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  .)"רתאה"(

 םיעצומה םיתורישה תודוא עדימ רתאה לש תוחוקלה להקלו םישלוגל קפסל הרטמב םקוה רתאה

 דועו התיחנ יפד ,רחסמ ירתא חותיפל תוליבח ,WordPress ירתא חותיפל תוליבח ןוגכ ,רתאב

 םייעוצקמ םירמאמו וב םיעצומה םיתורישה תודוא עדימ רתאב אוצמל ןתינ ,ןכ ומכ .)"םיתורישה"(

  .טנרטניא ירתא תיינב םוחתב

 :רתאב שומישה .1

 דיגאת תועצמאב ןיבו יטרפ ןפואב םא ןיב ,ךניב בייחמ םכסה םיווהמ הלא שומיש יאנתו ןונקת .1.1

 תמגודכ רחא תרושקת רישכמ וא בשחמ לכב רתאב שומישו השילגל עגונב רתאה ןיבל )״התא״(

 תשר תועצמאב ןיב ,רתאב שומישה לע םילח םה ןכ ומכ .ב"ויכו טלבאט יבשחמ ,ירלולס ןופלט

 תועצמאב רתאל השיג תוברל םירחא תרושקת יעצמא וא תשר לכ תועצמאב ןיבו טנרטניאה

 השילגה ןכש ,הדיפקב שומישה יאנתו ןונקתה תא ארק .רחא יעצמא לע וא היצקילפא ,ןופלטה

 ולא שומיש יאנתו ןונקתב םילולכה םיאנתל ךתמכסה לע םידיעמ וב תולועפ עוציבו רתאב

 .)״ןונקתה״(

 העדוה אללו ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע ,תעל תעמ ,ןונקתה יאנת תא תונשל ותוכז תא רמוש רתאה .1.2

 .רתאב ומוסרפ עגרמ היהי רומאכ יונישה תלחה דעומ .תמדקומ

 ימעטמ אוה רכז וא/ו הבקנ ןושלב שומישהו םינימה ינש ינבל הווש ןפואב סחייתמ ןונקתב רומאה .1.3

 .דבלב תוחונ

 וא הרוה רושיא תבייחמ 18 ליגל תחתמ ןיטק לש רתאב הלועפ .ליג לכב תרתומ רתאב השילגה .1.4

  .סופורטופא

 ,הז ןונקתב תרחא הארוה לכמ עורגל ילבמ .רתאב שומישה תעב םפקותב וראשיי הז ןונקת יאנת .1.5

 ,)תומיוסמ IP תובותכ תמיסח תוברל( רתאב שומישה תא שלוג לכמ עונמל ותוכז לע רמוש רתאה

 ךרוצ אלל ,ידעלבה ותעד לוקישב ,)קומינ וא הביס קפסל ךרטציש ילבמ( אוהש קומינ וא הביס לכמ

 יאשר רתאה ,ןכ ומכ .ותטלחה בקע והשלכ קזנל יארחא היהיש ילבמו הארתה וא תמדקומ העדוהב

 .שארמ הרהזא אלל ,תע לכב תמסרפש עדימ וא ןכות לכו וב ךלש שומישה תא קיספהל

 :ינחור ןיינק .2

 ,תונומת ,םיבוציע ,תוברל ,רתאב ינחורה ןיינקהו םירצויה תויוכז לכ ,תרחא שרופמב ןיוצ םא אלא .2.1

 ב״ויכו רחסמ ינמיס ,םילילמס ןכו )״ןכותה״( טסקט ,ואדיו ,עמש ,דוק ,תונכות ,עדימ ירגאמ



 

 רתאל ןוישיר ןתנ וא רתאל השרהש  ,ישילש דצ תולעבב וא ,דבלב רתאה תולעבב םה )״םינמיסה״(

 .רתאה לש םייקסעה ויפתוש הז ללכבו םינמיסב וא םינכתב ןיד יפ לע שומיש תושעל

 ,תרחא שרופמב ןיוצ םא אלא .דבלב ישיא שומישל ״AS IS״ םהש ומכ םינתינ םינמיסהו ןכותה .2.2

 תוריצי רוציל ,דבעל ,תונשל ,רוביצל ריבעהל ,יבמופב עצבל ,יבמופב גיצהל ,ץיפהל ,קיתעהל ןיא

 לכב ,ישילש דצ ףותישב וא תועצמאב ןיבו תורישי ןיב ,ל"נה ןמ קלח לכ ריכשהל וא רוכמל ,תורזגנ

 יעצמא לכב וא ,הטלקה וא םוליצ יעצמא ,םייטפוא ,םיינאכמ ,םיינורטקלא םא ןיב יעצמא וא ךרד

 ,ןיינעה יפל ,םירחאה תויוכזה ילעבמ וא רתאהמ שארמו בתכב המכסה תלבק אלב ,תרחא ךרדו

  .)ןתניתש לככ( המכסהה יאנתל ףופכבו

 תספדה וא תדרוהלו וב שומישל לבגומ ןוישיר ךל הנקמ רתאה ,רתאב שולגל יאכז התאש יאנתב .2.3

  .ירחסמ וניאש ,דבלב ישיא שומישל היואר השיג הנתינ וילא ןכותהמ קלח לכ לש קתוע

 :שמתשמ תורהצה .3

 ךתוירחאב םה שומישהו רתאב השילגה )1( :ןמקלדכ ריהצמו בייחתמ התא ,רתאב השילג תעב .3.1

 םיקוידמ ,םיינכדע ,םינוכנ םה רתאב םיטרפה תראשה תעב תנזהש םיטרפה )2( ;תידעלבה

 לעב ךנה )4( ;רתאל היינפב םנכדעת םיטרפ יוניש לש הרקמב ,ךרוצ ךכב היהיו לככ )3( ;םיאלמו

 םייטמוטוא םיעצמאב רתאב שומיש השעת אל )5( ;ןונקתה יאנתל םיכסמ התאו תיטפשמ תורישכ

 יתלב שומיש השעת אל )6( ;תרחא ךרד לכב וא טפירקס ,BOT תועצמאב םא ןיב ,םיישונא אל וא

 .םייטנוולר הנקת וא קוח לכ רפי אל רתאב ךלש שומישה )7( ;רתאב יקוח

 ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .טלחומה ותעד לוקיש יפל רתאב שומיש שלוג לכמ עונמל ,יאשר רתאה .3.2

 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב וילא ותשיג םוסחל וא/ו שלוג תשילג עונמל רתאה יאשר

 ;םייוגש םיטרפ ןווכתמב ורסמנ רתאב םיטרפ תראשה תעב םא .3.2.1

 תנידמ יניד יפ-לע יקוח יתלב השעמ עצבל תוסנל ידכ וא עוציבל רתאב שומיש השענש הרקמב .3.2.2
 דדועל וא עייסל ,לקהל ,רשפאל ידכ וא ,רומאכ יקוח יתלבכ וינפ לע הזחנה השעמ וא ,לארשי
 ;הזכ השעמ לש ועוציב

 ;רתאב תורחתהל ןויסינב רתאב שומיש השענש הרקמב .3.2.3

 ;הז ןונקת יאנת ורפוה םא .3.2.4

 רתאב שמתשהלו ךישמהל וא רתאל שולגל םירחאמ ענמתש הלועפ לכ שלוג ידי לע התשענ םא .3.2.5

 .איהש ךרד לכב

 :תמוסרפו םימוסרפ ,רווידל האשרה .4

 ךרוצל ויטרפב שומיש רשאמ ,רתאה לש רווידה תמישרל ףרוצמו רתאב םיטרפ ריאשהש שלוג .4.1

 .תעל תעמ רתאה עצביש תומוסרפו םינוכדע ,יקוויש עדימ תלבק

  .ןלהל ןונקתב תוטרופמה רווידה תוארוה הנלוחת רומאכ םיטרפ ריאשהש שלוג לע .4.2



 

 תעשב ךסמה לומ ותוחכונ אלל וא/ו ותמכסהב אלש רתאב רחא םדא לש םיטרפ ריאשהל ןיא .4.3

 .ןונקתה יאנת לכ ול ורבסוהש רחאלו םיטרפה תראשה

 ןכו ,החפשמ םש ,יטרפ םש :ןוגכ םיישיא םיטרפ רוסמל שלוגה שקבתי םיטרפה תראשה תעב .4.4

 תורשפאה תא עונמל םילולע םייוגש וא םייקלח םיטרפ תריסמ .הליעפ ינורטקלא ראוד תבותכ

 .רתאב םנכדעל שי םיטרפ יוניש לש הרקמב .ךרוצה הרקמב רשק תריצי לכסלו תורישב שמתשהל

 ןכות לבקל היהי ןתינ אל םרסומל אלב םלוא ,רתאב םיטרפ רוסמל קוח יפ-לע הבוח ןיא יכ רהבומ .4.5

  .רתאהמ םינוכדעו יקוויש

 הווהמה רתאה לש תויטרפה תוינידמל םאתהב אלא ,שומיש ורסמנש םיטרפב השעי אל רתאה .4.6

 .ןונקתהמ דרפנ יתלב קלח

 עדימ ,יקוויש ןכות תלבק ,רתיה ןיב ,תללוכ יקוויש ןכות תלבקל רושיאו רתאב םיטרפ תראשה .4.7

 .םימושר םישמתשמל םיעצומה תוחנהו םינוכדע ,םיעצבמל סחיב

 תמוסרפ ירבד חולשמל שלוגה לש ותמכסה תא הווהמ ,רומאכ )יקוויש ןכות תלבק( רוויד רושיא .4.8

 .)"תרושקתה קוח"( 2008 – ח"סשתה )40 'סמ ןוקית( )םירודישו קזב( תרושקתה קוח יפ-לע

 הרסהל" לע הציחל תועצמאב רווידהמ תע לכב ומצע ריסהל םיטרפה ריאשמ תורשפאב יכ רהבומ .4.9

 דוע לכ .רתאל ל"אודב היינפ תועצמאב וא חלשנש רוויד לכ תיתחתב עיפומש "הצופתה תמישרמ

 ריבעהל ,תרושקתה קוחל ףופכב ,רתאה יאשר ,רומאכ רווידה תמישרמ םשרנה ומצע וריסה אל

 .רומאכ רישי רוויד םשרנל

 לוקיש יפל רווידה תמישרל ומושיר תא לטבל וא/ו רתאב שומיש שלוג לכמ עונמל יאשר רתאה .4.10

 םושיר לטבל וא/ו שלוג תשילג עונמל רתאה יאשר ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .טלחומה ותעד

 :םיאבה םירקמהמ דחא לכב וילא השיג םוסחל וא ,רווידה תמישרל

 ;םייוגש םיטרפ ןווכתמב ורסמנ םיטרפה תראשה תעב םא .4.10.1

 תנידמ יניד יפ-לע יקוח יתלב השעמ עצבל תוסנל ידכ וא עוציבל רתאב שומיש השענש הרקמב .4.10.2
 דדועל וא עייסל ,לקהל ,רשפאל ידכ וא ,רומאכ יקוח יתלבכ וינפ לע הזחנה השעמ וא ,לארשי
 ;הזכ השעמ לש ועוציב

 ;רתאב תורחתהל ןויסינב רתאב שומיש השענש הרקמב .4.10.3

 ;הלא שומיש יאנת ורפוה םא .4.10.4

 .איהש ךרד לכב רתאב שמתשהלו ךישמהל םירחאמ ענמתש הלועפ לכ שלוג ידי לע התשענ םא .4.10.5

  .וב עצומה תורישל תוירחא וא/ו יהשלכ האצותל החטבה םושמ רווידב עדימב תוארל ןיא .4.11

 ,ןתינה לככ ןוכנו קיודמ היהיו ,אוהש תומכ עצומ ,וב עיפומה עדימה לכ תוברל ,ותוללכב רווידה .4.12

 .עדימב תורחא וא תוינכט תויועט ולפנו ןכתי ,ןיפולחל וא םלש וניא עדימהו ןכתי ,םלואו



 

 ,רתאב תוגצומה תומוסרפ וא/ו םוסרפ תועדומל רשקב הנעט לכ ול היהת אל יכ רשאמ שלוגה .4.13

 ,ישילש דצ תוסחב תוגצומה םוסרפ תועדומל עגונה לכב יכ רהבומ .רתאב ןמוקימל רשקב תוברל

 .ןתעפוה רדסו ןנכות תותימא ,תוגצומה תומוסרפה תריחבב תוברעתה לכ ןיא רתאל

 :רתאב םיעצומה םיתורישה .5

 .רתאה יפדב וגצויו ועיפוי םייעוצקמה םירמאמהו רתאה ידי לע םיעצומה םיתורישה .5.1

  .חוקלה םע רשק רוצי רתאה גיצנו ,רתאב םיטרפ ריאשהל שי רתאה יתורישב שמתשהל תנמ לע .5.2

 תעמ תונתשהל םייושע םיריחמה .ינכדעה ריחמה וניה תוריש לכל דומצב רתאב עיפומה ריחמה .5.3

 וא םקיספהל וא םירמאמהו םיתורישה ןווגמ תא תונשל תוכזה תא ומצעל רמוש רתאה .תעל

  .תמדקומ העדוה אלל ,ול הצוחמו רתאב םיעצומה םיתורישה ריחמ תא תונשל

 .םירמאמ וא/ו םיתוריש לש והשלכ ןווגמ םייקל ,איהש ךרד לכב ,ביוחמ וניא רתאה .5.4

 .רתאה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפ-לע וניה רתאב םירמאמהו םיתורישה תגצה ןפוא .5.5

 :רתאה תוירחא .6

 תויוליעפה ןפואל תוירחא וא/ו יהשלכ האצותל החטבה םושמ רתאב עיפומה עדימב תוארל ןיא .6.1
 שלוגל םרגיי רשא ,ףיקע וא רישי ,קזנ םושל יארחא היהי אל רתאה .וב םיעצומה םיתורישה לש

 עדימ רוקמ לכ וא/ו םירחא םירתאל םירושיקב וא/ו רתאב עיפומה עדימ לע תוכמתסהמ האצותכ

 .ודי לע םיגצומ רשא םיתורישב שומיש וא/ו רחא ינוציח וא/ו ימינפ

 םהיתורישש רתאה לש םייקסעה ויפתושב ורוקמש ,רתאב םיגצומה םיתוריש תודוא םיגצמו עדימ .6.2

 םיפתושה לש תידעלבה םתוירחאב םיאצמנ םיתורישל סחיב ןכות לכו )ועיפויו לככ( רתאב םיעיפומ

 תדימל ברע רתאה ןיאו ,הז ןיעמ עדימ ןיגב תוירחא לכ ןיא רתאלש ןבומ ,ןכ לעו ,רומאכ םייקסעה

 .הז עדימ לש קוידה

 וא/ו םישלוגל ומרגייש תואצוהו שפנ תמגע ,דספה ,)ףיקע וא רישי( קזנ לכל יארחא היהי אל רתאה .6.3

 ,ןכות לכ לע תוכמתסה וא שומיש תובקעב םהשלכ םיישילש םידדצל וא/ו רתאב םיטרפ ריאשמל

 תוכמתסה לכ .רתאב םיעפומה 'וכו תוריש ,רצומ ,תמוסרפ ,וידוא ,ואדיו ,הנומת ,גצמ ,ןותנ ,עדימ

 .רתאב שלוגה לש תידעלבה ותוירחאו ותעד לוקיש יפ-לע תישענ רומאכ

 ויפתוש םע רשק תריצי תועצמאב רתאה שלוגל םרגנש קזנל יארחא היהי אל הרקמ םושב רתאה .6.4

 .רתאה לש םייקסעה

 הז ללכבו רתאב גצומה עדימה תא ןויעב אורקלו ,תוריהזב גוהנל רתאב םישלוגל ץילממ רתאה .6.5
 .ןלהל ראותמכ ,ותמאתהו ורואית ,ומצע תורישל סחיב עדימה תא

 םדא לכ לש ויכרצל םמיאתהל ןתינ אלו ,)AS IS( םהש תומכ שומישל םינתינ רתאב םינכתה .6.6
 ,םינכתה לש תונוכת ןיגב רתאה יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ שלוגל היהת אל .םדאו



 

 לש תידעלבה ותוירחא לע היהי רתאב שומישהו ויכרצל םתמאתה וא/ו םהיתולבגמ ,םהיתולוכי

 .רתאב שלוגה

 לככ ןוכנו קיודמ היהיו ,אוהש תומכ רוביצל עצומ ,וב עיפומה עדימה לכ תוברל ,ותוללכב רתאה .6.7

 .עדימב תורחא וא תוינכט תויועט ולפנו ןכתי ,ןיפולחל וא םלש וניא עדימהו ןכתי ,םלואו ,ןתינה

 םינכת יכ בייחתמ וניא רתאה .שלוג לכ לש האלמהו תידעלבה ותוירחא לע השעיי רתאב שומישה .6.8
 ויתויפיצ תא ומלהי וא םיקיודמ וא םייקוח ,םינוכנ ,םיאלמ ויהי ,רתאב םימסרפתמה םיתורישו
 שומישמ וא ,םהמ עבנתש האצות לכל יהשלכ תוירחאב אשיי אל רתאה .שלוג לכ לש ויתושירדו

 ,שוכרל וא ףוגל קזנ )2( ;םיקויד-יאו תויועט ,תואיגש )1( :תוברל ,םהילע תוכמתסהמ וא ,םהב

 ;רתאהמ וא רתאל השיגב הערפה )3( ;רתאה יתורישב וא/ו רתאב שומישה בקע םרגנה ,גוס לכמ

 .והשלכ ישילש דצ ידי לע רתאל םירבעומ תויהל םילולעש ב״ויכו ינאיורט יסוס ,סוריו ,גאב לכ )4(

 :רתאב הרוסא תוליעפ .7

 תורטמל רתומ רתאב שומישה .דעונ אוה ןמשלש תורטמל אלא רתאב שמתשהל יאשר ךניא .7.1
 ידי לע ורשואיש ולאכ טעמל תוירחסמ תורטמל שומיש וב תושעל ןיאו דבלב תוישיאו תויטרפ

 .יפיצפס ןפואב רתאה

 :אלש םיכסמ התא ,רתאה שמתשמכ .7.2

 אלל ךירדמ וא םינותנ דסמ ,ףסוא ביכרהל וא רוציל ידכ רתאהמ רחא ןכות וא םינותנ רזחאל .7.2.1

 ;רתאהמ בתכבו שארמ רושיא

 ;רתאה יבוציעב שומיש לכ תושעל .7.2.2

 םיינורטקלא םיעצמאב ב״ויכו ל"אוד תובותכ ףוסיא תוברל ,רתאב השרומ אל שומיש תושעל .7.2.3

 ;םייטמוטוא םיעצמאב ל"אוד תחילש ךרוצל םירחא וא

 םיענומה םימושייב שומיש תוברל ,רתאה החטבאל תרחא ךרדב עירפהל וא תיבשהל ,ףוקעל .7.2.4

 ;והשלכ ןכות לש הקתעהה וא שומישה תא םיליבגמ וא

 ;וישמתשמ תא וא/ו רתאה תא תועטהל וא תונוהל .7.2.5

 שומישל עגונב םיבזוכ תוחוד שיגהל וא רתאה לש הכימתה יתורישב ןוכנ אל שומיש תושעל .7.2.6

 ;רתאב

 וא ,תועדוה וא תורעה תחילשל םיטפירקסב שומיש ןוגכ ,תכרעמב יטמוטוא שומיש תושעל .7.2.7

 ;םימוד םינותנ ץוליחו ףוסיא ילכ וא םיטובור ,םינותנ תיירכב שומיש

 ;רחא םדאל תוזחתהל תוסנל .7.2.8

 ;רחא םדאב עוגפל וא ללעתהל ,דירטהל תנמ לע רתאב לבקתהש עדימב שמתשהל .7.2.9

 ;רתאב תורחתהל ץמאמ לכמ קלחכ רתאב שמתשהל .7.2.10



 

 ;רתאב םושיי וא רתאב תורשפא ,רתאהמ קלח רוחאל סדנהל וא חנעפל ,רזחאל .7.2.11

 ;רתאה ינכוס וא ידבועמ דחא לכ לע םייאל וא דיחפהל ,דירטהל .7.2.12

 ;ןמיס וא ןכות לכמ תויניינקה תויוכזה תעדוה תא וא םירצויה תויוכז תא קוחמל .7.2.13

 ,Flash, PHP, HTML קר אל ךא ללוכ ,ונממ קלח וא רתאה דוק  תא םיאתהל וא קיתעהל .7.2.14

JavaScript רחא דוק וא; 

 ,רחא רמוח וא ,םיינאיורט םיסוס ,םיסוריו )ריבעהל וא תולעהל תוסנל וא( ריבעהל וא תולעהל .7.2.15

 ;רתאב שומישל עירפי רשא ,לבז ראודב שומיש ללוכ

 ;רתאה לש ותעד לוקישל םאתהב ,רתאל קיזת וא עגפתש הלועפ עצבל  .7.2.16

 .הקיספהו תונקתה ,קוחה דחא הנקב הלוע וניאש ןפואב רתאב שמתשהל .7.2.17

 םסרפל וא ,גיצהל ןיאו )"קומע רושיק"( םירתאה לש תיבה ףד םניאש ,רתאהמ םינכתל רשקל ןיא .7.3

 יפכו ואולמב רתאב טנרטניא ףדל היהי קומעה רושיקה םא אלא ,תרחא ךרד לכב רומאכ םינכת

 וב הייפצלו שומישל ןיטולחל ההזה ןפואב וב שמתשהלו תופצל היהי ןתינש ךכ )AS IS( אוהש

 םה םהבש טנרטניאה יפדמ קתונמב ,רתאהמ םינכתל רשקל רוסיא לח ,וז תרגסמב .רתאב

 דומעל אלא ,רתאב יפרג ץבוקל וא הנומתל ןירשימב רשקל רוסא :המגודל( םירתאב םיעיפומ

 םוקמב עיפוהל רתאב טנרטניאה ףד לש תקיודמה ותבותכ לע ןכ ומכ .)םיעיפומ םה ובש אלמה

 לש ןפדפדב )Status Bar( תבותכה תרושב :המגודל ,שמתשמה קשממב ךכל דעוימה ליגרה

 .תרחא תבותכ לכב הפילחהל ןיאו וז תבותכ ריתסהל וא ףלסל ,תונשל ןיא .שמתשמה

 דומעת אל הז הרקמבו ידעלבה ותעד לוקיש יפל רומאכ קומע רושיק לכ לוטיב שורדל יאשר רתאה .7.4
 .הז ןיינעב רתאה יפלכ העיבת וא השירד ,הנעט לכ

 הגצה לכמו רתאהמ םינכתל רושיק לכמ האצותכ םרגייש קזנ לכל תוירחא לכב אשיי אל רתאה .7.5
 וא הגצה ,רושיק לכל תידעלבהו האלמה תוירחאה .תרחא ךרד לכב רומאכ םינכת לש םוסרפ וא
 .דבלב רושיקה עצבמ לע איה ,םינכתה לש םוסרפ

 ךיתויוכז תייעשה וא םויסל ,רתיה ןיב ,םורגל לולע ליעל רומאה לש הרפה ךות רתאב שומיש לכ .7.6

 .רתאב שומישל

 :םיישילש םידדצ ןכות .8

 ,תונומת ,םירמאמב ןכו )"ישילש דצ ירתא"( םירחא םירתאל םירושיקב שמתשהל יאשר רתאה .8.1

 וא םינכתו הנכות ,תויצקילפא ,עדימ ,ואדיו ,דנואס ,הקיסומ ,םיבוציע ,תונומת ,הקיפרג ,טסקט

 ישילש דצ ירתא .)"ישילש דצ לש ןכות"( ישילש דצ ירתאב םרוקמש וא םיכיישה םירחא םיטירפ

 ןכותל יארחא אל רתאהו רתאה ידי לע םיקדבנ וא ,םירטונמ ,םירקחנ םניא ישילש דצ לש ןכותו

 ללוכ ,וב ןקתומ וא רתאה ךרד ןימזש ,רתאה ךרד וילא תעגהש ,רתאה ךרד םסרופש ישילש דצ לש

 ןכותב וא ישילש ירתאב םילולכ וא לש תרחא תוינידמ וא תויטרפ ילהונ ,תונימא ,תעד תווח ,ןכות



 

 ןכות לכ וא ישילש דצ לש םירתא לש הנקתה וא שומיש תרתה וא רושיקב שומיש .ישילש דצ לש

 .ונידי לע ךכל רושיא וא רושיא לע תזמרמ הניא והשלכ ישילש דצ לש

 ועצובי רשא תורחא תורבחמ וא ישילש דצ ירתאמ עצבתש השיכר לכ לע תוירחא חקול אל רתאה .8.2

  .יטנוולרה ישילשה דצה ןיבל ךניב ידעלב ןפואב ףקותב ויהיו

 :רתאה לוהינ .9

 תיטפשמ הלועפב טוקנל )2( ;הז ןונקת לש תורפה לע חקפל )1( :תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונא .9.1

 ,תוברל ,רתאה לש ידעלבה ותעד לוקישל ,הז ןונקת תוארוה וא קוחה תוארוה תא רפמש ימ לכ דגנכ

 ,תונימז ליבגהל ,השיג ליבגהל ,ברסל )3( ;קוחה תפיכא תויושרל שמתשמה לע חוויד ,הלבגה אלל

 לוקיש יפל ,הנממ קלח לכ וא רתאל ךלש המורת לכ )תיגולונכט הניחבמ ןתינש לככ( תיבשהל וא

 לקיו ושוכרו ויתויוכז לע ןגיש ןפואב רתאה תא להנל )4( ןכו ;הלבגה אללו רתאה לש ידעלבה ותעד

 .ןיקתה ודוקפת לע

 :תויטרפ תוינידמ .10

  .םישלוגהו תוחוקלה תויטרפ תא דבכמ רתאה .10.1

 בשחמה תודוא םיוסמ עדימ ףסוא רתאה ,רתאב םיטרפ תראשה תעב רסומ ךנה ותוא עדימל ףסונב .10.2

 תוברל( יטמוטוא ןפואב ףסאנ עדימה .רתאב תולועפ עצבמו רקבמ ךנה ותועצמאב רשא ,ךלש

 השילג ינמז ,ןפדפד גוס ,IP תובותכ לולכל יושע אוהו )"Cookies" תויגועב שומיש תועצמאב

 טנרטניאה קפס יבגל םיטרפ ,השילגה תרטמל שמשמ ךנה וב ילכהו השילגה ןפוא ,רתאל הסינכו

 ידי לע ףסאנה עדימהו המשרהה תעב רסמנה עדימה( .תעגה םהמ טנרטניאה ירתא תובותכו ךלש

 .)"רתאב ףסאנה עדימה" :דחי ונוכי וז הקספב רומאכ רתאה

 ןפדפדב רומשל םייושע ינורטקלא ראוד וא ןווקמ םושיי ,רתאש ןטק טסקט ץבוק םה תויגוע ץבוק

 .רתאב םיאבה םירוקיבב שומישל בשחמה לש חישקה ןנוכב וא/ו טנרטניאה

 הרימשל ,תיבטימה הרוצב רתאה תלעפה ךרוצל ,רתיה ןיב ,רתאה תא שמשי רתאב ףסאנה עדימה .10.3

 .רתאב שומישה יבגל תיללכ הקיטסיטטס ךרוצל ןכו ,ההובג תוריש תמרו תוכיא לע

 ןיב ,ומעטמ ימ וא רתאה תא שמשל יושעו שכור וא ןיינעתמ התא םהב םיתורישהמ ףסאנה עדימה .10.4

 תוריש תמרו תוכיא לע הרימש ,תיבטימה הרוצב ךל םיעצומה םיתורישה תמאתה ךרוצל ,רתיה

 .תיללכ הקיטסיטטס ךרוצל ןכו ,ההובג

 :תואבה תורטמל ,רתיה ןיב ,ךילע ףסאנה עדימב שומיש תושעל םיאשר ומעטמ ימ וא רתאה .10.5

 ןיינעל יושע אוהש םינימאמ רתאב רשא ףסונ עדימ וא תשקיבש עדימה תא ךל קפסל ידכב .10.5.1

 ;תעל תעמ ,ךתוא

 ;תוישיאה ךיתופדעה יפ לע ירחסמ עדימו תומוסרפ םיאתהל ידכב .10.5.2

 ;קפסמ רתאה םתוא םיתורישל עגונב רתאה יגיצנ ידי לע רשק ךמע רוציל ידכב .10.5.3

 ;םיישילש םידדצל ותריסמו יטסיטטס חותינ .10.5.4



 

 ;דיתעב ומקויש םירתא חותיפו רתאה לש ולועפת .10.5.5

 ;םישדח םיתוריש תעצהו תוחוקל סויג ,קוויש ,תוריכמ לוהינ .10.5.6

 .תעל תעמ ךרוע רתאה רשא קוויש ירקחמ וא/ו תוחוקל ירקס עצבל ידכב .10.5.7

 קוחה תוארוהל םאתהב םיישילש םידדצל עדימ ריבעהלו ישיא עדימ ריבעהל יאשר היהי רתאה .10.6

 :םיאבה םירקמב תוברל ,)תוהז תדועת ירפסמ וא יארשא יטרפ ןוגכ שיגר עדימ טעמל( תוברל

 ;אללכמ וא שרופמב ,תעדמ המכסה – ״המכסה״ הז ןיינעל .ךתמכסה ךכל תתנ .10.6.1

 תיב וצ חוכמ ,לשמל ,רומאה עדימה תא ריבעהל קוח יפ לע םישרדנ ומעטמ ימ וא/ו רתאה .10.6.2

 ;טפשמ

 יטפשמ ךילהב השירד וא העיבת ,הנעט ,תקולחמ לכ תרגסמב ,רתאה תעדל ,שרדיי רבדה םא .10.6.3

 ;רתאה ןיבל ישילש דצ ןיב וא רתאה ןיבו ךניב ויהי םא

 ;ומעטמ ימ וא/ו רתאה לש תויניינקהו תויטפשמה םהיתויוכז לע ןגהל תנמ לע .10.6.4

 ,לגוג ןוגכ תשרב םיפסונ םימסרפמו תורחאו םרגטסניא ,קובסייפ ןוגכ תויתרבח תותשר ףותיש .10.6.5

 ;םירחאו הלובאט

 ידכ ןומא ןהב םינתונ ונאש תורבחו םיפוגל ישיא עדימ םיקפסמ ונא – םיטסיטטס םיכרצל .10.6.6

 תוינידמו הז ןונקת םע דחא הנקב הלועה ןפואבו רתאה תוארוה יפל ונרובע עדימה תא ודבעיש

 םיכרצל רבעומה עדימ ,ישיא עדימ תריסמל שארמ המכסה הנתינ אלש לככו ,ללכ .רתאה

 ;םיהזמ םיטרפ ללוכ וניא םיטסיטטס

 עצבל ןויסינ לכ וא ,ןידל תודגונמכ תוזחנה וא תודגונמ תולועפ עצבת םא הז ןונקת תא רפת םא .10.6.7

 ;הלאכ תולועפ

 ףוגל רומח קזנ עונמל תנמ לע הצוחנ ףסאנה עדימה תריסמ יכ ,רובסי רתאהש הרקמ לכב .10.6.8

 .ישילש דצ לש ושוכרל וא ופוגל וא ושוכרל וא שמתשמה

 תויגועב שמתשהל םייושע םהו ,ךלש עדימהמ קלחל וא לכל השיג תנתינ רומאכ םיישילש םידדצל .10.7

 .תורחא ףוסיא תייגולונכטב וא )ליעל ןתרדגהכ(

 ןכלו םירז םימרוג דצמ השוחנו תניוע תוליעפ ינפמ םיזוחאה תאמב בורעל ןתינ אלש רוכזל בושח .10.8

 השיג ינפמ טלחומ ןפואב ןיסח היהי עדימהש בייחתמ אל רתאהו טלחומ ןוחטב הלא תולועפב ןיא

 .תישרומ יתלב

 :םירצוי תויוכז תרפה .11

 תויוכז תא רפמ רתאב ןכות וא עדימ יכ ןימאמ התא םא .םירחא לש ןיינקה תויוכז תא םידבכמ ונא .11.1

  .הז ןונקת תיתחתבש תורשקתהה יטרפ תועצמאב רשק רוצ אנא ,ךל תוכיישה תויניינק

 :תוריש תוקספהו תולקת ,רתאב םייוניש .12



 

 לוקיש יפל איהש הביס לכמ רתאה ןכות תא ריסהל וא תעל תעמ תונשל תוכזה תא רמוש רתאה .12.1

 .רתאב והשלכ ןכות וא עדימ ןכדעל ביוחמ וניא רתאה .תמדקומ העדוה אללו תידעלבה ותעד

 תוריש תקספה וא היעשה ,יוניש רובע והשלכ ישילש דצ יפלכ וא ךיפלכ יארחא היהי אל רתאה .12.2

 .רומאכ

 החטבב ומייקתי ,תוקספה אלב וא םרדסכ ונתניי ,וערפוי אל רתאה יתורישש בייחתמ וניא רתאה .12.3

 ,םילוקלק ,םיקזנ ינפמ וא רתאה יבשחמל תישרומ יתלב השיג ינפמ םיניסח ויהיו תויועט אללו

 ימ לצא וא רתאה לצא תרושקת תוכרעמבו יווקב ,הנכותב ,הרמוחב ,לכהו  - םילשכ וא תולקת

 .ויקפסמ

 :טופיש תוכמס .13

 יללכל הלוחת היהת אל םלוא ,לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי רתאב שומישהו הז ןונקת לע .13.1

 .םהב םיעובקה ימואלניבה ןידה תרירב

 וא/ו ןונקתל רושקה וא/ו עבונה ןיינע לכב תידוחיי טופיש תוכמס היהת זכרמ זוחמב טפשמה יתבל .13.2

  .רתאה ןיבל ךניב ולגתיש תויטפשמ תוקולחמל

 :םירחאו םיינכט םינוקית /קויד .14

 לככ ןוכנו קיודמ היהיו ,אוהש תומכ רוביצל עצומ ,וב עיפומה עדימה לכ תוברל ,ותוללכב רתאה .14.1
 .עדימב תורחא וא תוינכט תויועט ולפנו ןכתי ,ןיפולחל וא םלש וניא עדימהו ןכתי ,םלואו ,ןתינה

 רתאב עדימה תא ןכדעלו רומאכ םיקויד יא וא/ו תואיגש וא/ו תויועט ןקתל ותוכז לע רמוש רתאה

 .תמדקומ העדוה אללו תע לכב

 :תונוש .15

 לש הפיכא וא שומימ יא .רתאב שומישל עגונב תונבההו תומכסהה לכ תא םיווהמ הז ןונקת יאנת .15.1

 .הארוהה תפיכא וא תוכזה שומימ לע רתאה דצמ רותיווכ בשחת אל ,הז ןונקתב הארוה וא תוכז

 .הז ןונקתב ויתובוח וא/ו ויתויוכזמ קלח וא לכ תא םירחאל תוחמהל יאשר היהי רתאה

 ,והשלכ םעטמ ףקות תרסח הניהש וא הפיכאל תנתינ הניא הז ןונקתב הארוה יכ עבקייש הרקמב .15.2

 .ןונקתה תוארוה ראש לש ןתפיכאו ןתופקת ,ןתויקוחב עוגפל וא עיפשהל ידכ ךכב אהי אל

 :רשק ורצ .16

 תויטרפל םירחאו רתאה ישמתשמ לש םתוכז תא דבכמו קוחה תוארוה םויק לע דיפקמ רתאה .16.1

 יפל ונילא הנפ אנ ,והשלכ םעטמ ךב עגופה ןכות רתאב םסרופ יכ רובס התא םא .בוט םשלו

 םיעצמאב ריבעהל ןתינ רומאכ תוינפ .םדקהה לכב ךתיינפב לפטל לדתשנ ונאו ןלהלש םיטרפה

 :םיאבה

 ;ןויצל ןושאר ,14 ןורהא ןזוא :תבותכ

 ;054-7446742 :ןופלט
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