
	רתאב שומישל תוינידמ

 וב םילולכה םינכתב הז ללכבו רתאב שומישה .)"רתאה" :ןלהל( ”התולק-ילק”ל םיאבה םיכורב
 רתאב .םתוא אורקל שקבתמ ךנה ןכלו ,הלא םיאנתל ךתמכסה לע דיעמ וב םילעופה םינושה םיתורישבו
	.הלא םייללכ שומיש יאנתל ףסונב ,ףופכ םהב שומישהש םינכת אצמת

 םיחסונמ רתאב שומישה יאנת .טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“ לש םירצוי תויוכזב ןגומ רתאה
 .םישנל םג ,ןבומכ ,םיסחייתמ םהו ,דבלב תוחונ יכרצל רכז ןושלב

 רחא תרושקת רישכמ וא בשחמ לכ תועצמאב וב םילולכה םינכתבו רתאב שומישה לע םילח הלא םיאנת
 ןיב ,רתאב שומישה לע םילח םה ןכ ומכ .)ב"ויכו םהינימל די ףכ יבשחמ ,יראלולס ןופלט תמגודכ(
םירחא תרושקת יעצמא וא תשר לכ תועצמאב ןיבו טנרטניאה תשר תועצמאב 	

	ילוק-רוא ,ילוק ,יתוזח ,ילולימ ןכות לכ תוברל ,גוסו ןימ לכמ עדימ ללוכ "םינכת" וא ,"ןכות" חנומה
(audio-visual)	םתגצה ךרדו םתצפה ,םתכירע ,םדוביע ,םבוציע ןכו םהלש בוליש לכ וא.	

	רתאב שומישה

 ןפואב רתאב םינכתב שמתשהל ןיא .ןלהל םיטרופמה םיללכל םאתהב רתאב םינכתב שמתשהל יאשר ךנה
 ”תוקפה התולק-ילק“ וא/ו טרבלג ידע לש בתכבו שארמ ,תשרופמה םתמכסה תא תלביק ןכ םא אלא ,רחא
	.המכסהה יאנתל ףופכבו

 תוברל ,רתאה ךותמ םינכתב תרחא ךרד לכב ,שמתשהל םירחאל רשפאל וא ,שמתשהלו קיתעהל ןיא
 ןיבו תירחסמ ןיב ,הרטמ לכל ,ב"ויכו סופד ימוסרפב ,םיינורטקלא םימוסרפב ,םירחא טנרטניא ירתאב
	.יטרפו ישיא שומיש ךרוצל הנניאש ,תירחסמ הניאש

 וא הקתעה ,הקירס ,שופיח םשל ,רחא יעצמא לכ וא בשחמ םושיי לכ ליעפהל רשפאל וא ליעפהל ןיא
 תריצי םשל רומאכ םיעצמאב שמתשהל ןיאו רוציל ןיא ,הז ללכב .רתאה ךותמ םינכת לש יטמוטוא רוזחא
	.רתאה-מ םינכת וליכיש רגאמ וא ףסוא ,טקל

	עדי תבחרה

 ךל םירשפאמ םירושיקה .טנרטניאה תשרב םינוש םידומעל )'םיקניל'( םירושיק רתאב ומסרפתי םיתיעל
 התולק-ילק“ ידי לע םימסרפתמ םניא םינכתה תיברמ .טנרטניאה תשרב םימסרפתמה םינכת אוצמל
 םניא ,םהילע םיחקפמ וא םיטלוש םניא טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק”ו םמעטמ וא , ״תוקפה
 וא םהב שומישהמ םרגיתש האצות לכל םיארחא םניאו םירושיקה םיכילומ םהילאש םינכתל םיארחא
	.םהילע תוכמתסהמ

 

	



	תויטרפ תוינידמ

	.רתאל ךתסינכ עגרב ףקותל תסנכנ וז תוינידמ

 רתאה לש תינכדעה תויטרפה תוינידמ .רתאב ךתויטרפ תא םידבכמ טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“
	.הלא שומיש יאנתמ דרפנ יתלב קלח הווהמ איהו

 ,ישילש ףוגל ,רחא ההזמ טרפ לכ וא ,ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
 טנרטניא ירתאל םירושיק םיללוכה םינכת םיעיפומ רתאב .רתאב םיעצומה םיתורישל םשריתו הדימב
 ירתאל רבחתמ התא רשאכ .וז תויטרפ תוינידמ יפל םילעופ םניא ךכיפלש ,ישילש דצ ידי לע םילעפומה
	.רתוי םילח םניא היללכו וז תויטרפ תרהצה ,םירחא טנרטניא

-ילק“ ימושירב ורמשיי ,רתאב ךלש שומישה ךלהמב ךיגהונ יבגל ופסאייש םיטרפהו רוסמתש םיטרפה
 יפ לע וא וז תויטרפ תוינידמ תוארוהל םאתהב שומיש םהב השעיו טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק
	:ןלהל תוטרופמה תורטמל ןכו – ןיד לכ תוארוה

	;רתאב םיתורישב שמתשהל ךל רשפאל ידכ •
 ימוסרפ עדימ םג ומכ ,רתאה לש וינכתו ויתוריש רבדב ןווקמ עדימ ןולע םעפ ידמ ךילא חולשל ידכ •

 תשרופמ המכסה תתנ םא ךילא רגושי הזכ עדימ .םירחא לשו ונלש םיתורישו םירצומ םע רשקב עדימו
 לש ותלבקמ לודחלו תע לכב ךתמכסה תא לטבל לכות .תרחא תע לכב וא רתאב ךשומיש ךלהמב ךכל
 קזב( תרושקתה קוחל א30 ףיעס תוארוה ךרוצל המכסה הווהמ וז המכסה יכ רהבומ .עדימה
	;1982-ב"משתה ,)םיתורישו
 םינותנ ףוסאל ידכ ןכו ןיקתהו ףטושה ולועפת ךרוצל	(Cookies)	'תויגוע'ב שומיש השענ רתאב
	.עדימ תחטבא יכרצלו רתאב שומישה תודוא םייטסיטטס

 תויגועהמ קלח .רתאה יבשחממ הדוקפ יפל רצוי ךלש ןפדפדהש ,טסקט יצבק ןה	(Cookies)	'תויגוע'
 םילוכי	Cookies-ה .ךלש בשחמב חישקה ןנוכה יבג לע תורמשנ תורחאו ןפדפדה תא רוגסת רשאכ ועקפי
 עדימ ,רתאה לא תעגה ןכיהמ ,רתאב תיהשש ןמזה ךשמ ,תרקיב םהבש םיפדה תמגודכ ןווגמ עדימ ליכהל
	.דועו רתאל הסינכה תעב תוארל שקבמ התאש

 לוכי התאו ,ךלש ןפדפדב תורדגהה יוניש ידי לע ךכמ ענמיהל לכות	,Cookies	לבקל הצור ךניא םא
	.עגר לכב ךבשחמב	Cookies-ה תא קוחמל

 עדימה רגאמב םירוגאו הרבחה ידיבש רמוחב ןייעל שקבל יאשר ךנה תויטרפה תנגה קוחל 13 ףיעס יפ לע
	.עדימה תא ןקתל שקבל יאשר ךנה תויטרפה תנגה קוחל 14 ףיעס יפ לע .הרבחה לש

 וילא יטרפה עדימה תוידוס תרימשב םיביוחמ הידבועו הילהנמ ,הרבחה תויטרפה תנגה קוחל 16 ףיעס יפ
	.םתדובע עוציב בגא ופשחנ

 חולשל תנמ לע הרבחל תרסמש ,ליימיא תבותכו ןופלטה רפסמב שמתשהל ןוישיר הרבחל קינעמ ךנה
 ;םיתורישב םישמתשמה ללכלו ךל תורישה תא רפשל הרטמב ושרדייש לככ	SMS	-ו ליימ תועדוה ךילא



 רשקב ףסונ עדימו תועדוה ,םינוכדע ךילא חולשל ;ךיתונולתו ךיתושקבב לפטל תנמ לעו הכימת ךל קפסל
	;תורישל

 ;םושייב שמתשמ התא רשאכ )הז םכסהב םתרדגהכ( םירתומ םוסרפו קוויש ירמוח ךילא חולשל וא גיצהל
 רשאכ רשק ךמע רוציל ;הז םכסה יאנת תא ףוכאל ;תורישה רופיש םתרטמש םינולאשו םירקס ךורעל
 וא ,תקולחמ לש הרקמב הלועפ ךרוצל ;תולקתו םילוקלקב לפטל ידכ ;יחרכה הז רבדש הרובס הרבח
 וא םירחא םישמתשמ ןיבל ךניב וא ,םיתורישה תלעפה וא/ו הרבחה ןיבל ךניב גוס לכמ םייטפשמ םיכילה
	.תורישל עגונב וא רשקב םיישילש םידדצ

	תונושה תויוליעפב תופתתשה

 יאנתב האלמ הדימעב תינתומ ”תוקפה התולק-ילק“ לש המודכו ,םיעוריא ,תיקסע תוליעפ לכב תופתתשה
	 .ולא םיאנתב םיעפומ םהש יפכ ”תוקפה התולק-ילק“ לש שומישה

 שומישל ךתמכסה תא ןתונ ךנה עוריאל ךתעגהב .תוליגר תונומתו ואידיו םוליצב םידעותמ ונלש םיעוריאה
 התולק-ילק“ שומישלו הצפהו םוסרפ יכרוצל איהש הרוצ לכב עיפות וב עוריאב עצבתיש םוליצ לכב
	.טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה

	םיירחסמ םינכת

 וא םינוש םימסרפמ לש םמעטמ םוסרפל םירסמנה ,תועדומו תומוסרפ ןוגכ ,םיירחסמ םינכת ונכתי רתאב
	.םיתוריש וא םירצומ הריכמל עיצהל םישקבמה ,םיקפס

 יפואלו רתאב ומסרופיש ,םיירחסמה םינכתל תוירחא לכב ואשיי אל טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“
 וא םהב שומישמ םרגיתש האצות לכלו םיירחסמה םינכתל הדיחיה תוירחאה .לבקתיש רצומהו תורישה
 דודיע וא הצלמה הווהמ וניא רתאב םיירחסמ םינכת םוסרפ .םימסרפמה לע הלח םהילע תוכמתסהמ
	.הריכמל םהב םיעצומה םירצומה וא םיסכנה ,םיתורישה תא שוכרל

 םסרפמה ןיבל ךניב תורישי ומכוסי רתאב םימסרפתמה םיירחסמ םינכת תובקעב השעיתש הקסע לכ
 תוירחאב אשית אל איהו ,וזכ הקסע לכל דצ םניא טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“ .רבדב עגונה
	.ןתועצמאב ושכרי וא רתאב םיירחסמה םינכתב ועצויש ןיבוטו םיתורישל

	ינחור ןיינק

-ילק“ לש ןניה וב לולכה ןכות לכבו וב םיעצומה םיתורישב רתאב ינחורה ןיינקהו םירצויה תויוכז לכ
 ,יבמופב עצבל ,יבמופב גיצהל ,ץיפהל ,קיתעהל ןיא .דבלב רתאה וא/ו טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק
 ךדי לע ןיב ,ל"נה ןמ קלח לכ ריכשהל וא רוכמל ,תורזגנ תוריצי רוציל ,דבעל ,תונשל ,רוביצל ריבעהל
 יעצמא ,םייטפוא ,םיינאכמ ,םיינורטקלא םא ןיב יעצמא וא ךרד לכב ,ישילש דצ ףותישב וא תועצמאב ןיבו
 ”תוקפה התולק-ילק”מ שארמו בתכב המכסה תלבק אלב ,תרחא ךרדו יעצמא לכב וא ,הטלקה וא םוליצ
 ,דוביע לכל סחיב םג הפקת וז הארוה .)ןתניתש לככ( המכסהה יאנתל ףופכבו ןיינעה יפל ,טרבלג ידע וא/ו



 ךדי לע ורסמנ וא ונזוהש םינכתל טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“ ידי לע ושענש םוגרת וא הכירע
	.רתאל

 ןמיס וא העדוה לכ שבשל וא קוחמל ,ריסהלמ ענמיהל ךילע ,רומאכ בתכב המכסה הנתינש לככו םא
	.ךדי לע שומיש םהב השעיש םינכתל םיוולנה ,ינחור ןיינק תויוכז ןיינעב

 םע דחי .רתאב םוסרפל רסומ התאש םינכתב תולעבל םינעוט םניא טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“
 לעב התא יכ םוסרפל םתריסמ םצעב רשאמ התא רתאב םוסרפל םידעוימה ,םינכת רסומ התא רשאכ ,תאז
 רסומ התאש םינכתב תויוכזה לעב וא רצויה ךניא םא .םוסרפל םרסומל יאשר ךנה יכו םהב תויוכזה לכ
 םוסרפל םינכתה תא רוסמל ךל הריתמה ,תויוכזה לעבמ ןידכ האשרה לעב ךנהש רשאמ התא ,םוסרפל
	.ןלהל טרופמכ שומיש תויוכז םהב תתלו רתאב

	רתאב םייונישו ותונימז ,רתאה ןכותל תוירחא

 םפקיה תא ,ובוציעו והארמ ,רתאה הנבמ תא תעל תעמ תונשל ולכוי טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“
 יפל םירחא וא הלאכ םיתורישו םינכת דעב םולשת תובגל תיאשר היהת ,וב םיתורישה לש םתונימזו
 .שארמ ךכ לע ךל עידוהל ךרוצ אלב ,לכהו – רתאב ךורכה רחא טביה לכ תונשל תיאשר היהתו ,התטלחה
 .טנרטניאב םישחרתמה םירחאהו םייגולונכטה םייונישב בשחתהב ,ראשה ןיב ,ועצובי הלאכ םייוניש
 היהת אל .ב"ויכו תוחונ-יא הליחתב ררועל וא/ו תולקתב םיכורכ תויהל םילולע הז גוסמ םייוניש ,םעבטמ
 רומאכ םייוניש עוציב ןיגב טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“ יפלכ השירד וא/ו העיבת ,הנעט לכ ךל
	.םעוציב ןמזב ושחרתיש תולקת וא/ו

 לככ ןמיהמו קיודמ עדימ וכרד וא רתאב גיצהל ידכ םיצמאמה לכב תטקונ ”תוקפה התולק-ילק”ש תורמל
 ,תונימזל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תיארחא אהת אלו הניא טרבלג ידע וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“ ,ןתינש
 וא רתאב גצומה ןכות לכ לע תוכמתסהו ,רתאב עיפומה ןכותה לש קוידה תדימ וא/ו תונמיהמ ,תותימא
	.האלמה ךתוירחאב הניה וכרד

 םניה ,רתאב םיגצומ וא םיראותמה םיתורישו םירצומ לש תוזח וא םיעבצ ,בוציע ,םירואית ,םירצומ
	 .רתויב הבוטהו הבורקה הרוצב שקובמה תורישה תא שמתשמל תומדל תנמ לע ,דבלב השחמהל

 ,”תוקפה התולק-ילק“ לש םירחא םירתא ךרד וא רתאה ךרד וגצויש םירושיקה וא םינכתהמ קלח יכ ןכתיי
 ךרד ןימז היהי וא רשוקי ,)"ןכותה" דחי ןלהל( ב"ויכו עמש ,ללמ ,םינוטרס ,םירצומ ,םינותנ ,עדימ תוברל
 ; קובסייפה דומעב תוברל ,םיישילש םידדצ לצא םילהונמה )"םידומעה"ןלהל( םיצורעו םידומע ,םירתא
 תורישי םא ןיב ,םיינוציחה םידומעה ינכתב הייפצה .דועו ןידקניל ,םרגטסניאה ליפורפבו ;בויט-ויה ץורעב
 םירתאה לש תויטרפה תוינידמלו שומישה יאנתל ,םינונקתל הפופכ ,םמצע םידומעב וא רתאה ךרד
 ץלמומ ,רתוי וא םידומעה דחאב שמתשמ ךניהש לככ .םהירוחאמ תודמועה תורבחה לשו םתוא םינסחאמה
	.ם/ותוא ןסחאמה רתאה יאנתב םג ןייעל ןכ םא

 

 



	םירצומל תוירחא

 תורבחו היתוינמ ילעב ,הידבוע ,הילהנמ קר אל ךא תוברל ,המעטמ ימ וא/ו  ”תוקפה התולק-ילק“	
 קזנ לכ ןיגב ךיפלכ ובוחי אל ןכו ,אוהש הרקמ םושב ,םיארחא ויהי אלו םיארחא םניא ,המע תורושק
 התקפסא יא וא/ו ,רתאב העצובש הנמזהמ עבונה ,רחא קזנ לכ וא/ו יתאצות וא ירקמ ,דחוימ ,ףיקע ,רישי
	.רתאב םיקוושמה םיקפסה לש רצומב םגפ וא/ו

 ידע תא אלמ ןפואב תופשלו תוירחאמ התוא רוטפל , ”תוקפה התולק-ילק“ לע ןגהל בייחתמו םיכסמ ךנה
 ,קזנ לכ ןיגב ,םמעטמ ימ וא ,המע תורושק תורבח ,הילהנמ ,הידבוע ,”תוקפה התולק-ילק“ וא/ו טרבלג
 רכש ,ד"וע תחרט רכש הז ללכבו ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םהל ומרגייש האצוה וא םולשת ,ןדבוא ,דספה
 ,הנעט לכ ןיגב וא/ו ךדי לע שומישה יאנת תרפה בקע וא םע רשקב ,תוריבס טפשמ תואצוהו םיחמומ
 ידי לע וא/ו ךחוכ יאבמ ימ ידי לע ,המעטמ ימ וא/ו ”תוקפה התולק-ילק“ דגנכ הלעותש העיבת וא/ו השירד
	.רתאב )אוהש גוס לכמ( ךשומישמ האצותכ וא/ו םע רשקב והשלכ ישילש דצ

-ילק“ תא תוצפל ביוחמ אהי הזכ ןידה תוארוהל וא שומישה יללכל דוגינב רתאב שומיש השעיש שמתשמ
 רישי קזנ לכ לע ולא םעטמ ימ וא ,היתוינמ ילעב ,הילהנמ ,הידבוע תא וא/ו התוא תופשלו ”תוקפה התולק
 תואצוהו ד"וע ט"כש הז ללכבו – םהל ומרגייש האצוה וא םולשת ,חוור ןדבא ,דספה תוברל ףיקע וא/ו
	.היפ לעו הנושאר השירד םע טפשמ

 
 

 


