
 
 

   
 

  

 

 
 

 
    

 

 
    
 

            

 

  
 

 

 
 

 
   
 

 
 
    
 

 
    

 

 
    
 

 
    
  
  

 
 

   
 
 

     
 

 

  
 

 
  

  

 
  
 
 

 
  

      
 
  

  

 
  

 
  

 

  

 
 

 

 
 

UNITED II. 
A STAR ALLIANCE MEMBER ~;>~ 

 תווחקל תוריש
900 Grand Plaza Drive, Dept. NHCCR, Houston, Texas 77607 

832-235-1806/800-214-0605סקפ : 

 יטרפ ,ךמש תא רוסמ אנא ,תוריהמב ךתעיבתב לפטל לכונש תנמ לע
 ,סיטרכ רפסמ (, ראוד חולשמל תבותכ וא/ו ל"אוד תבותכ) רשק תריצי

 תנמ לע .שיגמ התאש העיבתה יטרפ תאו הנזמה רפסמ ,הסיט רפסמ
 דטיינוי לש תוחוקלה תוריש םע רשק רוצ אנא ,יוציפל העיבת שיגהל
united.com/feedback : רתאב ןווקמ ןפואב
 ,הסיטב בוכיע לש הרקמב ,הנממו לארשיל תוסיטב ךיתויוכז לע העדוה
 ךלש בשומה ךומנש וא סוטמל היילע תעינמ ,הלוטיב
 עויסו יוציפ) הפועתה יתוריש קוחב ועבקנש יפכ ךיתויוכזל עגונב בושח עדימ הליכמ וז העדוה
 לש הרקמב "(,הפועתה יתוריש קוח" ןלהל) 2012-ב"עשת (היאנתב יוניש וא הסיט לוטיב לשב
 תא הריבסמ וז העדוה .ךבשומ ךומנש וא סוטמל ךתיילע תעינמ ,הלוטיב וא ךתסיטב בוכיע
 .סיינלרייא דטייניו י"ע תולעפמוה תוסיט רובע הפותעה יתוריש חוק יפ לע ךיתויוכז
 :םא ,הפועתה יתוריש קוח יפ לע תובטהל יאכז היהתש ןכתיי

הסיטה תא הליעפמה הפועתה תרבח איה דטיינוי תרבחו תרשואמ הנמזה ךדיב שי�
 ;תיטנוולהר

דעומ ינפל תוקד (90) םיעשת תוחפל הפועתה הדשב ןיא-ק'צה קפלדב תבצייתה�
 ;ןנכומתה הסיהט

 ךניא .דימתמ עסונ תינכות תוברל ,רוביצל עצוהש ףירעתב שכרנ ךלש הסיטה סיטרכ�
 ,תוחיטב ,תואירבל תורושקה תוביסמ סוטמל ךתיילע הענמנ םא הלא תויוכזל יאכז
 .םיפקת יתלב הסיט יכמסמ וא ןוחטיב

 היסטבבויכע
 יאכז היהת ,ןנכותמה הארמהה ןמזל סחיב ךתסיטב רתוי וא םייתעש לש בוכיע לש הרקמב
 .וז עהדוהב "ךיתויוכז רואית" ףיעס תחת'ג ףיעס תתב ורדגוהש תובטהל
 הארמהה ןמזל סחיב ךתסיטב תועש (8) הנומשמ תוחפ ךא תועש )5( שמח לש בוכיע לח םא
העדוהב "יךתויוכז רואית" ףיעס תחת'ב ףיעס תתב ורדגושה תובטהל יאכז היהת ,ןנכותמה
.'ג ףיעס תתב ורדגוהש הלאל ףסונב ,וז
 היהת ,ןנכותמה הארמהה ןמזל סחיב ךתסיטב רתוי וא תועש (8) הנומש לש בוכיע לח םא
ףסונב ,וז העדוהב "ךיתויוכז רואית" ףיעס תחת'ב-ו'א םיפיעס-תתב ורדגוהש תובטהל יאכז
ןללגבש תוביס ןתואמ יוציפל יאכז היהת אלש ןכתיי יכ בל םיש .'ג ףיעס תתב ורדגוהש הלאל
 .ןלהל טרופמכ ,הסיט לוטיב לש הרקמב יוציפ עונמל ןתינ

 הסיטלטובי
 רואית" ףיעס תחת'ג-ו'ב,'א םיפיעס-תתב ורדגוהש תובטהל יאכז היהת,ךתסיט לוטיבלשהרקמב
.וז עהדוהב "ךיתויוכז
 :םא ,'א ףיעס-תתב ראותמה יוציפה תא ךל םלשל תביוחמ היהת אל דטיינוי תרבח
 ו, אןנכותמה הסיטד העוי מנפם לייעובת שוחפה לסיטל הוטיל בה עעדות הלבי ק(1
 עצוהו ,ןנכותמה הסיטה דעומ ינפל םימי )7( העבשל םייעובש ןיב לוטיבה לע העדוה תלביק (2

 ןנכותמה הארמהה ןמז ינפל םייתעשמ רתוי אל אירמהל ךל רשפיאש שדחמ בותינ ךל
 ו; אןנכותמה התיחנן המר זחאת לוע( ש4ע )בראת מוחי פפוסך הדעיע ליגהלו

 ,ןנכותמה הסיטה דעומ ינפל םימי )7( העבשמ תוחפ לוטיבה לע העדוה תלביק (3
ינלפ)1(תחאהעשמרתויאלאירמהלךלרשפיאששדחמבותינךל עצוהו
ןמזרחאלםייתעשמתוחפיפוסהךדעילעיגהלוןנכותמההארמהה ןמז
 .ןנכותמה התיחנה

 ןניאש תודחוימ תוביסנ בקע ךתסיט הלטוב םא יוציפל יאכז היהת אלש ןכתיי ,ףסונב
 םיריבסה םיעצמאה לכב םיטקונ ונייה םא םג לוטיבה תא עונמל היה ןתינ אלו ,ונתטילשב
 ה.תיבש בקע וא ,בוכיעה תא עונמל

 סוטמל היילע תעינמ
 םהיבשומ לע רתוול םיבדנתממ םישקבמ ונא ,סוטמל תולעל והשלכ עסונמ םיענומ ונאש ינפל
 לשו תקפסמ-יתלב םיבדנתמ תומכ לש הרקמב .שארמ םימכסומ תובטה וא יצויפל הרומתב
ףיעס תחת'ג-ו'ב ,'א םיפיעס-תתב ורדגוהש תויוכזל יאכז היהת ,סוטמל ךתיילע תעינמ
 .וז עהדוהב "ךיתויוכז רואית"

 ךונמש
 יאכז יההשת ןכיתי ,שתכרש סיטרכל הימאתמה הקלחמב ךתוא בישהול ונתורשפאב ןיא םא
 .וז עהדוהב "ךיתויוכז רואית" ףיעס תחת'ד ףיעס-תתב טרופמכ יוציפל

 ךתיויוכז רואית
 יוציפל תוכזה .א
 הארמהה ןמזל סחיב תועש (8) הנומש תוחפל לש בוכיע לחש וא הלטוב ךתסיט םא (1

 לע יוציפ ונתאמ לבקל יאכז היהת ,ךנוצרל דוגינב סוטמל ךתיילע הענמנ םא וא ,ןנכותמה
 .ילארשיה הרובחתד הרשי מ"ע עבקני שרוטוטטסם הוכסי הפ

 ,תינורטקלא הרבעהב ,ןמוזמב םלושי ,הז ףיעס יפ לע םלשל ונילע היהיש יוציפ לכ (2
 )45( השימחו םיעברא ךותב תאזו ,הסיט רבושב (בתכב ךתמכסהב) וא תיאקנב האחמהב
 .בתכך בלי שוציפת השקד בעומם מימי

 שדחמ בותינ וא יפסכ רזחהל תוכזה .ב
 תועש )5( שמח לש בוכיע לחש וא ךנוצרל דוגינב סוטמל ךתיילע הענמנ ,ךתסיט הלטוב םא (1

 :ןיר בוחבי לאכה זיהת ,ךתסיטר בתוו יא
 (21) תחאו םירשע ךותב ,הנקנ ובש ריחמב האלמה סיטרכה תולע לש יפסכ רזחה (א

 הסיטהמ םיקלחה וא קלחה ןיגבו ,ועצבתה אלש הסיטהמ םיקלחה וא קלחה ןיגב ,םוי
 הסיטה תינכותל רשקהב יהשלכ הרטמ תתרשמ הניא רבכ הסיטה םא ,ועצבתהש
 ךלש הנושארה אצומה תדוקנל הרזח הסיט ,יטנוולר רבדה םאו ,ךלש תירוקמה
 ו; ארתוית במדקומת הונמדזהב

 וא רתויב תמדקומה תונמדזהב ,ךרע יווש העיסנ יאנתב ךלש יפוסה דעיל שדחמ בותינ (ב
 .םיבשות מונימזף לופכ, בךתריחי בל בר עתוי רחואד מעומב
 תא םא) ךתנמזה יפ לע דעוימה הפועתה הדשמ הנוש הפועת הדשל הסיט ךל עיצנ םא
 ךתרבעה תולע תא םלשנ (, הפועת תודש רפסמ םיתרשמ זוחמ וא ריע ,הרייע התוא
 רחא בורק דעי לא וא ךתנמזה יפ לע דעוימה הפועתה הדש לא יפולחה הפועתה הדשמ
 .ךילם עכסוה מיהיש

 רבושב וא תיאקנב האחמהב ,תינורטקלא הרבעהב ,ןמוזמב עצבתי םולשתה רזחה (2
 .בתכך בכך לתמכסת הן אתים ת, אהסיט

 לופיטל תוכזה .ג
בוכיע ךתסיטב לח םא וא ךתסיט הלטוב ,ךנוצרמ אלש סוטמל ךתיילע הענמנ םא
ןלהלשםיטירפהתאךלדטיינוידטיינוי,ןנכותמההארמההןמזלסחיברתוי לש
 :םולשת אלל
 דעומ ומכ םוי ותואב אוה (וזכ הנשי םא) השדחה ךתסיט לש יופצה הארמהה ןמז םא (א

 :לבקי לאכה זיה, תירוקמס היטרכי הל פך עתסיל טה שארמהה
 ןכו ;יופצה הנתמהה ןמזל יסחי ןפואב תואקשמו תוחורא�
 .ךתריחבל ,ל"אוד וא סקפב עהדוה תחילשו ןופלט תוחשי יתש�

 :תננכתו שזת לפסונ הייהש שרדים תו א, ארתוי ו( א1ד )חה אליל לה שייהש שרדים תא(ב
 ןכו ;ןולמב הניל�
 תוהשל תרחב םא ,רחא םוקימ וא ןולמ) הנילה םוקמל הפועתה הדש ןיב העסה�

 (הפועתה הדשמ ריבס קחרמב רחא םוקמב

 ומצעב םורגי וז תוכז יולימ םא לופיטל ךתוכז תא לטבל וא ליבגהל םיאשר היהנ ,ףסונב
 .ףסונ בויכעל

 ךומנש לש הרקמב יוציפל תוכזה .ד
 קר לכונו ,תשכרש סיטרכה תא תמאותה הקלחמב סוטל ךל רשפאל לכונ אל וב הרקמב
 יוציפ ךל םלשנ ,תשכרש סיטרכה תא תמאותה וזמ רתוי הכומנ הקלחמב בשומ ךל עיצהל
 ן:מקלדכ

 סיטרכה לש וקלחמ 60% לש רזחהב הכוזת- םיקסע תקלחמל הנושאר הקלחממ הרבעה (א
 ;ויינשהמעפושהש

לש רזחהב הכוזת- םיריית תקלחמל םיקסע תקלחממ וא הנושאר הקלחממ הרבעה (ב
 .יונישהע מפשוהס שיטרכל הו שקלחמ 100%

 ןיב סחיה לופכ סיטרכה לש אלמה וריחמ יפ לע עבקיי יונישהמ עפשוהש סיטרכה לש וקלח
 .שכרנש סיטרכה לש ללוכה קחרמה ןיבל ךסיטרכ ךמנוש הבש הסיטה לקחב קחרמה

 תועגפנ ןנאי תורחא תויוכז
 היהי ןתינ .ףסונ יוציפל ךל תויהל תויושעש תופסונ תויוכז לכמ תוערוג ןניא ליעל תויוכזה
 .רומאכ ףסונ יוציפמ וז עהדוהב ראותמה יוציפה תא תוכנל
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