצהרות על ניהול משקל  6.1.2
הפניות לניהול משקל חייבות להתייחס לתוכנית ניהול המשקל של הרבלייף ולא ישירות למוצר מיוחד שהוא. לדוגמה, 'ביקרתי על  

להכנת משקה בתוכנית ניהול המשקל של הרבלייף' היא טענה נאותה, אבל המשקל שלי באמצעות שימוש בתערובת אבקה  
"תערובת אבקה להכנת משקה הורידה את משקלי' היא לא. אין לייחס מצגים של ניהול משקל לקצב או כמות הפחתת המשקל. 

ות בהצהרה שניהול בנוסף אין לייחס הפניות ניהול משקל אלה הקשורות לאדם מסוים שהיה לו עודף משקל אלא אם הן מלו
 המשקל הושג בפיקוח ישיר של רופא.

 
 תנית הפטור הבאה:הכל המצגים הקשורים לניהול משקל, כולל סיפורים על מוצרים, חייבים להיות מלווים ב

 
כל ההפניות לבקרת משקל קשורות לתוכנית ניהול משקל של הרבלייף, הכוללת, בין היתר, תזונה מאוזנת, פעילות גופנית  

 קבועה, שתיית נוזלים מספקת בכל יום, תוספי תזונה אם צריך ומנוחה נאותה. תוצאות אישיות עשויות להשתנות.
 
 

 הצהרות על מוצרים  6.1.3
 חברים חייבים:

 להצהיר רק את הטענות המותרות מתוך תוויות המוצרים או מהחומרים של הרבלייף.  •

 תניית הפטור הבאה:הרים על מוצרים בללוות את כל הטענות, לרבות סיפורים אישיים וסיפו •
 

 מוצר זה אינו מיועד לאבחון, טיפול, ריפוי או מניעה של מחלות כלשהן. 
 

 : אסורלחברים 

 מונעים, מטפלים או מרפאים מחלקות או מצבים רפואיים או לדון בכל ניסיון עם תרופות.  ®להצהיר שמוצרי הרבלייף  •

להשתמש בשם של משרד ממשלתי או רשות ממשלתית או לטעון על כל צורה של אישור או המלצה מאת גוף או סוכנות  •
 ממשלתית. 

 ® להצהיר שהבריאות עשויה להיות מושפעת אם לא יצרכו את מוצרי הרבלייף. •

 מהווים המלצה של רופאים או בעלי מקצוע מתחום הרפואה. ®יג הפניה כלשהי שמוצרי הרבלייףלהצ •
 
 

 הצהרות על רווחים  6.1.4
כל הצהרה הקשורה להכנסות למעשה או הכנסות פוטנציאליות של החבר נחשבות ל"הצהרות על רווחים". "הצהרות על סגנון 

 שחייה, חופשות וכו'(, גם הן נחשבות ל"הצהרות על רווחים". חיים" )לרבות תמונות המכילות מכוניות, בריכות 
 

חברים אחראים להבנה וציות לחוקים הבאים הקשורים להצהרות על רווחים וסיפורים אישיים תחת כל תחום שיפוט שבו הם 
 מתכוונים להפעיל את עסקיהם.

 
 אם נתונים על תמלוגים ובונוסים מצוטטים בנפרד מהכנסה קמעונאית יש לזהותם בדייקנות  

 כעמלות המבוססת על רכישות מוצרים של ארגון הכפיפויות. •
 
תניית הפטור הלצד כל ההצהרות על רווחים המזכירות את הרבלייף יש להוסיף את  תניית פטור לחומרי הרבלייף ממותגים:ה

 הבאה: 
 ההכנסות חלות על הפרטים )או הדוגמאות( המתוארים ואינן מהוות ממוצע. 

 
מחברי הרבלייף בעלי  1%כאשר מתארים את התוצאות שהושגו על ידי  : תניית פטור חליפית לחומרי הרבלייף ממותגיםה

 ההישגים הגבוהים ביותר, ניתן להצהיר גם את ההצהרה הבאה: 
 

 מבעלי ההישגים הגבוהים ביותר בהרבלייף. 1%ההכנסות מייצגות את האנשים הנמצאים בקרב  

 
- כשירות לחברים )אך לא כעצה משפטית(, ייתכן שהרבלייף תפרסם עדכונים לכללים אלה, ולהתניות הפטור, ב החוק המתייחס לטענות כפוף לשינויים.   32

IL-ww.myherbalife.com/hew .החברים נדרשים לבקר באתר האינטרנט בקביעות לקבלת הודעות ועדכונים . 

http://www.myherbalife.com/he-IL
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 הוהצגתהתניית פטור גודל  6.1.5
 

 או בהקלטה מראש(מצגי שמע )בין אם בשידור חיי  
 תניית הפטור צריכה להיעשות בעל פה בשילוב עם ההצהרה. ה
 

 מצג חזותי )בין אם בשידור חי ובין אם בהקלטה מראש( 
תניית הפטור שהיא קריאה ומוצגת בקרבת מקום להצהרה. אם היא מוצגת על ה אם מוצגת על במה או בווידאו, יש להציג את 

 לקורא הממוצע לקרוא אותה בשלמותה. ט בגודל המאפשרנופו תניית הפטור להופיע במשך זמן מספיקהמסך, על 
 

 מצגים כתובים 
 תניית הפטור צריכה להיות מוצגת: ה

 לבן(. בצבע המנוגד לצבע של הרקע )למשל, שחור על גבי  •

 תניית הפטור צריכה להופיע באותו עמוד או על אותו מסך שבו מוצגת ההצהרה(; ובנוסף הבקרבת מקום להצהרה ) •

ובפונט מספיק גדול על מנת  נקודות 10-לפחות מגודל הגופן המשמש להצהרה אבל לא קטן מ 75%גופן בגודל  •
 שהקורא הממוצע יוכל לקרוא אותה בשלמותה. 

 
 

 עסק המנוהל מהבית הצהרות על  6.1.6
כאשר מקדמים את ההזדמנות העסקית של הרבלייף, החברים אינם רשאים להציג מצגי שווא הטוענים שהפעילויות של החברים 

 יכולות להתנהל אך ורק מהבית. על החברים להדגיש שמערכת יחסים אישית היא הכרחית במכירה ישירה. 
 
 

 לחברי הרבלייף  הצהרות לגבי מערכת היחסים בין הרבלייף 6.1.7
ההזדמנות העסקית של הרבלייף מעניקה לחברים פוטנציאל להרוויח הכנסה, אבל בשום אופן היא אינה מהווה "משרה". חברי  

הרבלייף הם קבלנים עצמאיים המועסקים על ידי עצמם. ככאלה, החברים אינם רשאים לטעון, להציג או לרמוז שהם מועסקים על  
קים סוג כלשהו של שירותי ייעוץ להרבלייף. כמו כן הם אינם רשאים לטעון שעסק הרבלייף העצמאי ידי, מדברים בשם, או מעני

 שלהם הוא "משרה".
 

לדוגמה, חברים אינם רשאים להשתמש במונחים "משרה", "משכורת", "תפקיד", "תעסוקה", או "חופשות בתשלום" )או כל מונח 
 דומה אחר(, כאשר הם מקדמים את ההזדמנות העסקית. 

 
חברים אינם רשאים לשווק את ההזדמנות העסקית של הרבלייף תוך שימוש בכלים המוקדשים בעיקר לפרסום הזדמנויות 

 ,AllJobs.co.ilלוחות לפרסום משרות, ומנועי חיפוש עבודה באינטרנט כמו למשרות, לרבות מודעות "דרושה עזרה", 
Jobmaster.co.il ,mojob.co.il/  :אלא אם כן 

 

 הכנסה של עצמאי הפרסום מציין באופן ברור ובצורה בולטת שמה שמוצע מוצע כהזדמנות ל •

 לא כוללות שדות חובה כמו "שכר", ובנוסף  •

 .15.2מאפשרת לחבר לכלול את ההצהרה הקבועה בכלל  •
 
 

 הצהרות ההזדמנות העסקית  6.1.8
 של הרבלייף, חברים אינם רשאים:  העסקית ההזדמנות על מדברים או מקדמים מציעים, כאשר

 
 אֹו הרבלייף; חברות עם בקשר כיוןאו להציע זי 33של הרבלייף כזיכיון העסקית ההזדמנות את לייצג •
 
 או לרמוז כי: להצהיר •

 

 לא פחות ממכירות ללקוחות; החשוב  עצמאיים חברים של חניכה -
 בעיקר על ידי מתן חסות לחברים אחרים;  הרוויחל יכול חבר -
 אחרים; לחברים חסות לתת נדרש חבר -
 אמץ; מ ללא  או מעט עם להצליח יכול חבר -
 אֹו עסקיים; כלים או(, HMPהרבלייף, חומרים )מלבד ®  מוצרי לקנות צריכים  חברים -
 מוצרים.  ממכירת ולא מוצרים מרכישת בעיקר להשיג ניתן אחרות הטבות או לייצור בונוסים תמלוגים, -

 
 

 Herbalife Nutritionשימוש בקניין רוחני של   6.2
 

שמירה על היושרה של המותג הרבלייף היא אחת מהאחריויות העיקריות של הרבלייף. פרק זה מיועד לסייע לחברים להבין את 
הרוחני של הרבלייף. הרבלייף מנטרת בעקביות את השוק למציאת שימוש לא נאות, לא עקיב ולא מתאים החשיבות של הקניין 

בקניינה הרוחני, לרבות סימנים מסחריים, לוגואים, סיסמאות וזכויות יוצרים, בין היתר. ניטור עקבי מעין זה מוודא שמירה על 
 צרי תזונה עולמיים באיכות גבוהה.המוניטין של הרבלייף, שנרכש בעמל רב, כחברה המייצרת מו

  

 
 .וחברות של הרבלייף איננה זיכיון, ו זיכיונותלהרבלייף אין שטחים א 33
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 הגדרות 6.2.1
 

הרבלייף היא הבעלים של זכויות היוצרים של כל החומרים המודפסים, תוכן אינטרנטי, והקלטות שמע   חומרים בזכויות יוצרים:
 ווידאו המוצרים על ידה או בעבורה.

 
הוא שם קנייני או סמל המזהה את הרבלייף המכור המוצרים והשירותים הנמכרים ומסופקים על ידי החברים.   סימן מסחרי

או  ®Cell-U-Lossהעלים הם סימנים מסחריים של הרבלייף, כמו גם מותגי מוצרים רבים כמו  ולוגו שלושת ®לדוגמה, הרבלייף
 . ®הרבלייפליין

 
להרבלייף הזכות הבלעדית להשתמש בו. לדוגמה, הרבלייף אינטרנשיונל אוף אמריקה, אינק,  והוא שם עסקי  שם מסחרי

מסחריים. חברים אינם רשאים לרשום שמות מסחריים הכוללים את ( בע"מ, הם שמות 1990והרבלייף אינטרנשיונל ישראל ) 
 המילה "הרבלייף" או שמות מותג "הרבלייף" אחרים.

 
כולל מאפיינים של המראה חזותי של מוצר או אריזתו המסמלים לצרכן את מקור המוצר. לדוגמה, זה כולל את העיצוב של  מיתוג

 והאריזות שלהם. ®מקצת ממוצרי הרבלייף
 

הוא מידע סודי שבדרך כלל אינו ידוע מחוץ להרבלייף ויש לו ערך מסחרי. בין סודות מסחריים המוחזקים בידי    סוד מסחרי
של פיתוח מותגים ומוצרים שעדיין לא נמצאים בשוק, תוכניות  פרויקטיםהרבלייף קיימים נוסחאות, מערכות יחסים עם ספקים, 

 הים או הקשורים לחברים אחרים, כולל אילנות יוחסין.עסקיות, הליכים, והידור של נתונים המזו
 

 כולל את החומרים בזכויות יוצרים של הרבלייף, סימנים מסחריים, שמות מסחריים וסודות מסחריים. הקניין הרוחני של הרבלייף
 
 

 חומרים בזכויות יוצרים  6.2.2
טרנטי, והקלטות שמע ווידאו המופקות על ידה או בבעלותה של הרבלייף זכויות יוצרים לכל החומרים המודפסים, תוכן אינ

 בעבורה. חברים חייבים לציית לכל התנאים הרשומים בהוראות ההורדה או באישורים כתובים אחרים.
 

 כל החומרים בזכויות יוצרים של הרבלייף צריכים להיות מלווים בהצהרה הבאה:
 

 הופק ברשות הרבלייף. כל הזכויות שמורות. 
 

הרבלייף שומרת לעצמה את הזכות להסיר את הסכמתה לשימוש של חומרים בזכויות יוצרים השייכים לה בכל זמן על פי שיקול  
 דעתה הבלעדי והמוחלט. 

 
 

 סימנים מסחריים, מיתוג ושמות מסחריים  6.2.3
 שהרבלייף מעמידה להורדה. חברים רשאים להשתמש בסימנים מסחריים, שמות מסחריים וצורות אחרות של מיתוג 

 

 סימנים מסחריים ושמות מסחריים של הרבלייף ניתן להשיג אך ורק מהרבלייף. •

 על החברים לזהות את עצמם תמיד באופן ברור כחברי הרבלייף עצמאיים. •

שינוי חברים אינם רשאים לשנות את הסימנים המסחריים או צורות מיתוג אחרות של הרבלייף בשום דרך, חוץ מאשר  •
הגודל. פריטים שהגודל שלהם שונה מותרים אך ורק אם התמונה נשארת ברורה על כל פרטיה והיא אינה מוחקת את  

 והשירותים שלה. ®התיאור או האיכות של מוצרי הרבלייף

 העדכניים. תאם לכללי ההתנהגות חברים רשאים להשתמש בסימנים המסחריים והמיתוג של הרבלייף רק בה •

"סימנים מסחריים, עיצובים וכל זכויות קניין רוחני אחרות הם רכושה של ול את ההצהרה הבאה: על החברים לכל  •
 הרבלייף אינטרנשיונל, אינק, או של מקבלי הרישיונות שלה. השימוש נעשה ברשות הרבלייף."

 
שיקול דעתה הרבלייף שומרת לעצמה את הזכות להסיר את הסכמתה לשימוש של החברים בפריטים אלה בכל זמן על פי 

 הבלעדי והמוחלט.
 
 

 סודות מסחריים  6.2.4
כל החברים ישמרו על סודיות הסודות המסחריים והם אינם רשאים לגלות אותם בכל זמן, אפילו לאחר סיום חוזה החברות  

 שלהם. 
 
 

 שימוש מוגבל לעסק הרבלייף  6.2.5
 ניהול עסק הרבלייף שלהם.חברים רשאים להשתמש בקניין הרוחני של הרבלייף אך ורק למטרות 

 
 

 טלוויזיה, רדיו, מגזינים או עיתונים  6.2.6
או שירותיה אסורים לשימוש בכל פרסום במדיה  ®המילה "הרבלייף" או אזכור ספציפי או תמונה של איזה ממוצרי הרבלייף 

יה או באינטרנט, או בכל מדיום אחר,  כלשהי לרבות, דפוס, דיגיטלי, הקלטות שמע או וידאו, בעיתונים, במגזינים, ברדיו ובטלוויז
 אלא אם כן הותר.
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 מדיה אלקטרונית  6.2.7
לרכוש מילות מפתח הקשורות להרבלייף מאת ספקי חיפוש )לדוגמה, גוגל(. לדוגמה,  םרשאי לגבי מדיה אלקטרונית, חברים אינם

אסור.  –כמו אתר המופעל על ידי חבר המופיע בתיבות חיפוש ממומנות המוצגת לצד תוצאות חיפוש  –רכישת מיקום מועדף 
או השירותים   ®ממוצרי הרבלייף  פריטים אלה כוללים, אך אינם מוגבלים לכל מונח הכולל את המילה הרבלייף או שם אחד

 המוצעים.
 

פרסום אתרי חברים אישיים במנועי חיפוש באמצעות מילים כמו "המחיר הזול ביותר", "המחיר הטוב ביותר" וכו', אסור בתכלית 
 האיסור. הפרה של כלל זה עלולה לגרום לסיום חוזה החברות. 

 
 

 מספרי שיחות חינם  6.2.8
במספרי טלפון לשיחות חינם. אולם, אסור לחברים להשתמש בכל אחד מהסימנים המסחריים, השמות חברים יכולים להשתמש 

המסחריים, שמות המוצרים או הסיסמאות בשילוב עם המספר לשיחות חינם. חברים רשאים רק להזדהות או לרשום את עצמם 
 כחברי הרבלייף עצמאיים.

 
 

 רישום במדריכי טלפון  6.2.9
חברים רשאים לרשום את עצמם במדריכי טלפון תחת הכותרת "חברי הרבלייף עצמאיים". הפרטים שניתן לפרסום הם שם  

הצגת פרסום חייבת להיות החבר, כתובתו, מספר הטלפון שלו, מספר הפקס, כתובת הדואר האלקטרוני או אתר האינטרנט שלו. 
יף" )חוץ מאשר במונח "חבר הרבלייף עצמאי"(, וקניין רוחני אחר של בהתאמה לכל כללי הפרסום של הרבלייף. המילה "הרבלי

הרבלייף אינם מותרים לשימוש בכל צורה שהיא חוץ מאשר כשימוש בפרסום המאושר מראש על ידי הרבלייף. רישום תחת 
", "מוצרי בריאות", או  קטגוריות מותר בכפוף לכותרות מדויקות וחוקיות לרבות: "מוצרים לטיפוח שיער", "מוצרים לטיפוח העור

 "מוצרי תזונה", וכן "ניהול / בקרת משקל".  
 
 

 השם או התמונות של מארק היוז  6.2.10
 לשימוש בפרסום. אסורים השם או התמונה של מארק היוז )המייסד של הרבלייף( 

 
 

 הכתובות של הרבלייף  6.2.11
 .בכל צורה שהיא   םמשרדי הרבלייף או להציגעל החברים חל איסור להשתמש, לפרסם או לקדם את הכתובות של 

 
 

 איסור שימוש בקניין רוחני של צד שלישי 6.2.12
חברים אינם רשאים להשתמש בחומרים בזכויות יוצרים, בסימנים המסחריים, השמות המסחריים, שמות מוצרים )או כל וריאציה 

ישי או שנוצרו על ידי צד שלישי אלא אם כן הם השיגו אחרת(, טקסט, תמונות מצולמות, קטעי וידאו או גרפיקה בבעלות צד של
הסכמה מראש ובכתב מאת הבעלים. כל הקניין הרוחני של צד שלישי חייב להיות עם הפניה מתאימה כרכוש של הצד השלישי,  

 ועל החברים לציית לכל המגבלות והתנאים שהטיל הבעלים של הקניין הרוחני על השימוש בקניין שלו. 
 
 

 ם חוזה החברות בהרבלייף סיו 6.2.13
והיה וחוזה חברות של הרבלייף מסתיים מכל סיבה שהיא, על החבר להפסיק מיד את השימוש בקניין הרוחני של הרבלייף ולעדכן 

 את פרטי הפרופיל שלו בכל חשבונות המדיה החברתית ולהודיע שהוא כבר אינו משמש יותר כחבר עצמאי של הרבלייף.
 
 

 וקידום מכירות פרסום  6.3
 

 Herbalife Nutritionתבניות פרסום של  6.3.1
הרבלייף מפרסמת מגוון של תבניות פרסום שהחברים רשאים להשתמש בהם ללא שינוי, חוץ מאשר הוספת השם שלהם ופרטי 

 . IL-www.myherbalife.com/heההתקשרות עמם. התבניות זמינות להורדה מתוך 
 
 

 פרסום וחומרי קידום מכירות של חברים 6.3.2
הרבלייף מפיקה חומרי קידום מכירות וכלי מכירה לשימוש החברים בפרסום ובקידום עסק הרבלייף שלהם. חברים רשאים להפיק 

 חומרי קידום מכירות משל עצמם, אבל עליהם לוודא כי החומרים:
 

 ומדויקים;אמיתיים  •

 אינם מייחסים ריפוי, מחלות או רפואה  •

 אינם רומזים על הזדמנות להעסקה; ובנוסף  •

 עולים בקנה אחד עם כל הכללים והחוק החלים. •
 
 

 תליית חומרי פרסום  6.3.3
 

חברים רשאים לפרסם חומרי פרסום על רכוש פרטי אם קיימת הסכמה כתובה מראש מאת הבעלים. כדי לתעד   רכוש פרטי
תוך  בהסמכה, החברים רשאים להשתמש בתבנית של הרבלייף "מכתב הסכמה לתליית מודעה על רכוש פרטי", הקיים ה
IL-he/www.myherbalife.com הרבלייף חברילמחלקת שירות מ לקבלו . 

http://www.myherbalife.com/he-IL
http://www.myherbalife.com/he-IL
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במשרד פרטי או במקום אחר שבו מתבצעים עסקי   ממוקמותאסור שמודעות פרסומת תיראינה מהרחוב או מהמדרכה כשהן 
 הרבלייף, ואסור לתלות אותם באופן שעלול להוות הסחת דעת לנוסעים ברכב או להולכי רגל.

 
   יש להסיר את החומרים מיד עם בקשה מאת רשות ממשלתית, הבעלים של הרכוש או הרבלייף.

 
וש ציבורי, כמו עמודי חשמל, עמודי תאורת רחוב, רמזורים, מדחנים חברים אינם רשאים לתלות חומרי פרסום על רכ רכוש ציבורי
 או תמרורים. 

 
 

 שידור  6.3.4
או בתחנות רדיו או בכל הקלטת שמע או וידאו תוך שהם מזכירים את הרבלייף,  בלווייןחברים אינם רשאים לשדר בטלוויזיה, 

 מוצריה או ההזדמנות העסקית חוץ מאשר את הפרסום הבא: 
 

 חבר הרבלייף העצמאי
 צרו עמי קשר למוצרים או הזדמנות עסקית 

 )שם החבר ומספר הטלפון או כתובת דואר אלקטרוני( 
 

 בלוויין או בתחנת רדיו, החברים אינם רשאים לפרסם באותה תחנה שעה אחת לפני ושעה  במקרה והרבלייף משדרת בטלוויזיה,
 אחת אחרי השידור של הרבלייף.
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 שימוש בשיווק באינטרנט ושיווק אלקטרוני  7פרק 
 

 התנהגות החבר  7.1
 

 סטנדרטים של התנהגות אישית 7.1.1
באמצעות או דרך האינטרנט, בין אם ביחס להרבלייף ובין אם לא,  םחומרים כלשהחברים אינם רשאים לפרסם, לתלות או להפיץ 

דיבה, מבזים, מאיימים, פוגעים, מטרידים,  מוציאםאשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרבלייף הם משמיצים, 
 .םמתעללים, גסים או פורנוגרפיי

 
 

 גישה לא מורשית למחשב 7.1.2
 על החברים נאסר:

 להתערב או לפעול בצורה כזו הגורמת להתערבות או הפרעה ל: •

- lwww.Herbalife.co.i 

- IL-www.myherbalife.com/he 
 אתרי אינטרנט אחרים המוחזקים על ידי הרבלייף או חבריה. -

להשיג או לנסות להשיג גישה למערכות מחשבים או רשתות הקשורות לאתרים אלה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת   •
 הרבלייף. 

 
 

 נתוני צרכנים  7.1.3
חברים אינם רשאים למכור, לסחור או להשתמש בפרטים של צרכנים או אתרי אינטרנט של צרכנים לרבות כתובות דואר 

 ולא ישתמשאו ההזדמנות העסקית שלה. אם אדם או ישות כלשהם מבקשים ש ®מוצרי הרבלייףאלקטרוני, חוץ מאשר בקשר עם 
 בפרטים שלהם, על החבר לכבד מיד בקשה מעין זו. 

 
 
 

 אתרים של חברים  7.2
 

 Herbalife Nutritionעל החבר לחשוף את מערכת היחסים עם  7.2.1
חברים המפעילים אתרי אינטרנט עצמאיים המשתמשים בסימנים  הציבור, על מנת למנוע בלבול בקרב לקוחות הרבלייף ואת כלל 

המסחריים של הרבלייף או מציעים את מוצרי הרבלייף למכירה, חייבים להציג בבירור ובצורה בולטת את היותם חברי הרבלייף  
 עצמאיים.

 
 חברים עצמאיים חייבים:

 

 ו; באתר ביקור בכל אחת פעם שמופיע קופץ בבירור חלון  להציג •
 ו"; הרבלייף של עצמאי חבר" הלוגו עם יחד שלו העסק כתובת ואת החבר של  האישי השם את בבירור  להציג •
אתר: : הרבלייף של הרשמי האתר של לזה דומה או זהה חזותי מראה אותו אין האינטרנט שלאתר ודאלו •

Herbalife.co.il. 
 

 .או באופן המושך את תשומת לבם של המבקרים באתר /במיקום בולט ובגופן ו "  חבר עצמאי של הרבלייף"יש להציג את הלוגו 
 

מדריך עבור ו עבור הלוגו  IL-www.myherbalife.com/he ו באתראו בקר י הרבלייףחברלשירות  מחלקת אנא צור קשר עם
 לחלון הקופץ בכניסה לאתר. 

 
חברים המפעילים אתרי אינטרנט עצמאיים המשתמשים בסימנים המסחריים של הרבלייף או מציעים את מוצרי הרבלייף  

למכירה, חייבים להציג בבירור ובצורה בולטת את השם הפרטי של החברה וכתובת העסק שלו לצד הכיתוב "חבר הרבלייף  
 עצמאי": 

 

 בדף הבית; •

 ובנוסף חלק מכל פרטי התקשרות שהם;  •

 כחלק מכל פרטי פרופיל נגישים לציבור  •
 
אסור ששם העסק של החבר יהווה תחליף לשם הפרטי של החבר עצמו, אבל ניתן להוסיף אותו בחלק מהשם הפרטי של החבר.  

 פרסומים אנונימיים או שימוש בשמות בדויים אסורים.
 

מחברים לתקן את אתרי האינטרנט שלהם כך שיצייתו לדרוש , לפי שיקול דעתה הבלעדי, הרבלייף שומרת לעצמה את הזכות
 .לכלל זה

 
 

 שמות דומיין, כתובת דואר אלקטרוני ואתרי אינטרנט  7.2.2
 חברים אינם רשאים להשתמש בקניין הרוחני של הרבלייף: 

 ( URLבשמות הדומיין של אתרי האינטרנט שלהם )  •

 )לרבות, אך לא מוגבל לדף הבית( כותרות של עמודים באתרי האינטרנט של החברים  •

 כתובות דואר אלקטרוני.  •

http://www.herbalife.co.il/
http://www.myherbalife.com/he-IL
http://www.myherbalife.com/he-IL
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 :האסורים לשימושדוגמאות למונחי קניין רוחני של הרבלייף 

 הרבלייף  •

 ® שמות של מוצרי הרבלייף  •
 

 .שתתף באופן אחר באותו אתרימלא הזמנות או י, על החברים להפעיל אתר אישי משלהם ולא יותר מחבר אחד יפעל

 
יהיה חייב להעביר את שם הדומיין או את חשבון הדואר האלקטרוני להרבלייף על פי בקשת הרבלייף וללא חבר שיפר כלל זה 

 עלות להרבלייף. הרבלייף שומרת לעצמה כל זכות ותרופה אחרות.
 
 

 ואזכורים קישורים -היפר  7.2.3
 ם אל: החברים רשאים לקשר את אתרי האינטרט של

 )או כל אתר אינטרנט אחר המופק על ידי הרבלייף ומתוחזק על ידה(  co.ilwww.Herbalife.דף הבית של  •

 וההזדמנות העסקית  ®כל אתר אינטרנט אחר המתוחזק על ידי החבר לקידום מוצרי הרבלייף •

וההזדמנות, כל זמן שאתרי האינטרנט האלה עולים  ®הרבלייף כל אתר של צד שלישי אשר יסייע לחבר בקידום מוצרי  •
 . 7.2.4בקנה אחד עם כלל 

 
 חברים אינם רשאים להשתמש בסימנים מסחריים, שמות מסחריים או מוצרים של צד שלישי:

 בשם הדומיין של אתר האינטרנט שלהם  •

 דף הבית(בכותרות בדפים כלשהם בתוך אתר האינטרנט )לרבות  •

 כתובות הדואר האלקטרוני שלהם.  •

 34תגיות.-בשורת כותרת, מטא •
 
 

 פרסומות של צד שלישי באתרי אינטרנט של חברים  7.2.4
הם משתמשים בקשר עם עסק הרבלייף שלהם, כל זמן,  בהם חברים רשאים לפרסום מודעות של צד שלישי באתרי האינטרנט ש

 והמוחלט של הרבלייף, שהפרסומות לא: ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 
 

 קשורה לכל ארגון דתי, פוליטי או מסחרי. .1
 גורמת נזק למוניטין של הרבלייף או של חבריה. .2
 מנצלת לרעה את הקניין הרוחני של הרבלייף.  .3
 מקדמת ישירות או בעקיפין: .4

 
 שכבתי אחרת ללא קשר למוצרים המוצעים; או- חברת מכירה ישירה או שיווק רב .א
 מוצרים מתחרים לאלו הנמכרים על ידי הרבלייף כגון: .ב

 
i.  ,תחליפי ארוחות 
ii. תוספי תזונה, או 
iii.  קוסמטיקה 

 
 

 לאומיים -עסקים בין  7.2.5
לאומיים באמצעות אתרי האינטרנט שלהם או באמצעות אתרים אחרים, -חברים המנהלים או מבקשים לנהל עסקים בשווקים בין

 המאושרים למכירה במדינה שאליה מופנית התקשורת.רשאים למכור רק מוצרים 
 
 

 הצהרות פרטיות באתרי אינטרנט  7.2.6
 על החברים לפרסם, במיקום בולט, "הצהרת פרטיות" אשר:

ואיזה שימוש יעשה במידע זה; וכיצד הם רשאים, בכל עליהם או לא,  מיידעת את הצרכנים האם נאספים פרטים אישיים •
 שהפרטים האישיים שלהם יוסרו משימוש, ובנוסף, זמן, לבקש 

 ממלא את דרישות חוק הפרטיות של כל תחום שיפוטי שבו העסק מתנהל.  •
 
 

 פרסום במנועי חיפוש ואופטימיזציה  7.2.7
 אסור לחברים להשתמש בכל טקטיקה מטעה או מוליכת שלל בהעדפות האינדקס שלהם במנועי חיפוש. 

 
 :על החברים להציג את ההצהרה הבאה בתיאור הדף על כל תוצאה של מנוע החיפוש 
 
 " .Herbalife.co.ilעבור אל , לאתר הרשמי של הרבלייף. עצמאי  הרבלייף זה האתר של חבר"
 

 .מנוע החיפוש של בתג הכותרת על כל תוצאה " הרבלייף של חבר עצמאי"חברים חייבים לזהות את עצמם ולהציג 
 
 

 
ורה  יוצא מן הכלל היחידי לכלל זה הוא אם וכאשר השיג החבר הסכמה מראש ובכתב מאת הבעלים. החבר יפצה את הרבלייף על כל תביעה העולה או הקש  34

 כלשהו. לשימוש של החבר בסימנים מסחריים, שמות מסחריים או שמות מוצרים של צד שלישי 

http://www.herbalife.co.il/
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 חברים צריכים לציית לכל הכללים והתקנות בכל מדינה, לרבות )אך לא מוגבל( לחוקים הקשורים:

 סודיות נתוני צרכנים. •

 זכויות פרטיות. •

 מגבלות על טלמרקטינג.  •

 מגבלות על שיווק באינטרנט.  •
 
 

 יקראו: "אתרי צד שלישי" איסור על מכירות באתרי מכרזים ושווקי אונליין של צד שלישי )ביחד  7.3
 

, בין אם אונליין ובין אם לא, ועולה בקנה אחד עם תקן האיכות Herbalife Nutritionחשוב שכל השיווק וההיצע למכירה של מוצרי 
, ועלה בקנה אחד עם המיצוב  Herbalife Nutrition, מסייע בקידום הערך והתדמית של מותג Herbalife Nutritionשל מוצרי 

. זה כולל שלא להצהיר הצהרות לא חוקיות, שקריות או לא נאותות אודות מוצרי  Herbalife Nutritionהשיווקי של מוצרי 
Herbalife Nutrition  או קישור למוצריHerbalife Nutrition  עם מוצרים אחרים שמצהירים הצהרות מעין אלה. בנוסף, כל

להיות מלוות בטיפול בלקוחות מתמשך ומחזק באמצעות מערכת יחסים אישית של החבר העצמאי עם לקוחותיו המכירות חייבות 
 . Distributor Difference- זהו מרכיב יסודי של ה -
 

Herbalife Nutrition   מכירה בחשיבות הגוברת של המסחר האלקטרוני כערוץ הפצה לחברים העצמאיים למכור את מוצרי
Herbalife Nutrition  באינטרנט. זוהי אחת הסיבות בגללן השקיעהHerbalife Nutrition   סכומים משמעותיים לפיתוח

"GoHerbalife.coבהם היא זמינה, חברים עצמאיים  רשאים  ", פלטפורמת מכירות ייעודית המצייתת לחוק אשר, עם במקומות
 להשתמש בה ללא עלות. 

 
לכך, מכירות באתרים של צד שלישי, מחלישים את מערכת היחסים האישית שעל החבר העצמאי לפתח עם לקוחותיו, וכן  בניגוד

 ריה. לכן, בין היתר:עבור מוצ  Herbalife Nutritionוהתדמית והמיצוב השיווקי שביססה  Herbalife Nutritionגם את מותג 
 

i. ,אתרים של צד שלישי המציגים את השם והלוגו של מפעיל אתר צד שלישי 
ii. מסוימים במקרים להיות עלולות אשר שלכם והביצועים האיכות לגבי מדויקות לא הצגות מציגים קרובות לעתים 

 , ובנוסף, חוקיות לא אפילו או שקריות
iii.   ממצבים את מוצריHerbalife Nutrition    בהקשר שלא עולה בקנה אחד עם המיצוב השיווקי הרצוי על ידי

Herbalife Nutrition  .והתדמית שהיא רוצה למוצריה 
 
 לפיכך:  

 
 באמצעות:  Herbalife Nutritionלמכור אונליין את מוצרי  מורשיםחברים עצמאיים   ◼

 החנות המקוונת האישית שלהם או .א
 , ובנוסף 35GoHerbalife.comבאמצעות    .ב

 
)ישירות או    Herbalife Nutritionלהציע למכירה, או להקל על הצעת מכירה של מוצרי  רשאים אינםחברים עצמאיים  ◼

בעקיפין בכל צורה שהיא או באמצעי כלשהו(, בין אם באמצעות שידול ובין אם בקבלת מכרזים פתוחים או באמצעות  
הצגה למכירה במחיר קבוע או אחר, בכל אתר מכרז  מסחרי כלשהו, שוק מכרז של צד שלישי או בכל אתר אחר הנושא  

 או מזוהה כאתר של צד שלישי.את השם או הלוגו שלו או שהוא ממותג באופן אחר 
 
 

 דואר אלקטרוני  7.4
או ההזדמנות העסקית שלה. כללים אלה  ®כלל זה חל על חברים אשר שולחים הודעות דואר אלקטרוני ביחס למוצרי הרבלייף

 מהווים תוספת לחוקים החלים. 
 

האלקטרוני המשמשים את עסק הרבלייף  החברים חייבים גם לציית לתנאי השימוש או השירות עבור כל ספקי שירות הדואר 
 . שלהם

  
 

 גבלות הדרישות ו  7.4.1
 סוג של הודעות דואר אלקטרוני הקשורות להרבלייף:  כל. המגבלות והאיסורים המופיעים להלן חלים על החברים השולחים 1
 

 א. על החברים לחשוף את המקור של כל הודעת דואר אלקטרוני שהיא: 
 

. פרטי המקור, היעד וניתוב המצורפים להודעה  צריכים להיות מדויקים )לרבות שם הדומיין היוזם וכתובת הדואר 1
 האלקטרוני היוזמת( 

 
 . שורת "מאת" לכל הודעה צריכה לזהות באופן מדויק את האדם שיזם את ההודעה.2
 
 . אסור ששורת "נושא" בהודעה תהיה מטעה. 3
 

 לקטרוני חייבות לכלול הודעה ברורה ובמקום בולט על כיצד לבצע הסכמה ליציאה מרשימת הדיוור.ב. כל הודעות הדואר הא
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ההודעה חייבת להכיל כתובת לדואר אלקטרוני חוזר מתפקדת או מנגנון מבוסס אינטרנט שהמקבל יכול להשתמש בו  .1
 בעתיד מאת השולח.כדי להגיש בקשה שהם אינם רוצים לקבל הודעות דואר אלקטרוני מסחריות 

 

 לאחר קבלת בקשת היציאה מהרשימה, על החברים להפסיק ליזום או לשלוח דואר אלקטרוני מסחרי לאותו אדם .2
 .באופן מיידי

 

משלו ולבדוק את שירות העדפות המייל הרשומות   כל חבר חייב להפיק ולתחזק רשימת "לא לשלוח דואר אלקטרוני" .3
 למעקב ולכבד את כל הבקשות ליציאה מהרשימה.

 
או ההזדמנות  ®. להלן מגבלות נוספות ואיסורים החלים על שליחת הודעות דואר אלקטרוני המקדמות את מוצרי הרבלייף 2

 העסקית: 
 

 כן:א. אסור לחברים לשלוח הודעות דואר אלקטרוני מסחריות אלא אם 
 

לחבר יש מערכת יחסים עסקית קיימת עם הנמען המבוססת על רכישה מוקדמת או עסקה הכרוכה בסוג דומה של  .1
 ללא עלות להסמכת סירוב להודעות עתידיות(, או המוצר )שבו הנמען קיבל, בזמן שהנתונים שלו נאספו, שיטה פשוט

 

 החבר הוא חבר או בן משפחה של הנמען, או .2
 

הסכמה מוקדמת לקבל את ההודעה. ההסכמה צריכה להיות ספציפית לקבלת הודעות על מוצרי  הנמען נתן  .3
 או ההזדמנות שלה. ®הרבלייף

 
 ב. כל הודעה חייבת לכלול כתובת דואר פיזית של החבר. 

 
 ג. חברים אינם רשאים להשיג כתובות דואר אלקטרוני באמצעות קצירת כתובות או התקפות כוח.

 
כתובות" היא שימוש באמצעים אוטומטיים לאיסוף כתובות דואר אלקטרוני הרשומות באתרי אינטרנט או "קצירת  .1

בשירותים מקוונים, כאשר אותו אתר אינטרנט או שירות מקוון מכילים הודעה שהוא לא ייתן, ימכור או יעביר בדרך 
אדם אחר למטרת שליחת הודעות דואר  אחרת כתובות הנשמרות על ידי אתר אינטרנט מעין זה או שירות מקוון לכל

 אלקטרוני מסחריות. 
 

( מתייחס לאמצעים אוטומטיים המשמשים ליצירת כתובות דואר אלקטרוניות Dictionary Attack"התקפות כוח" )  .2
 מספר רב של פרמוטציות.אפשריות באמצעות שילוב של שמות, אותיות או מספרים לכדי 

ד. אסור לחברים להשתמש בתסריטים או באמצעים אוטומטיים אחרים לרישום מספר רב של חשבונות דואר אלקטרוני או  
 קוונים שמהם נשלחות הודעות דואר אלקטרוני מסחריות.חשבונות משתמש מ

 
אסור לחברים למכור, להשכיר, להחליף או להעביר בכל דרך אחרת או למכור מחדש את כתובת הדואר האלקטרוני של  ה. 

אדם אלא אם כן לחבר יש הסכמה מפורשת בכתב מאת אותו אדם לעשות כן. כל הסכמה מתבטלת ברגע שהאדם שולח 
 אה מהרשימה. בקשה ליצי

 
 

 הודעה מהממשלה על הפסקת שליחת דואר אלקטרוני  7.4.2
על החברים להפסיק מיד פעילות בדואר אלקטרוני אם הם מקבלים הודעה כלשהי מאת רשות ממשלתית המתייחסת לנוהגי  

 03 (972)על ידי ביצוע שיחה לטלפון  הדואר האלקטרוני שלהם. על החברים לדווח מיד להרבלייף על קבלת הודעה מעין זו
 שעות מרגע קבלת הודעה כזו. 24במהלך   9431155

 
 

 מדיה חברתית 7.5
וכן  , אינסטגרםת פינטריסט וסנאפצ'אטפייסבוק,חברים המשתמשים באתרי רשת חברתית כמו טוויטר, יוטיוב מיועד עבורכלל זה 

 כללים אלה הינם תוספת לחוקים הקיימים בנושא. בקהילות מקוונות כמו בלוגים.
 
 

 אחריות על פרסום  7.5.1
חברים אחראים לכל התוכן הקשור להרבלייף שהם מפרסמים אונליין. על חברים המשתמשים במדיה החברתית כחלק מעסק 

 ייף עצמאיים.הרבלייף שלהם לזהות את עצמם בבירור הן בשם והן כחברי הרבל
 
 

 מדיה חברתית כפורום למכירה וקידום מכירות  7.5.2
ניתן לבצע  של מוצרי הרבלייף . מכירות מקוונותשל מוצרי הרבלייף אין להשתמש באתרי מדיה חברתית לביצוע עסקאות מכירה

 אך ורק מאתר אינטרנט של החבר.
 
 

 פרסום והצהרות 7.5.3
שלהם. כל הטענות, המצגים, הסיפורים האישיים וסיפורי  פרסומיהם במדיה החברתיתבכל  ואמתייםעל החברים להיות מדויקים 

 ."הצהרות ומצגים" 6.1כולל הכללים בנוגע להצהרות. ראה תת פרק  המוצרים חייבים לעלות בקנה אחד עם ה"כללים"
 
 

 Herbalife Nutritionשימוש בקניין רוחני של  7.5.4
של הרבלייף, כולל דרישה שחברים רשאים   רוחני קנייןב שימוש 6.2 כלל של בדרישות לעמוד חייבות חברתית מדיה הודעות

 " באופן המזדהה בבירור  להשתמש בשם המסחרי "הרבלייף
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 . הרבלייף של ת/כחברה עצמאי / חברכ
 

 :  בפרסומים במדיה החברתית בשם המסחרי הרבלייף אסורלהלן דוגמאות לשימוש 

 "אתגר בריאות של הרבלייף" •

 "העמוד של הרבלייף"  •
 

 :הודעות הם /של הרבלייף בשמות פרופיל מדיה חברתית  יסחרמ שם ההדוגמאות לשימושים מורשים של "בואו נדבר הרבלייף"

 " אתגר בריאות –חבר עצמאי של הרבלייף " •

 "חבר עצמאי של הרבלייף –עמוד הרבלייף  " •

 "עצמאי של הרבלייףחבר  – בואו נדבר על הרבלייף" •

• #HerbalifeNutrition 

• #TeamHerbalife 

• #IAmHalbalife 
 

  ,לשתף מדיה חברתית", הרבלייף"של החברה הכוללים את השם המסחרי  םיירשמבהשתגים חברים יכולים להשתמש , עם זאת
 .או קישור לאתרים רשמיים של החברה וערוצים חברתיים, הודעות

 
 

 תמונות, קטעי וידאו/אודיו  7.5.5
 "הכללים".חברים רשאים לפרסם חומרי שמע / וידאו ביוטיוב ובאתרי מדיה חברתית דומים, בתנאי שהתוכן עולה בקנה אחד עם 

 
 השימוש אופן לרבות) תמונות או הקלטות אם והמוחלט, הבלעדי דעתה שיקול לפי לקבוע, הזכות את לעצמה שומרת הרלבליף

 תמונות של הסרה לדרוש הזכות את לעצמה שומרת הרבלייף הרבלייף. של המוניטין את מצמצמות או הכללים את מפרות בהן(
  תנאי של החברתיות הפלטפורמות ופוליסות הרוחני הקניין  חוקי הפרטיות,  חוקי לכל לציית  החברים על כאלה. הקלטות או

 אנשים של בהקלטות או בתמונות שימוש בעת  הרבלייף וכללי אחרים, דומים  מונחים או הנחיות וההגבלות, התנאים השימוש,
 . חברתית מדיה  באתרי אחרים

 
 

 תנאי שימוש 7.5.6
 של דומים למונחים או המקובל השימוש להנחיות ולהגבלות, לתנאים ולהגבלות, לתנאים השימוש, לתנאי לציית החברים על

 הרבלייף. של בעסקיהם המשמשות  החברתיות המדיה פלטפורמות
 
 

 מקצוענות 7.5.7
אסור לחברים להגיב לאנשים אשר מפרסמים דברים שליליים אודותם, אודות חברי הרבלייף אחרים או הרבלייף. ניתן לדווח על 

 MPCIS@Herbalife.comפרסומים שליליים באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: 
 
 

 איסור רכישת עוקבים ולייקים במדיה החברתית  7.5.8
או להשתמש בכל טקטיקות מטעות או מטעות אחרות כדי להגביר את , 36לייקיםחברים אינם רשאים לרכוש עוקבים או 

 שלהם.  דפיםההפופולריות הנתפסת של חשבונות המדיה החברתית או 

 
 

 איסור מיקוד עוקבים בפלטפורמת המדיה החברתית  7.5.9
בנוסף, . לידיםקבלת  או ®הרבלייף מוצרי של מכירההבאים למטרת חברים אינם רשאים למקד באופן שיטתי את המשתמשים 

ס וגילאפליקציות או תוכנות אוטומטיות שיטטיות, וכן הודעות ידניות ישירות לחברים אחרים מתוך כוונה למכור מוצרים או 
 אסורים., ®הרבלייףל
 
 

 איסור כריית נתונים ותוכנות לאיסוף מידע מאתרים  7.5.10
הרבלייף שלהם חייבים לעשות זאת   עסק את לנהל כדי אחרות דיגיטליות ובפלטפורמות חברתית במדיה המשתמשים  חברים

בהתאם למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של כל פלטפורמת מדיה חברתית ושל ספק שירותי האינטרנט. כריית נתונים 
 ואסורים. ה למרמ נחשבים  ובבוטים( בסורקים ברשת, בעכבישים השימוש רק לא אך כולל)  אתריםמ מידע איסוף וטקטיקות 

 
 

 איסור שיטות תקשורת לא הולמות  7.5.11
הרבלייף שלהם חייבים לעשות זאת בהתאם לכללי   עסק את לנהל כדי חברתית מדיה בפלטפורמות המשתמשים  חברים

התקשורת והמדיניות של כל פלטפורמת מדיה חברתית. תקשורת מסחרית לא רצויה אסורה בדרך כלל. על החברים לוודא שיש 
 הרשאה ליצור קשר עם אנשים ולכבד את כל הבקשות שהם עשויים לקבל כדי להפסיק את הקשר. להם 

 
 
 
 

 
היא פעולה שיכולה   לייקעוקב הוא אדם שנרשם לחשבון מדיה חברתית כדי לקבל עדכונים. בפייסבוק, אדם שאוהב דף זהה לעוקב, לחבר או למעריץ.  36 

  להצגת  מהירה כדרך אהבתי'' הלחצן על ללחוץ יכול משתמש פוסט,  לשתף  או  הערה לכתוב במקום. Instagramלהתבצע על ידי משתמש פייסבוק, טוויטר או 
 אישור.

mailto:MPCIS@Herbalife.com
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 טלמרקטינג 7.6
 

החוקים מגבילים הפעלה של טלמרקטינג באופן חמור והם מאוד טכניים. כללים אלה ניתנים לחברים לשם עשיית סדר )אבל לא 
 הטלמרקטינג החלים ולציית להם.כעצה משפטית(. החברים אחראים לדעת את כל חוקי 

 
כאשר מתקשרים בחוזה עם ספקים, על החברים לוודא ששירותי הספק עולים בקנה אחד עם כל החוקים החלים. הפעולות או  

 המחדלים מצד הספק של החברים ייחשבו כאילו היו פעולות או מחדלים שנעשו על ידי החברים.
 
 

 הגדרות 7.6.1
 

 חייגן אוטומטי 
המחייג מספרי טלפון באופן אוטומטי, לרבות כל ציוד ממוחשב המבצע את פונקציית החיוג בין אם המכונה מתוכנתת מראש ציוד 

 37ובין אם לאו עם רשימה של מספרים או מספרי חיוג על בסיס אקראי.
 

 Blast Faxמשודר או פקס 
 שיכול לשלוח פקסים מרובים לנמענים מרובים.שליחת פקסים לנמענים שלא ביקשו לקבל את הפקס, לרבות ציוד 

 
 מערכת יחסים עסקית מבוססת  

 מערכת יחסים קודמת בין החבר לבין מנוי הטלפון המבוססת על:
 

 חודשים שקדמו לשיחת הטלפון, אם מערכת היחסים לא הסתיימה קודם לכן. 18קניה או עסקה קודם עם המנוי במהלך  •
 

( חודשים שקדמו לשיחת הטלפון, אם מערכת היחסים 3שירותים במהלך שלושה )שאלה מאת המנוי לגבי מוצרים או  •
 לא הסתיימה קודם לכן.

 

)אם המנוי מבקש מהחבר "לצאת מרשימת תפוצה", הבקשה מבטלת את מערכת היחסים המבוססת אפילו אם המנוי ממשיך 
 לעשות עסקים עם החבר(. 

 
 הבעת ההסכמה מפורשת קודמת

קשר ביחס למוצרי  אתוהסכם כתוב או תכתובת אלקטרונית בין החבר והצרכן המציינת במפורש שהצרכן מסכים שהחבר יצור 
 הקשר.   ו, לרבות מספר הטלפון או הפקס שבאמצעותם ניתן ליצור אתהעסקית או ההזדמנות ®הרבלייף

 
 טלמרקטינג

מוצרים או שירותים באמצעות הטלפון, טלפון נייד, הודעות טקסט,  פעולה של מכירה, שידול, שיווק, קידום או מתן מידע על 
 מכשירי פקס, חייגנים אוטומטיים, הודעות קוליות מוקלטות מראש או מלאכותיות, או מכשירים דומים.

 
 

 דרישות טלמרקטינג 7.6.2
" מאת אל תתקשרוהחלים על רשימות ", לרבות כל הכללים כל החוקים והתקנות החלים על טלמרקטינגלחברים אחראים לציות 

צורות ההמתבצעות מטלפונים סטנדרטיים וכן על כל  חיות" שמורות. דרישה זו חלה על שיחות וגופי ממשל ורשימות "אל תתקשר
 האחרות של טלמרקטינג.

 
נמצא ברשימות לחברים אסור ליצור קשר, בין אם באמצעות הטלפון ובין אם בפקס, עם כל אדם או ישות שהמספר שלהם 

עם אדם או ישות אשר נתן , בין אם בטלפון ובין אם בפקס, אך ורק". חברים רשאים ליצור קשר אל תתקשרוממומנות ממשל של "
את הסכמתו המוקדמת המפורשת מראש לקבל שיחות טלפון, ואשר ביססו מערכת יחסים עסקית עם החבר, או שיש להם 

 מערכת יחסים אישית עם החבר. 
 

 ם העוסקים בטלמרקטינג:על חברי

 לרכוש ולבדוק רשימות "אל תתקשרו" ממשלתיות בכל מדינה שבה הם פועלים עסקית; •

 ימים לפחות; 28לגשת לרישומים ולמחוק מספרים חדשים שנרשמו מתוך רשימת החיוג שלהם בכל  •

מזהה ועליהם להשתמש להגדיר את החשבון העסקי שלהם ברישום "אל תתקשרו". )החברים יידרשו לספק מידע  •
 (;38בשמות אישיים או שם החברה שלהם כזיהוי המוכר

 לשלם את התשלומים הקשורים עם גישה לבסיסי נתונים של "אל תתקשרו" •

להחזיק רשימות "אל תתקשרו" משל עצמם המתעדות את המספר)ים( של כל אדם או ישות שביקשו שלא ליצור איתם  •
 קשר;

 ;על "אל תתקשרו" ודרישות טלמרקטינג אחרות להחזיק מדיניות כתובה המפקחת •

 להדריך את כל האנשים העוסקים בשידול באמצעות הטלפון בשם החבר לגבי החוקים האלה; •

חברים אינם רשאים להשתמש במספרי טלפון שסופקו להם על ידי צד שלישי לשימוש בטלמרקטינג אם נראה שמספרי  •
הטלפון האלה נמצאים ברשימות "אל תתקשרו" ממשלתיות, או אם אותם מספרי טלפון מופיעים ברשימת "אל 

 תתקשרו" של החבר עצמו. 
 

 
 לרבות ציוד ממוחשב כגון:  37

מחייג שיחות כאשר אנשי הטלמרקטינג מדברים עם לקוחות אחרים באמצעות חיזוי זמן השיחה הממוצע שאורך לצרכן לענות לטלפון  –חייגן חיזוי  •
 ומתי המוקדן יתפנה לטפל בשיחה הבאה.

 המספק מספר לחיוג על המסך של המוקדן, לפי הוראה מהמוקדן, מחייג את המספר בעבור המוקדן. –חייגן תצוגה מקדימה  •
 חברים אסור לזהות את הרבלייף כמי ש"מוכר" או כ"לקוח". ל 38
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מתקשר מתוך מדינה או מחוצה לה. באחריות החבר לקבוע מהם הדרישות ייתכן ויחולו דרישות אחרות או הוספות אם החבר 
 לגבי החוקים והתקנות הרלוונטיים לרשימות "אל תתקשרו" ולציית לדרישות האלה.

 
 

 חייגנים אוטומטיים  7.6.3
 חברים אינם רשאים להשתמש בחייגנים אוטומטיים בקשר עם עסק הרבלייף, מוצריה או ההזדמנות העסקית שלה.

 
 

 הודעות קוליות מוקלטות מראש או מלאכותיות  7.6.4
 ות קוליות מוקלטות מראש או מלאכותיות בכל מה שקשור לעסק הרבלייף.טחברים אינם רשאים להשתמש בהקל

 
 

 פקסים שלא ברשות 7.6.5

 חברים אינם רשאים להשתמש בשידורי פקסים, קבוצות פקסים, או שירותים דומים לשליחת הודעות פקס. •

חברים רשאים לשלוח פקסים רק לאנשים שאיתם יש להם מערכת יחסים  עסקית מבוססת קודמת אשר נתנו הסכמה   •
 מפורשת קודמת לקבל פקסים מאת החבר. 

ים פקס למי שיש איתם מערכת יחסים עסקית מבוססת קודמת, החבר חייב היה להשיג את מספר הפקס  חכאשר שול •
 באמצעות:

 או תקשורת מרצון מאת הנמען  -
 לתת את מספר הפקס שלו. אינטרנט שבהם הסכים הנמען מרצונומתוך ספר טלפונים, פרסומת או אתר 

 על כל הפקסים לכלול:  •
הודעה ברורה ובולטת לעין בעמוד הראשון המציינת שהנמען יכול לבקש מהשולח לא לשלוח פקסים בעתיד )"בקשת   -

 ם מהווה עברה על החוק.ימי 30"אל תשלחו פקס"  וכי אי ציות לבקשה זו בתוך 
 מספר טלפון מקומי להתקשרות ומספר פקס )כדי שהנמען יוכל להעביר בקשת "אל תשלחו פקס"(  -
לפחות מנגנון אחד ללא עלות שבו יכול הנמען להשתמש כדי להעביר בקשת "אל תשלחו פקס" לחבר, כמו כתובת  -

 אתר אינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני או מספר חיוג חינם.

שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ויש לכבד את כל הבקשות  24החברים לקבל ולעבד בקשות "אל תשלח פקס"  על •
 ימים. 30בתוך 

 כל הפקסים צריכים להכיל )הן בשוליים העליונים והן בשוליים התחתונים של כל עמוד או בעמוד הראשון של הפקס(:  •
 תאריך וזמן משלוח הפקס,  

 שם החברה של החבר(; ובנוסף  ובמידת האפשרזהות השולח )שצריכה להיות השם הפרטי 
 מספר טלפון של המכשיר שממנו נשלח הפקס ומספר טלפון של החבר. 

 
 

 מגורמי ממשלה חקירות   7.6.6
הטלמרקטינג  חברים חייבים להפסיק את הטלמרקטינג מיד אם הם מקבלים הודעה כלשהי מרשות ממשלתית ביחס לפעילות 

 שלהם. חברים חייבים לדווח מיד להרבלייף על הודעות מעין אלה.
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 מועדון אורח חיים בריא 8פרק 
 

חברים רבים  מפעילים מועדוני אורח חיים בריא כדרך עסקית מצליחה. מועדוני אורח חיים בריא מופעלים כדי להציג ולמכור את 
וקיימים. בעוד שפרק זה מספק הסבר קצר על תפעול של מועדוני אורח חיים בריא, המוצרים מבוססי התזונה ללקוחות חדשים 

 הוא אינו מיועד להחלפת הדרכת חברים נרחבת כחלק מתכונית מועדון אורח חיים בריא. 

 
 מועדון אורח חיים בריא )"מועדון"( מספק מערך מידע לאנשים כדי:

 לדבר על תזונה טובה;  •

 פעילות גופנית קבועה; ללמוד את הערך של  •

 לתכנן אסטרטגיות להשגת אורח חיים בריא. •
 

 על הפעלת המועדון לעמוד בכללים הבאים. להרבלייף שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לקבוע האם המועדון עומד בכללים האלה.
 

 חוקים כלליים  8.1
 

 בדיקות  8.1.1
 המועדון.על החברים לשתף פעולה עם הבדיקות של הרבלייף את נוהגי 

החברים מקבלים שכאשר הרבלייף מבצעת ביקורת על מועדוני אורח חיים בריא היא רשאית להתקשר בחוזה עם צדדים 
 שלישיים שיסייעו לה בביקורות מעין אלה, לדוגמה באמצעות שימוש בלקוחות סמויים.

 
 

 הדרכה  8.1.2
באמצעות אירועי הדרכה מקומיים של הרבלייף. האחריות  מפעיל מועדון חייב להיות מתודרך על ידי חבר ממונה בעל הידע או

 .TAB Teamהבלעדית להדרכה של מפעיל מוטלת על הממונה הראשון חבר בדרגת 
 
 

 עובדים  8.1.3
 סייעו להם בתפעול המועדון.ירק חבר עצמאי של הרבלייף יכול להפעיל מועדון. חברים אינם רשאים להשתמש בעובדים ש

 
 

 זיכיון  8.1.4
והחברים אינם רשאים להשוות מועדונים לזכיינות כאשר הם מקדמים אותם כשיטת פעולה יומית.   39,מועדונים אינם זכיינות

 מועדונים מהווים אך ורק אמצעי לביצוע פעולות ליבה של עסק הרבלייף של מכירות מוצרים בתוך מועדון. 
 
 

 תפעול עסקי בלתי תלוי  8.1.5
 , מבטיחה או לוקחת על עצמה חבות על מועדון.רישיוןהרבלייף אינה מאשרת, ממליצה, מעניקה 

 
 

 חבר אחראי אחד  8.1.6
אם מספר חברים חולקים מקום משותף  40לפחות חבר אחד חייב לקבל אחריות מלאה על פעולותיו של כל מועדון ולפקח עליהן.

 להפעלת המועדונים שלהם, המידע המפורסם על אודות החברים האחראים צריך להשתנות בהתאם.
 
 

 מדיניות השכן הטוב  8.1.7
מפעילי מועדונים צריכים להיות שכנים טובים ומתחשבים )במיוחד כאשר הם מפעילים את המועדון מתוך ביתם(. לפיכך, על 

יל את ההשתתפות במועדון ולנקוט בכל אמצעי לוודא שהפגישות של המועדון אינן גורמות לרעש בלתי סביר, לפקקי החבר להגב
 תנועה או צורות אחרות של הפרעה לציבור. 

 
 

 ציות לחוק  8.1.8
מפעילי   על מפעילי המועדון לציית לכל החוקים והתקנות החלים על הפעלת המועדון שלהם. כאשר עומדים מול רשויות ממשל,

 מועדונים עתידיים ונוכחים חייבים לשתף פעולה ולהציג את הפעילויות העתידיות או הנוכחיות שלהם בצורה מדויקת.
 
 

 אי הקצאה או אזורים בלעדיים  8.1.9
 אין הקצאות של אזורים ואין אזורים בלעדיים למועדונים: ניתן לפתוח אותם ולהפעיל אותם בכל מקום שהחוק מאפשר זאת.

 
 

 ריבוי מועדונים  8.1.10
מפעילי מועדון אורח חיים בריא רשאים להפעיל מספר רב של מועדונים. אולם, על המפעילים להיות נוכחים במהלך המפגשים  

 במועדון, חוץ מאשר היעדרויות קצרות טווח כאשר הם משתתפים בפגישות בחסות הרבלייף. 

 
 חבר אינו רשאי להציג, לרמוז או להגיד בכל דרך שהיא שהמועדון מהווה זכיינות.   39
בר  החבר האחראי חייב לפרסם את הודעות "מפעיל מועדון אורח חיים בריא" לרבות שם החבר ופרטי ההתקשרות עמו. אם הוא נעדר, על החבר למנות ח  40

 )שאותו החבר עצמו הדריך( לפקח באופן אישי על כל פעילויות המועדון. 
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 שילוט נדרש 8.1.11
" למפעיל מועדון אורח חיים ותברואה היגיינהעת מפעיל מועדון אורח חיים בריא" והודעת נוהלי על כל מפעיל מועדון לפרסם "הוד

 בריא. 
 

ס"מ לכל הפחות. כל הודעה בפני עצמה צריכה להופיע בגודל  X  29.7 21השלטים המכילים את ההודעות צריכים להיות בגודל 
 .IL-www.myherbalife.com/he באתר עותקים מההודעות האלה זמינים   41נקודות.  17-גופן שאינו קטן מ

 
 

 גיינה טובה יה 8.1.12
גיינה טובה וישמור על ניקיון ותברואת המועדון.  ילמשתתפי המועדון דורשת כי מפעיל המועדון ידאג לה ®אספקת מוצרי הרבלייף

 גיינה נדרשים:ילהלן נוהלי ה
 

 מיקור המזון, טיפול והכנה 

 פירות, ירקות ומרכיבים אחרים שאינם של הרבלייף צריכים להיות מספקים בעלי מוניטין טובים.  •

 לטריות ואיכות עם הגעתם ושנית לפני השימוש בהם. בדיקת המרכיבים  •

 שימוש במים באיכות טובה )או מים רתוחים( כאשר מכינים משקאות המוגשים במועדון. •

 ניקיון יסודי וחיטוי ציוד המטבח לפני ולאחר כל שימוש לרבות מערבלים ולוחות חיתוך. •

 שימוש בכוסות חד פעמיות להגשת משקאות. •
 

 מוצרים מתכלים

 ש במוצרים לפי תאריך, ישן ראשון. אין להשתמש במוצרים שעברו את תאריך התפוגה שלהם.)לשימוש עד(.שימו •

 רחיצת פירות וירקות לפני השימוש. •

 אחסון מוצרים מתכלים באופן שיגן עליהם מפני נזק, קלקול או זיהום. •

 ניקוי יחידות קירור פעם בשבוע לפחות. •
 

 מוצרים לא מתכלים 

 י תאריך, ישן ראשון. אין להשתמש במוצרים שעברו את תאריך התפוגה שלהם.)לשימוש עד(.שימוש במוצרים לפ •

 ומרכיבים לא מתכלים במקום קריר, נקי ומאוורר היטב. ®אחסון מוצרי הרבלייף •
 
 גיינה אישית יה

 יש לרחוץ את הידיים והזרועות לעתים קרובות בסבון ובמים חמים. •

 והזרועות תמיד במקרים הבאים:יש לרחוץ את הידיים  •
 לאחר שימוש בשירותים. -
 לפני ואחרי טיפול במוצרי מזון. -
 לאחר עיטוש, שיעול או קינוח האף. -
 לאחר עישון, אכילה, שתיה או שעוזבים את מקום המועדון. -
 לאחר נגיעה בשיער או בכל חלק גוף אחר.  -
 לאחר נגיעה באדם אחר  -
 משומשים או מלוכלכיםלאחר נגיעה בציוד או בכלי מטבח  -

 יש לשמור על בגדים ושיער נקיים ומסודרים בכל זמן.  •

יש לעזוב את שטח המועדון מיד אם מרגישים חולים, אפילו אם צריך לסגור את המועדון. כאשר אפשר, חבר אחר  •
פעילויות  שהודרך כהלכה בעניין תפעול מועדון אורח חיים בריא, רשאי להחליף אתכם בעת היעדרותכם כדי לתמוך ב

 המועדון.
 

 שטח המועדון 

 יש לנקות מיד דברים שנשפכו ולהזהיר את אורחי המועדון להימנע מאזורים נגועים עד לניקוי יסודי שלהם.  •

 כיסוי מיכלי אשפה ושימוש בשקיות אשפה איכותיות בכל שטחי המועדון; וסילוק האשפה וריקונה באופן קבוע. •
 
 

 . תפעול מועדון 8.2
 

 השתתפותדמי  8.2.1
)כגון, עלות השכירות, שירותים  מפעילי המועדון רשאים לגבות דמי השתתפות לכיסוי עלויות הקשורות לתפעול שטח המועדון 

 שוטפים(. 
 

 אסור שדמי ההשתתפות יכסו את המחיר או העלות של: 

 מוצרים המוצעים למשתתפים או לאורחים שלהם לצריכה )כיוון שהם מהווים הטבה למשתתפים(. •

 רותים שמפעיל המועדון יבחר להציע )כגון סמינרים או שיעורים(.שי •
 42מפעיל המועדון יהיה אחראי להבנה וציות לדרישות החוקיות ודרישות המס.

 
  

 
  הניסוח המדויק של ההודעות עשוי להשתנות מפעם לפעם, אולם תמיד ניתן להשיג את הגרסה העדכנית ביותר באמצעות יצירת קשר עם מחלקת שירות   41

 .  IL-www.myherbalife.com/heלחברים, או שניתן להורידה מתוך 
 שחברים המספקים יותר מאפשרות אחת לדמי השתתפות ידרשו לשלם מיסים ולציית לתקנות הגשת מזון. לדוגמה, קרוב לוודאי   42

http://www.myherbalife.com/he-IL
http://www.myherbalife.com/he-IL
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 אין חובת השתתפות במועדון  8.2.2

למפעילי המועדון  ההשתתפות במועדון הינה החלטה אישית למשתתפים או לאורחים )בין אם הם חברים ובין אם לאו(. אסור 
 להצהיר או לרמוז שחלה חובת השתתפות.

 
 

 פעילויות ושירותים במועדון  8.2.3
 על מועדון אורח חיים בריא להציע למשתתפים בו:

 הזדמנויות קבועות למפגשים חברתיים •

 . ומשקל תזונה ניהול על( אחד על אחד או קבוצה) תכופים ואימון מידע מפגשי •
 
 

 להפניות ממשתתפיםתמריצים  8.2.4
 מפעילי מועדון רשאים להציע תגמולים סבירים, כמו מוצרים בחינם, בעבור הפניות של משתתפים חדשים. 

 אולם, אסור למפעילי המועדון לשלם כסף מזומן או שווה ערך לכסף מזומן בעבור הפניות מעין אלה.
 
 

 בלבד  Herbalife Nutritionמוצרים מורשים של  8.2.5
לצריכה ומכירה במועדון. אין לתת, למכור או לקדם בשטח המועדון מוצרים שאינם מוצרי  ®לספק אך ורק את מוצרי הרבלייףניתן 

 43חוץ ממרכיבים שמשמשים להכנת שייקים. ®הרבלייף
 
 

 צריכת מוצרים  8.2.6
וורה. מפעילי המועדון רשאים לתלות רשימת  ו שייקים, תה, ומשקאות צמחיים אלמפעילי מועדון רשאים להציע מוצרים בחינם כמ

טעמים קיימים של שייקים או תה, וכן כל מרכיב אופציונלי כמו חלבון או סיבים, אבל אסור למפעילים לתלות, לרשום או לגבות  
 44מחירים נפרדים בעבור מוצרים או מרכיבים אלה.

 
 בהתאם להוראות המודפסות על תוויות המוצרים.  ®מוצרי הרבלייףבמועדון ובכל מקום אחר, יש להגיש, להשתמש ולהכין את 

 
 

 הוצאת מוצרים  8.2.7
 את המוצרים המוצעים יש לצרוך אך ורק בשטח המועדון. אין להוציא אותם החוצה. 

 
 

 מכירת מוצרים קמעונאית 8.2.8
חייבים להימכר    ®כל מוצרי הרבלייף להחזיק מלאי מוצרים זמין, והם רשאים למכור את המלאי שלהם. םמפעילי המועדון רשאי

 כשהם סגורים ובאריזתם המקורית.
 

 מפעילי מועדון אינם רשאים:

 למכור מנות מוצרים נפרדות או בודדות שאינן ארוזות ונושאות תווית למכירה בודדת. •

 לפרסם תמחור של מוצרים. •

 להשתמש בטכניקות של מכירה בלחץ.  •

 המוצרים נדרשת כדי להיכנס, להשתתף או להצטרף או להישאר משתתף במועדון.להצהיר או לרמוז שקניית  •
 
 

 דוגמיות  8.2.9
 אין לתת מוצרים בתור דוגמאות אלא אם הם מתויגים להפצה כמנות בודדות.

 
 

 נאותותלא  תערובות 8.2.10
אלכוהוליים, תרופות או מרכיבים  אסור למפעילי מועדון לערבב שייקים, תה או משקאות אלוורה צמחיים תוך שימוש במשקאות 

 לא נאותים אחרים.
 
 

 אריזת מוצרים והצגתם 8.2.11
 ®מפעילי מועדון רשאים להציג ספרות הקשורה למוצרים, פרטי קידום מכירות, ויחידה אחת )לכל מוצר( של מוצרי הרבלייף 

לעין מבחוץ. כאשר מכינים שייקים, תה ומשקאות אלוורה צמחיים  נראיתסגורים באריזתם המקורית. אסור שהתצוגה תהיה 
 לצריכה, כל אחד מהמוצרים הארוזים צריכים להיות זמינים לבדיקה על ידי המשתתפים.

 
 

 סילוק נכון של מכלי מוצרים  8.2.12
, מפעילי המועדון נדרשים לטשטש או להשמיד את תוויות המוצרים ®י הרבלייףכדי להגן מפני אלו המבקשים לזייף את מוצר

 והמיכלים שלהם לפני שהם מסלקים מכלי מוצרים ריקים.

 
 המותרים למכירה בישראל   ®במועדונים בישראל, ניתן להשתמש אך ורק במוצרי הרבלייף  43
 ל.התשלום המותר היחיד למועדון הם דמי השתתפות יומיים, שבועיים או חודשיים לכיסוי עלויות התפעו 44
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 איסור על מכירת מועדונים  8.2.13
 

מפעיל מועדון אינו רשאי למכור את המועדון שלו לחבר אחר. אם מפעיל מועדון אינו רוצה להמשיך להפעיל את  העברת שכירות:
המועדון שלו או שלה, ניתן להעביר את שכירות המועדון לחבר אחר. לפני שחבר אחר יוכל להתקשר בחוזה השכירות, על החבר 

ך הרישום הקיים באותו זמן. מפעיל המועדון יהיה רשאי אז להעביר ימים ולמלא את הלי 90להיות חבר הרבלייף למשך לפחות 
, חוץ מאשר נטילת המחויבות על תשלום דמי השכירות לבעלים. ברגע שחוזה השכירות יאת השכירות ללא עלות מסוג כלשה

 מועבר, המקבל חייב למלא את תהליך רישום מועדון אורח חיים בריא.
 

: מפעיל המועדון רשאי למכור רהיטים, ארונות וציוד ששימשו את פעולות המועדון במועדוןמכירת מוצרים שמשתמשים בהם 
אם הם רוצים לרכוש אותם. מחיר הקניה בעבור שיפורי המקום, רהיטים,  לחבר הלוקח על עצמו את השכירותבעבור המועדון 

 ארונות וציוד לא יעלה על העלות לאחר פחת של הפריטים האלה.
 
 

 שיווק, קידום ופרסום  8.3
 

 ות צגההצהרות ו 8.3.1
משתתפי המועדון רשאים לשתף את החוויה שלהם. אולם, כל הטענות, המצגים, הסיפורים האישיים והסיפורים על מוצרים  

 חייבים לעלות בקנה אחד עם החוק ועם "הכללים".
 
 

 תזונתית למשתתפים ולאורחים מתן עצה  8.3.2
, ומידע תזונתי המתאים לתוויות המוצרים ולחומרים הקשורים  תזונתיים םלתת עצות כלליות בנושאימפעילי המועדון רשאים 

אליה. זה כולל הדרכה על המוצרים, שימוש והיתרונות העיקריים שלהם. מפעילים רשאים גם לספק סיפורים מתאימים על  
 פטור הנדרשות על ידי הרבלייף(. תניות ההמוצרים, סיפורים על ניהול משקל אישי, בעל פה ובכתב )בליווי 

 
מפעילי מועדון אינם רשאים להצהיר או לרמוז ששימוש במוצרים יאבחן, יטפל או ירפא מחלה או מצב רפואי כלשהם, וכל המידע 

 ® על תוויות והחומרים של מוצרי הרבלייף. מופיעשנמסר למשתתפי המועדון ואורחיו צריך לעלות בקנה אחד עם המידע ש
 
 

 פרסום  8.3.3
 מועדונים מהווים מקום להתאספות חברתית והם מתפרסים אך ורק מפה לאוזן.

מפעיל המועדון רשאי להזמין את האורחים אישית, הם יכולים להיות מוזמנים על ידי חבר אחר, משתתף במועדון או   •
 לקוח.

 כדי שיחה או בהזמנה כתובה )או מועברת דיגיטלית( בעקבות שיחה.ההזמנות יכולות להינתן תוך  •

 מועדונים אינם מיועדים למשוך עוברים ושבים.  •

 פרסום המועדון מוגבל לשירותי קידום מכירות המוצעים בשטח של המועדון, כמו הערכות או מצגות. •
 

 פרסומות על שירותי המועדון יכולות לכלול את הפרטים הבאים: 

 ומפעיל המועדון שם המועדון  •

 מספר טלפון •
 

 שימוש ברדיו ובטלוויזיה לפרסום שירותי המועדון אסורים.
 
 

 אתרי אינטרנט אישיים  8.3.4
 כל מפעיל מועדון רשאי ליצור אתר אינטרנט בכפוף לתנאים הבאים:

 

 שאינם נגישים לציבור הרחב, בתנאי שהם מצייתים לכל הכללים של הרבלייף.  אתרים מוגנים בסיסמה •
 

הנגישים לקהל הרחב רשאים לספק אך ורק את המידע הבא על מועדון אורח חיים  אתרים שאינם מוגנים בסיסמה •
 בריא: 

 השירותים הזמינים במועדון )לדוגמה, הערכת בריאות או מצגת בריאות(  -
 מועדון שם המועדון ומפעיל ה -
 מספר טלפון -

 
 . אסורכל מידע אחר המתפרסם באתרים הנגישים לציבור הרחב ומיוחד למועדון 

 
 

 איסור על שילוט במועדוני אורח חיים בריא באזור מגורים  8.3.5
אין להשתמש בשילוט חיצוני מכל סוג שהוא במועדונים המופעלים מתוך מקומות מגורים. לשילוט במועדונים שאינם באזורי  

 .8.4.3מגורים, ראו כלל 
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 מועדון אורח חיים בריא במקום שאינו אזור מגורים  8.4

 
 תהליך רישום  8.4.1

 שכירות או פתיחת מועדון במיקום שאינו מקום מגורים על החבר:לפני חתימה על חוזה 
 ימים לפחות.  90במשך  Herbalife Nutrition-להיות חבר ב  •
באותו זמן בעבור מיקום האתר, השלט המוצע, ועניינים   Herbalife Nutritionלהשלים את התהליך הנדרש על ידי  •

 אחרים.
 .IL-www.myherbalife.com/he- או לרשום את המועדון אונליין ב 45להגיש את טופס "רישום מועדון"  •

 
 על החברים לציית לחוקים, לכללים ולתקנות המקומיים.

 
 מקומות מכירה/שירות  8.4.2

 
למכירה קמעונאית. מקומות למכירה קמעונאית : מועדונים אינם רשאים לפעול בשטחים של מקומות  חנויות מכירה קמעונאית

 מוגדרים כמקומות קבועים שהפעילות העיקרית בהם היא מכירה במקום או משלוח של טובין לצרכנים.
 

מועדונים אינם רשאים לפעול בשטחים של חנויות שירות שמטרתם העיקרית היא אספקת מזון מוכן )כגון, אך  חנויות שירותים:
בתי קפה, גלידריות וכו'(. אולם, מותר להפעיל את המועדון בתוך חנויות שירות כמו סלון יופי, מספרה, מכון  לא מוגבל למסעדות, 

כשור, מועדון בריאות, בתנאי שפעילויות המועדון והשילוט שלו מוגבלים לחדר סגור ואינם נראים לעוברים והשבים או לציבור  
 ריה, לקניון או לאזורי מסחר קמעונאיים.המבקר בחנות השירות, והוא אינו פתוח לרחוב, לגל

 
 

 גבלות שילוט ה 8.4.3
מועדון אורח חיים בריא אינו יכול לשאת כל סוג של שילוט המזהה את המועדון, בצד החיצוני של השטח שלו, או בשטח המקיף  

 בכפוף לתנאים הבאים:אותו. אולם, שלט קטן בסמוך לדלת המועדון המזהה בפשטות את החבר ו/או את שם המועדון מותר 
 

אסור שהעיצוב והתוכן של השלט המוצע ייתפסו כחנות, מסעדה, זכיינות או דבר מה דומה, או מקום קמעונאי אחר,  •
 ואסור שהוא יזמין עוברים ושבים לרכוש מוצרים.

 (.4Aמ"מ ) x 297 210מידות השלט לא יעלו על  •

זהים   שלטים היו להםיהיו בשמות זהים או דומים מאוד או שיאסור ששני מועדונים הפועלים ממקומות שאינם למגורים  •
 46ק"מ. 160של  או דומים ברדיוס

 (. #4; אחלה בריאות #3אין להשתמש בשלטים בשמות חוזרים עם מספרים )למשל אחלה בריאות  •

 שזהו עסק הרבלייף(. אסור שהשלטים יזהו, ירמזו או יסמנו שהדייר הוא חבר הרבלייף עצמאי )או יציינו באופן אחר  •

 .( אסור שהשלטים יפרסמו את השירותים המוצעים כחלק מהמועדון )לדוגמה, הערכות בריאות וכו' •

 קיימים לרכישה בשטח המועדון. ®אסור שהשלטים יצהירו או ירמזו שמוצרי הרבלייף •

קניין רוחני של הרבלייף, שמות של מוצרים או מותגים, המילה "שייק" או כל מילה אחרת  יישאואסור שהשלטים  •
 זמינים במקום הזה, כגון: ®הרומזת או מסמנת שמוצרי הרבלייף

 מועדון אורח חיים בריא  -
 הרבלייף  -
-LA Live 
 מארק היוז  -
- LiftOff® 
- Skin Activator® .או כל  מוצר אחר 

 ים דומים מותרים:המונחים הבאים ומונח •
 מועדון -
 מרכז -
 פגישה  -

 :אסוריםהמונחים הבאים, ומונחים דומים להם  •
 קפה  -
 מסעדה  -
 בר  -
 שוק  -
 חנות כלבו  -
 חנות -

 אסור ששלטים המציינים "פתוח / סגור" יראו מבחוץ.  •
 

 להלן מספר דוגמאות לעשה ואל תעשה בשלטים:
 

 אל תעשה  עשה 

 "מרכז של אנג'לה" 
 " הכוכב הטוב"מועדון 

 "אזור ההרגשה הטובה"

 "קפה שייקים של אנג'לה" 
 "בר תזונה בריא"

 "חנות הפחתת משקל של הרבלייף"

 
 .חבריםל שירות  ממחלקת  או IL-www.myherbalife.com/he-ב זמין הרישום טופס 45

 

 כולל כל דבר ניראה לעין מבחוץ שעלול לרמוז שהמיקום הינו זכיינות.   46

http://www.myherbalife.com/he-IL
http://www.myherbalife.com/he-IL
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והיה ומפעיל המועדון מציית לכל הנקודות שפורטו לעיל, השימוש במונחים הבאים ומונחים דומים מותר: "מועדון", "מרכז",  

 בשם של קבוצה או בודד.  או וי גם להשתמש בשם העסקי שלשאאו"פגישה"; מפעיל המועדון ר
 
 

 החוץ של מועדון אורח חיים בריא 8.4.4
מועדונים אינם מהווים חנויות למכירה קמעונאית, בתי קפה, מסעדות או מקומות של משלוחי אוכל. הכללים הבאים חלים על  

 החוץ של המועדון, כדי למנוע הטעייה של הציבור:

 ישיבה בחוץ אין להציב שולחנות, כיסאות או מקומות  •

כיסויי הדלתות והחלונות במועדונים הממוקמים באזורים שאינם למגורים צריכים להיות מצופים או אטומים,  •
 והם צריכים להיות חלקים ולא ממותגים כך שהחלק הפנימי של המועדון לא יראה לאנשים מחוץ למועדון. 

 
 אסור שהכיסוי  -

 וכו'( יציג מיתוג כלשהו של הרבלייף )שמות, לוגואים  •

 יכיל טקסט, גרפיקה, ערכות צבעים, או תמונות / ציורים •

 יצהיר, ירמוז או יגיד )אפילו ללא מילים( שמוצרים קמעונאיים זמינים לרכישה בפנים. •

 אסור שיופיעו על הצד החיצוני של המועדון: •
 )או כל כרטיס אשראי אחר( ויזה או מאסטרקארד שלטים או מדבקות של  -
 "ברוכים הבאים"המילה  -
 תמונות או לוגואים של שייקים, מערבלים-
 תמונות של אוכל או מוצרים -
 מספרי טלפון -
 " או כל הפניה מעין זו.com" ,"www" ,"netהפניות לאתרי אינטרנט כמו: " -
 כותרות או סיסמאות )כותרת היא מונח תיאורי המשמש בשילוב עם שם המועדון(. -

 
 

 רושמותקופות  8.4.5
 למשתתפי המועדון.  ייראומות, קופות קטנות וכדומה כיוון שמועדונים אינם מהווים חנויות קמעונאיות, אסור שקופות רוש

 
 

 השכרה, שכירות או שיתוף במיקומים של מועדון  8.4.6
 מפעיליםמפעילי מועדונים רשאים לשכור, להשכיר, או לגבות בעבור מועדונים הממוקמים באזורים שאינם אזורים למגורים שהם 

מהרווח נטו לחבר שלו מציעים והחבר  5%או חולקים עם חבר אחד מארגון הכפיפויות שלהם. אולם, התשלום הנובע לא יעלה על 
 ומות האלה לחברים בארגונים אחרים.המציע אינו רשאי לשדל או לקדם את המק

 
 

 עוברים ושבים  8.4.7
"עובר ושב" פוטנציאלי הוא אדם המבקר במועדון אורח חיים בריא בפעם הראשונה ללא הזמנה אישית ומבלי שהיה לו קשר ישיר 

 עם משתתף קיים במועדון.כלשהו עם המפעיל של המועדון או הפניה אליו או 
 

חיים בריא רשאים לצרף לקוחות עוברים ושבים כמשתתפים, אבל אם הלקוח אינו רוצה להצטרף או לא יכול,  מפעילי מועדון אורח 
 המפעיל יהיה מוגבל: 

 להציע ללקוח הפוטנציאלי שייק, תה או משקה אלוורה צמחי בחינם כדוגמיות. •

 .ועדוןמידע בקרב משתתפי המשיתוף בצריכת מוצרים ו, אורח חיים בריא המושג מועדון להסביר •

 לספק דוגמאות בחינם או מוצרים מוכנים כדי לעודד עוברים ושבים לחזור ולהצטרף כמשתתפים במועדון. •
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 הליכי אכיפה  9פרק 
 

התקשורת , הפרות יכולות להשפיע לרעה על חוות דעתם של הרגולטורים. המותג הרבלייף עלעל ההזדמנות ו מגניםהכללים 
 הרבלייף עצמאיים  חבריחינוך ניתן לפתור על ידי  של הכללים  רבות בעוד הפרות. מוצריה ועל חבריהעל , הרבלייף לגבי והציבור 

 .עונשים חמורים יותרלישנם מקרים בהם הפרות של הכללים ראויים , על הכללים והנהלים העסקיים

 
והמוניטין של הרבלייף ושל  מומלץ בחום לחברים לדווח מיד על הפרות לכאורה של כללי הרבלייף כדי להגן על השם הטוב

חבריה. בדרך כלל, הרבלייף תבדוק תלונות שיובאו בפניה בתוך שנה אחת מהרגע שהחבר מודע או היה אמור להיות מודע  
 47להפרה אבל שומרת לעצמה את הזכות לנהל חקירה בכל עת. 

 
 הליך הגשת תלונה 9.1

המידע הנדרש כולל את טיב התלונה והעובדות התומכות  48תלונה רשמי". חברים צריכים לדווח על חשד להפרות על גבי "טופס 
 של החבר המדווח. ID-יש לחתום על טופס התלונה הרשמי ולכלול את מספר ה 49בטענות. 

 
 

 חקירה  9.1.1
יצור קשר עם והיה והרבלייף תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט שיש מידע מספיק התומך בטענות, נציג של הרבלייף 

 החבר המופיע בתלונה כדי לאפשר לחבר לתת את תגובתו.
 

בנסיבות מסוימות, ייתכן ויהיה הכרחי להטיל מגבלות על חוזה החברות בזמן שהחקירה בעיצומה. בין המגבלות האלה עשויים 
 או שלילת: והשעיהעל השתתפות באירועי הרבלייף להיכלל איסור 

 

 הטבות קניה. •

 תמלוגי מפקחתשלום של  •

 TAB Teamתשלום של בונוס תפוקה לחברי  •

 פרסים או הטבות )לדוגמה, חופשות, סיכות וכו'( •

 בסמינרי הדרכה בחסות הרבלייף או בפגישות אחרות.  נשיאת דברים •

 הסמכות בהתקדמות. •

 הזכות להציג את עצמו כחבר הרבלייף.  •
 

 ת העונש שהוטל עליו. הרבלייף שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם החבר המפר, וא
 
 

 סנקציות  9.1.2
הפרות של הכללים עלולות לגרום לבעיות חוקיות או רגולטוריות להרבלייף ולסכן את העסק לכל החברים. לפיכך, יתכן שהעונשים 

והתוצאות  יהיו חמורים. להרבלייף יהיה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לקבוע את העונש המתאים בהתבסס על אופי ההפרה 
 שנגרמו או עלולות היו להיגרם, לרבות:

 

 השעיה של כל זכויות החבר וההטבות המגיעות לו •

 עונשים כספיים  •

 מחויבות לפצות את הרבלייף בעבור הוצאות בית משפט. •

 הוצאה מתוכנית דובר. •

 ביטול הסמכה להשתתפות בטקס בונוס ע"ש מארק היוז.  •

 קה. ביטול הסמכה להשתתפות בתוכנית בונוס תפו •

 אובדן קבוע של קו חונכות. •

 ביטול חוזה החברות )ראו "סיום או מחיקת חוזה חברות" להלן(. •
 

אחר סייע, עודד או היה חלק מההפרה, הרבלייף תוכל גם לראות בחבר מעין זה אחראי  ברוהיה והרבלייף תגיע למסקנה שח
 להפרות.

 
 

 צעדים מתקנים  9.1.3
הנגרמים כתוצאה מעונשים לפתרון הפרות של חוזה חברות כפול לא יכללו פעילות שהתבצעה יותר התאמות ניקוד ורווחים 

 משנתיים לפני תאריך קבלת התלונה בהרבלייף.
 
 

 בקשות לשיקול מחודש )שאינן קשורות לסיום חוזה חברות(  9.1.4
ה. כאשר מבקשים שיקול מחדש, ימים תאריך קבלת ההחלט 15חברים רשאים להגיש בקשה להרבלייף לשקול מחדש בתוך 

החבר רשאי להגיש מידע נוסף שלפי דעתו היה צריך להילקח בחשבון, ועליו גם להצהיר מדוע המידע הזה לא ניתן במהלך 
 את לעצמה שומרת שהרבלייף למרות ימים, הבקשה תידחה 15החקירה. אם הבקשה לשיקול מחודש לא תוגש בתוך תקופה של 

 .והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי יום 15 של לתקופה מעבר שהוגשו ראיות לשקול הזכות

 
 . .מוניטין או כל נזק תוצאתי, אובדן רווחיםאכיפת הכללים של הרבלייף לא תיצור אחריות לתשלום פיצויים בגין   47
 IL-www.myherbalife.com/he חברים או מתוךלאת הטופס ניתן לקבל באמצעות מחלקת שירות   48
 תאריכים, זמנים, מקומות וכו'. פרטים עובדתיים כוללים שמות, כתובות ומספרי טלפון של האנשים המעורבים וכן   49

http://www.myherbalife.com/he-IL
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 סיום חוזה החברות  9.1.5

 50הרבלייף רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לסיים חוזה חברות והיה והחבר הפר את הכללים.
 
לא תהיה לחבר טענה כנגד הרבלייף כתוצאה  , הביטולעם . ייכנס לתוקף במועד ההודעה בכתב של הרבלייף לחבר ביטולה

 אינו רשאי עוד 51חוזהו בוטל חבר ש. ביטולמה
 
 ;הרבלייף עצמאי לנהל עסקים כחבר -
 ; ייצג את עצמו כחבר עצמאישל הרבלייףל -
 ו; הסימנים המסחריים וקניין רוחני אחר, הלוגו, להשתמש בשם המסחרי של הרבלייף -
 . אפילו כבן זוג או אורח של חבר, אירועים חברתיים או קידום מכירות, מפגשים, להשתתף בהדרכות -
 
 

 ערעור על סיום  9.1.6
ימים תאריך קבלת ההחלטה. כאשר מבקשים שיקול מחדש,  15חברים רשאים להגיש בקשה להרבלייף לשקול מחדש בתוך 

רשאי להגיש מידע נוסף שלפי דעתו היה צריך להילקח בחשבון, ועליו גם להצהיר מדוע המידע הזה לא ניתן במהלך החבר 
 , אף על פי שהרבלייף שומרת לעצמהימים, הבקשה תידחה 15החקירה. אם הבקשה לשיקול מחודש לא תוגש בתוך תקופה של 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ימים 15את הזכות לשקול ראיות שהוגשו אחרי פרק הזמן של 
 

ייבחן על ידי ועדה המורכבת מנציגים ממונים מכל אחת מהמחלקות, מחלקת מכירות, מחלקת שירות חברים  ייתכן שהערעור
בקולות של רוב ועדת הבדיקה ניתן לעצור את סיום חוזה החברות, להחזיר את חוזה  . והמחלקה המשפטית )"ועדת בדיקה"(

החברות, או להמליץ על עונשים חלופיים להפרות המדוברות. בבדיקת ההחלטה על סיום, ועדת הבדיקה תשקול האם ההפרות 
 לכאורה היו מהותיות. 

 
  ההחלטה לא תיצור חבות לתשלום פיצויים על אובדן רווחים או שם טוב. 

 
לשהי מחוזה סיום פירושו ביטול מלא של חוזה החברות ופסילת זכויות החבר לנהל עסק הרבלייף. זה כולל ביטול של הזכויות לקבלת הכנסה עתידית נוספת כ  50

 החברות. 
 .ים אפשרי/ם/כללחקירה של הפרות   במהלךאשר בחרו להתפטר או לעזוב את עסק הרבלייף  חברים על גם חלים אלה איסורים  51
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 הוראות חוקיות נוספות 10פרק 
 

 חבר עצמאי והרבלייף. בין שלמים חוזיים ויחסים  היישום פירושו" ל"הסכם להלן הפניות

 
 נזקים  10.1

לא הרבלייף ולא חבריה יהיו אחראים אחד לשני על כל נזק עקיף, משני,  במידת המקסימום האפשרית במסגרת החוק, 
לרבות ומבלי להגביל אובדן כלשהו של שם טוב, הזדמנויות עסקיות, עסקאות,   מופת או ענישה מיוחד מכל סוג שהוא,,נסיבתי

 תחת כל תיאוריה משפטית או שוויונית, בין אם האפשרות של נזק כזה ידוע על ידי אחד הצדדים.רווחים או הכנסות, 
 
 

 תניית פטור ודחייה ה 10.1.1
להתייחס להפרות של כללים או להפרות אחרות של ההסכם עם כל חבר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.  ת הרבלייף רשאי

שום כישלון, סירוב או הזנחה של הרבלייף לממש כל זכות, כוח או אופציה על פי ההסכם יהוו ויתור על ההוראות או ויתור של  
 הרבלייף על זכויותיה בכל עת על פי ההסכם. 

 
 

 רדת סעיפים הפ 10.1.2
 ונותק מההסכם ולא תהיה להסכם כלשהו יימצא כלא תקף, לא חוקי, או בלתי ניתן לאכיפה בשום היבט, הוא יסעיף בוהיה ו

במלוא תוקפו והשפעתו. יתרה מזאת, תתווסף אוטומטית כחלק מההסכם הוראה דומה ככל  שיישארהשפעה על יתרת ההסכם, 
 האפשר להוראה המנותקת שתהיה חוקית, תקפה וברת אכיפה.

 
 

 בחירת החוק ופורום  10.1.3
  לש חלותכל מחלוקת שתעלה מתוך מערכת היחסים שבין הרבלייף והחברים, תפוקח על ידי החוק בירושלים, ישראל, ללא 

 לאומי.-עקרונות החוק הבין 
 

 בהליכים שיפוטיים בבית משפט מוסמך בישראל. לפתרוןכל מחלוקת מעין זו תובא 
 
 

 )שיפוי(   תשלום פיצויים 10.1.4
לרבות כל העלויות או  ,  דרישה או תביעה, פעולה, ויחזיק את הרבלייף ללא תביעה מכל תובענה, יפצה יגן, חבר ישפה

, בין היתר, הרבלייף עשויה. חבר הרבלייף עצמאיתנהגותו של ההנובעים מהפרה של החבר בהסכם או מ, ההתחייבויות והנזקים
 .לקזז סכומים שהיא חייבת לחבר כדי לספק את כל החובות הנובעות משיפוי זה

 
 

 תביעות בין חברים  10.1.5
ל עלות, אובדן, נזק או הוצאה שנגרמה על ידי חבר ישירות או בעקיפין כלהרבלייף לא תהיה חבות לכל חבר שהוא בעבור 

 כתוצאה מכל פעולה, מחדל, מצג, או הצהרה שנעשו על ידי חבר אחר. 
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 הגנת פרטיות ונתונים  11פרק 
 

, ישראל, אוספת פרטי 75359, אזור התעשייה, ראשון לציון, 46( בע"מ, דרך המכבים  1990הרבלייף אינטרנשיונל אוף ישראל )
מידע על   פתעל אודות חבריה. חוץ מהפרטים האישיים המכילים את טופס הבקשה לחברות, הרבלייף אוס מסוימיםמידע אישיים 

כדי למלא את התחייבויותיה לחוזה החברות, כמו מספר חשבון הבנק של החבר  העסק של החברים ומידע אחר שהיא זקוקה לו
או מספר כרטיס האשראי שלו. אם חברים מסרבים למסור להרבלייף את המידע הזה או אישור מתאים להשתמש במידע, הוא או  

 ישמשו: אם חבר מוסר להרבלייף את הפרטים שלו, הם 52היא לא יוכלו להפוך לחברים או להישאר כאלה.
 

 לצורך מתן שירותים לחבר )כמו קבלת ועיבוד הזמנות, חישוב רווחים וכו'(. .1
 לתמיכה ושיפור השירותים שהחבר מעניק ללקוחות שלו;  .2
 למתן שירותים נוספים לחברים;  .3
 לשמירה על תפקוד תקין של תוכנית השיווק והמכירות; ובנוסף  .4
 למטרות תאימות. .5

 
עם מטה החברה בארצות הברית, ועם ספקי שירותים מצד  53ישויות מסונפות לה,הרבלייף משתפת את פרטי החברים עם 

, חשבונאות, יועצים משפטיים וכו'(, ועם חברים בארגון הממונים כאשר נדרש. במקרים מסוימים,  ITשלישי )לדוגמה, תמיכת 
ציבוריות. בכל המקרים האלה, הרבלייף תנקוט הרבלייף תידרש מבחינה חוקית לשתף את הפרטים של החברים עם רשויות 

  באמצעים המתאימים לוודא את סודיות פרטי החברים. הרבלייף אינה משתפת פרטים עם צדדים שלישיים אחרים.
 

מהישויות המסונפות להרבלייף, וייתכן כי ארגון הממונים של החבר, עשויים להיות במדינות שבהן הגנת הפרטיות חלשה  מקצת
יותר לעומת המדינה שבה חי החבר. אולם, הרבלייף מחויבת להגנת פרטיות החברים בכל פעם שהיא משתמשת בפרטים של 

 EU_US Safe Harbour"ב )ארה–סכם חוף מבטחים מאושר אירופה החברים ולהרבלייף אינטרנשיונל אוף אמריקה, אינק, ה
Agreement  ,)שבארצכם לזו  השווה הגנה לדרגת המחויב. 

 
לחברים עומדת הזכות לגשת לפרטים האישיים שלהם והזכות לתקן פרטים שגויים. אם חבר מבקש להפעיל זכות זו, עליו ליצור  

או  IL-www.myherbalife.com/he-לבדוק את פרטי החשבון שלו אונליין בחברים במדינה שלו, לקשר עם מחלקת שירות 
 .privacy@herbalife.comלשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת 

 
של חברים הקשורים לחברים בארגון הכפיפויות. חבר רשאי להשתמש   הרבלייף תמסור פרטי מידע אישייםמפעם לפעם, 

בפרטים האישיים האלה רק כדי לפתח מערכת יחסים עסקית עם ארגון הכפיפים שלהם, אלא אם כן קיבלו הסכמה מאת החבר 
גנת הנתונים בארגון הכפיפויות להשתמש בפרטים האישיים שלו או שלה למטרות אחרות. חברים חייבים לציית לכל חוקי ה

לאומית. ברגע שהרבלייף מסרה פרטים אישיים לחבר, הם יהיו אחראים להם  -החלים, לרבות מגבלות על העברת נתונים בין
 ולשמירה על סודיותם המוחלטת.

 
הרבלייף תעניק לחברים חומרים אודות מוצריה ושירותיה כדי לסייע לחברים לפתח את העסק שלהם, וייתכן כי הרבלייף תשלח 

חבריה פרטים מסחריים על אודות הרבלייף או שותפיה העסקיים. חברים רשאים לסרב לקבל חומרי פיתוח וקידום מעין אלה ל
שירות   מחלקת  עם  קשר  יצירת  באמצעות  או  וההסכם  לחברות  הבקשה  בטופס  סימון  תיבת  בטלפון:  לבאמצעות  -03חברים 

9431155 . 
 

 
  

 
 ק. כאשר חבר מסיים את החברות שלו, הרבלייף חייבת לשמור מקצת מפרטי החבר למטרות חשבונאות ולחישוב הרווחים על פי תוכנית המכירות והשיוו 52
 herbalife.co.il-, או ב IL-www.myherbalife.com/he-רשימה של חברות בנות של הרבלייף אפשר למצוא ב 53
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 הגדרות 12פרק 
 

 להצטרף כחבר הרבלייף. : אדם המבקש מועמד
 

 בקשה לחברות בהרבלייף והסכם   מועמדות:
 

: במקרה של גירושים, או פירוק מערכת יחסים של שותפים לחיים, השילוב של הניקוד בין חוזה החברות המקורי לחוזה  קישור
 החברות הנפרד של בני הזוג הגרושים או השותפים לחיים לשעבר, למטרות חישוב אחוזי רווח. 

 

ציוד המחייג מספרי טלפון באופן אוטומטי, לרבות כל ציוד ממוחשב המבצע את פעולת החיוג בין אם המכונה   חייגן אוטומטי:
 תוכנתה מראש ובין אם לא ברשימה של מספרים או מספרי חיוג על בסיס אקראי.

 

שיכול לשלוח פקסים מרובים  : שליחת פקס לנמענים שלא ביקשו את הפקס, לרבות ציודשידור פקסים או קבוצות פקסים
 לנמענים מרובים.

 

 עזר מכירות שלא ניתן על ידי הרבלייף. כלי עסקי:
 

 מועדון אורח חיים בריא  מועדון:
 

 : רשימה המופקת ונשמרת על ידי חבר לצורך מעקב וכיבוד כל בקשות היציאה מרשימות דיוור במייל.רשימת "אל תשלחו"
 

 עם הכנסות בפועל או בפוטנציאל של חבר. כל אמירה בקשר הצהרה על רווחים:
 

( המנוי רכש או ביצע עסקה בתוך 1מערכת יחסים קודמת בין חבר ומנוי טלפון המבוססת על ) מערכת יחסים עסקית מבוססת:
( שאלה לגבי מוצרים או 2חודשים קודם לתאריך שיחת הטלפון למנוי אם מערכת היחסים לא הסתיימה קודם לכן, או ) 18

ם בתוך שלושה חודשים שקדמו לשיחת הטלפון, אם מערכת היחסים לא הסתיימה קודם לכן. אם המנוי מבקש מחבר "אל שירותי
 תתקשרו" אלי, הבקשה מסיימת עת מערכת היחסים העסקית המבוססת אפילו עם המנוי ממשיך לעשות עסקים עם החבר. 

 

 דמי עיבוד נתונים שנתיים / דמי טיפול שנתיים דמי:
 

 חבר לשעבר, בן זוג, שותף לחיים או כל אחד אחר שהשתתף בחוזה החברות. משתתף לשעבר:
 

 כולל חומרים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, מיתוג, וסודות מסחריים. קניין רוחני של הרבלייף:
 

HMPערכת הרשמה של הרבלייף : 
 

או להזדמנות העסקית של הרבלייף. וכן הפניות הקשורות לפרסום,  ®יףכולל לקוחות פוטנציאלים למוצרי הרבלי הפניות:
 משבצות פרסום, או ערכות החלטה. 

 

 אדם המוגדר על ידי חבר הרבלייף כשותף לחיים שלהם על גבי "טופס בקשה להוספת שותף לחיים". שותף לחיים:
 

 צורת של הצהרה על רווחים. הצהרות סגנון חיים:
 

 מכירה המופקים על ידי הרבלייף.ספרות ועזרי  חומרים:
 

 . 03-9431155 (972)חברים של הרבלייף שאותה ניתן להשיג בטלפון: למחלקת שירות   שירות חברים:
 

MLM.שיווק רב שכבתי : 
 

בשום צורה שהיא   Herbalife Nutritionתקופת המתנה שבה משתתף לשעבר אינו רשאי להשתתף בעסק של  תקופת אי פעילות:  
 לפני שינוי חונכים.

 
  תקופת המתנה: 

 ( ומטה: שנה אחתSP'sמפקחים ) •
• World Team  בגלל פרישה או פקיעת תוקף של דמי הטיפול השנתיים(.  -ומעלה: שנתיים )בזמן המחיקה 
 

 תקופת אי פעילות 2.1.9לפרטים נוספים ראו כלל 
 

קשר בקשר עם   אתוהסכם כתוב או אימייל בין חבר וצרכן המציין במפורש שהצרכן מסכים שהחבר יצור    ה מפורשת מראש:כמהס
 או ההזדמנות העסקית שלה, לרבות מספר הטלפון או הפקס אשר באמצעותם ייעשה הקשר. ®מוצרי הרבלייף 

 

ונים מכל אחת מהמחלקות: מחלקת הוועדה הבודקת ערעורים על החלטות סיום חוזה חברות. כוללת נציגים ממ  ועדת בדיקה:
 חברים והמחלקה המשפטית.למכירות, מחלקת שירות 

 

ות וההודעות שהרבלייף מנפיקה, או תנפיק בעתיד, או עשויה לייף וכל הכללים האחרים, המדיניכללי ההתנהגות של הרב  כללים:
 להנפיק מפעם לפעם.

 

 תוכנית המכירות והשיווק של הרבלייף. תוכנית המכירות והשיווק:
 

 החבר המצרף אדם אחר להרבלייף כחבר.  חונך:
 

פעולת המכירה, השידול, השיווק, הקידום או מתן מידע לגבי המוצרים או השירותים באמצעות הטלפון, טלפון נייד,    טלמרקטינג:
 ס, חייגנים אוטומטיים, הודעות מוקלטות או מלאכותיות, או מכשירים דומים.קהודעות טקסט, מכשירי פ



  February-11 ) Rev. 34N Version(Corp.  F00 –Israel (Hebrew)-1202 עניינים  תוכן  49מתוך 49 עמוד

 

 החבר שאליו מועבר חוזה החברות.  מועבר:
 

 חבר לשעבר אשר מעביר את חוזה החברות שלו לאדם אחר. מעביר:
 

 אתרי מכירות פומביות ושווקים מקווים של צד שלישי :שלישי צד  אתרי


