
יללכ
 ותליעפמו רתאה תלעב .לארשיב םינכרצל םיתורישו םירצומ תריכמל ONLINE תונח הווהמה טנרטניאה תשר לע רתא ונה )"רתאה" :ןלהל( הרבחה רתא .1.1
.)"הרבחה" :ןלהל( 513073841 .פ.ח ,"מ״עב קוויש ןיילסקיפ" תרבח איה

.)"הלועפ" :ןלהל( םיעצומש לככ רתאב םיעצומה םירחא םיתוריש וא/ו םירצומ תשיכר וא הנמזה תלועפ לכ הנה רתאב הלועפ .1.2
.הבקנ ןושלל םג סחייתמכ בותכב תוארל שיו תוחונ ימעטמ קר רכז ןושלב בותכ הז ןונקת .1.3
 שקבתמ ךנה ,ךכ בקע .הרבחה ןיבל ךניבש ןיינע לכב יטפשמה סיסבה תא הווהתו ,רתאב ךדי לע השעתש הלועפ לכ לע ולוחי הז ןונקת תוארוה .1.4
 אל שקבתמ ךנה ויאנתמ יאנתל םיכסמ ךניא םא ןכל ,ןונקתה יפל גוהנלו לבקל ךתמכסה תא הווהמ ,רתאב הלועפ לכ וא/ו השילג .ןויעבו ואולמב הז ןונקת אורקל
.רתאב שומיש לכ תושעל

 וא/ו הנעט לכ ומעטמ ימל וא/ו ול אהת אל יכו ,םלבקמו רתאב תופתתשהה יללכלו רתאה ןונקתל עדומ ונה יכ ריהצמ רתאב הלועפ עצבמה םדא לכ ,שגדוי .1.5
.ולא תופתתשה יללכו ןונקת יפ לע ויליעפמ וא/ו רתאה ילעב תויובייחתה תרפהב תורושקה תונעט דבלמ םמעטמ ימ וא/ו ויליעפמ וא/ו רתאה ילעב דגנכ העיבת

.תמדקומ העדוה וא/ו הארתה ןתמב ךרוצ אלל תאזו ידעלבה התעד לוקיש יפ לע םעפל םעפמ ןונקתה תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .1.6
.תולועפה תונוכנל הרואכל היאר ווהי רתאה ךרד תועצבתמה תולועפה רבדב הרבחה לש בשחמה תומושר יכ םיכסמ שמתשמה .1.7
 בטימכ תושעל לדתשת הרבחה יכ ,רהבומו םכסומ .רתאה תלהנה תא םיבייחמ םניאו דבלב השחמהל םנה רתאב םיגצומה םירצומה יטוטרש וא/ו ימוליצ .1.8
.םירצומה יבגל רשפאה לככ םיקיודמ םינותנו םימוליצ רתאה ישמתשמ ינפב גיצהל התלוכי

.רתאב תועיפומ םהיתונומתש םירצומה וא/ו םימגדה לכ לש יאלמ קיזחהל תבייחתמ הניא הרבחה .1.9
 תואיגש וא םיקויד יא ,בל םותב ,וב עיפוהל םילולע יכ ,רהבוי ךא רתויב קיודמהו םלשה עדימה היהי רתאב גצומה עדימהש אדוול התלוכי לככ השוע הרבחה .1.10
.ןהילא הרושק וא ןהמ תעבונה יהשלכ תוירחאב אשית אל הרבחה רשא

 הנמזהל סחיב ףקתה ריחמה .תמדקומ העדוהב ךרוצ אלבו תעל תעמ םיחולשמה יפירעת תאו רתאב םירצומה יריחמ תא ןכדעל תיאשר רתאה תלהנה .1.11
 ,הנמזהה ךילהת תמלשה םרט םיריחמה ונכדוע םא .)יארשא סיטרכ יטרפ תריסמ תא ללוכה( הנמזהה ךילהת םלשוהש תעב םסרפתהש ריחמה אוה העצובש
.םינכדועמה םיריחמה יפל רתאב שמתשמה ביוחי

 וא םפילחהל ,הלא תוחנהו תובטה ,םיעצבמ קיספהל תע לכב תיאשר רתאה תלהנה .תוחנהו תובטה ,םיעצבמ רתאב עיצהל תיאשר רתאה תלהנה .1.12
.ךכ לע תמדקומ העדוה לכ תתל ךרוצ אלב ,םתונשל

 די ףכ יבשחמ ,יראלולס ןופלט תמגודכ( רחא תרושקת רישכמ וא בשחמ לכ תועצמאב וב םילולכה םיתורישבו רתאב שומישה לע םילח רתאב שומישה יאנת .1.13
.םירחא תרושקת יעצמא וא תשר לכ תועצמאב םא ןיבו ,טנרטניאה תשר תועצמאב םא ןיב רתאב שומישה לע םילח םה ןכ ומכ .)ב"ויכו םהינימל

 הרבחה וליאכ רתאב םיריחמה לע ךמתסהל ןיאו הריכמ תודוקנב םיטירפה יריחממ םילזומ םה רתאב םיטרפה לש םיריחמה יכ תבייחתמ הנניא הרבחה .1.14
.לזומ ריחמב םעיצהל הבייחתה
רתאב שמתשהל תורשכ/תוכזה .2

:ןלהל םיטרופמה םירבטצמה םיאנתה רחא אלמי רשא שמתשמ לכ ,תושיכר תוברל תולועפ עצבל תנמ לע הריכמה ךילהב ףתתשהל יאשר .2.1
.רתוי רגובמ וא הנש 18 ןב וניה יכ ריהצמ שמתשמה רמולכ .תובייחמ תויטפשמ תולועפ עצבל רישכ ונה שמתשמה .2.1.1
.לארשיב םג תוליעפה יארשאה יסיטרכ תורבחמ תחא י"ע  ןידכ קפנוהש ףקת יארשא סיטרכ לעב ונה שמתשמה .2.1.2
 תוארוהל םאתהב סקפו ראוד ,טסקט תועדוה ,דיינ וא יווק ןופלט ,ל"אוד תועצמאב הרבחה לש רישיה רווידה תכרעמל ופוריצ תא רשאמ רתאב שמתשמה .2.1.3

.2008ח"סשתה )40 'סמ ןוקית( )םירודישו קזב( תרושקתה קוח
הריכמה ןפוא .3

.רתאה תועצמאב םינוש םיתורישו םירצומ שוכרל ךל תרשפאמ הרבחה .3.1
.)"הלועפה ףד" ןלהל( הריכמה ריחמו ,הריכמל עצומה תורישה וא רצומה ,"הלועפ ףד" גצומ הריכמל עצומה תוריש וא רצומ לכ רובע .3.2
 ,םש ןוגכ םייסיסב םיטרפ דילקהל שי ,ןכמ רחאל .תומכו עבצ ,הדימ תוברל תורישה וא רצומה תא רוחבל הליחת שי תוריש וא רצומ לש הנמזה עצבל ידכ .3.3
 עצובת הנמזההש ידכ ."הלועפה עצבמ"ל שמתשמה ךפוה זאו ,)"הנמזהה ספוט" :ןלהל( יארשא סיטרכ רפסמו ןופלט רפסמ ,ינורטקלא ראוד תבותכ ,תבותכ
 ,םייוגש םיטרפ ורסמיי הנמזהה עוציב תעב םא .הנמזהה עוציב תא חיטבהל לכונ אל תרחא םינוכנה םיטרפה תריסמ לע דיפקהל שי תולקת אללו תוריהמב
 שי .לופיטו חולשמ ימד ןיגב םולשתב חוקלה ביוחי ,םיעטומ םיטרפ ללגב הרבחל ורזחי םירצומהש הרקמב .םדעיל ועיגי םירצומהש חיטבהל לכות אל הרבחה
.םיינכדעו םיקיודמ םיטרפ אלמל דיפקהל
.קוחה לע הריבע תווהל הלולע האשרה אלל וא הנווכב םייוגש םיטרפ תריסמ

 CHECK OUT ה לועפ עוציבו יארשאה תרבחמ רושיא תלבק רחאלו הקילסה תרבח תועצמאב יארשאה סיטרכ יטרפ תומיא עצבתי הלועפה עוציב רחאל .3.4
 לע יארשאה יסיטרכ תרבח תאמ רושיא לבקת הרבחהש רחאל קר ללכתשת היינקה תקסע ,יכ שגד םישבו ,הרשוא הלועפה יכ המיאתמ העדוה ןתנית ,חוקלה י"ע 
.הנמזהה רושיא דעוממ תועש 72 דע ךותב ינורטקלא ראודב חלשיי הנמזהה עוציב לע רושיא .הרבחה ןיבל ןניב םימייקה הדובעה ילהונל םאתהב ,בויחה עוציב

 להנמה ,הרבחה לש םינותנה דוביע בשחמ ימושיר .הרבחה תא בייחמ וניאו הלועפ עוציב לע היאר הווהמ וניא ינורטקלאה ראודה חולשמ ,שגדויו רהבוי .3.5
.ןהב רומאל הרואכל היאר ווהי ,רומאכ רתאב תולועפה לכ לש בשחוממ םושיר

.הלועפה עוציב רחאל ,יארשאה סיטרכ תועצמאב עצבתי ,ודי לע שכרנה תורישה וא רצומה תולע ןיגב הלועפה עצבמ בויח .3.6
 תוברל ,םיילילפ וא/ו םייחרזא םייטפשמ םידעצ טקניהל םילולע םיבזוכ םיטרפ רסומה דגנכ .תילילפ הריבע תווהל הלולע ןיעדויב םיבזוכ םיטרפ תשגה ,שגדויו .3.7
.הריכמה יכילה שוביש בקע הרבחל ומרגיש םיקזנ ןיגב ןיקיזנ תועיבת

 ינופלט רשק רוציל הלועפה עצבמ שרדיי השיכרה תמלשה ךרוצל .המיאתמ העדוה הלועפה עצבמ לבקי יארשאה תורבח י"ע הקסעה הרשוא אל וב הרקמב .3.8
 רחאל קר תמלשומכ בשחת השיכרו הנמזה תלועפ ,שגדויו רהבוי .הקסעה עוציבל יארשאה תורבח רושיא תרדסה ךרוצל .הרבחה לש תוחוקלה תורש דקומ םע
 תרבח י"ע הקסעה רושיא דעוממ לחה קר חולשמה ידעומ ובשחי ,רומאכ הרקמב .יארשאה תרבחו הלועפה עצבמ י"ע םולשתה רושיאו יארשאה יטרפ תומיא
 אל תוברל ךרד םושב חוקלה יפלכ תבייוחמ היהת אל הרבחהו הלטב הנמזהה היהת ,הקסעה רושיא לע יארשאה תרבחמ יפוס רושיא אלל .יארשאה יסיטרכ
.יאלמב רצומה תרימשב

 תריסמ רחאל קר תמלשומכ הנמזהה תלועפ בשחת הזכ הרקמב .הרבחה לש ינופלטה תונמזהה דקומל יארשא יטרפ תריסמ י"ע השיכרה תא םילשהל ןתינ .3.9
 .יארשאה יסיטרכ תרבח י"ע הקסעה רושיא דעוממ קר חולשמה ידעומ ובשחי ,רומאכ הרקמב .יארשאה תרבח רושיא תלבקו הלועפה עצבמ י"ע יארשאה יטרפ
 לש ינורטקלא ראוד תועצמאב וא/ו תינופלט הנפ אל חוקלהו ,יארשאה יטרפ תלבק עוציב ךרוצל ינופלט רשק רוצייש תורשפאב רחב חוקלהו היה ,שגדויו רהבוי
.הנמזהה תא לטבל תיאכז הרבחה הייהת ,הינפה דעוממ םימי 7 ךותב הרבחה

 .הנמזהה דעומב וא/ו שקובמה הקפסאה דעומב הרבחה ינסחמ יאלמב ןימז רצומהש ךכב תינתומ ,הקפסאל הרבחה תובייחתהו השיכרה תלועפ רושיא .3.10
 אל חוקללו ,רצומה תריכמב תביוחמ הרבחה אהת אל ,הנמזהה עוציב דעומל דע רתאהמ דרוה אל רצומהו יאלמב םייק וניא רצומה יכ ,ןיוצ אל םא םגש רהבוי
 לש התבוחמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא .'ג דצל וא/ו חוקלל םרגנ רשא ףיקע קזנ וא רישי קזנ ןיב ,קזנ לש גוס לכ ןיגב הז ןיינעב העיבת וא/ו הנעט לכ היהת
 טירפש ףא לע םהב םיבצמ ונכתיי יכ ,ריהבהלו שיגדהל שי .עצובו הדימב בויחה תא לטבל וא הרבחל םליש ןכאו הדימב םלישש םוכס לכ חוקלל בישהל הרבחה
 תבשהל ףופכב ךכל רשקב הנעט אהת אל חוקללו הקסעה לטובת ולא םיבצמב – ותוא קפסל ןתינ אלו יאלמב םייק וניא לעופב ,יאלמב םייקכ רתאב גצומ םיוסמ
.חוקלה ידי לע הרבחל םלושש םוכסה

 יללכ יפל הניאש וא תמלוה הניא םתוגהנתהש םישלוג לש תופתתשה לטבל וא/ו תוריכמל השיגה תא עונמל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .3.11
.רתאב תוריכמה לש ןיקתה ןלוהינב עוגפל םיסנמה וא ,תופתתשהה



הריכמה תטיש .4
 רצומ רחוב שמתשמה .יאלמה רמג דע שארמ עובק ריחמב םירצומ לש הריכמ איה הליגר הריכמ .ןיינעו רבד לכל הליגר הריכמ תטישב הניה רתאב הריכמה .4.1
.רתאב תוארוהל םאתהב הינקה תא עצבמו

 ןפוא"ב רוחבלו הריכמה ךילה תא םילשהל וילע ךכ ךרוצל .ןופלטה תועצמאב יארשאה סיטרכ יטרפ תא רוסמלו רוחבל שמתשמה יאשר הליגר הריכמב .4.2
 ןיב ינופלט רשק רצונש רחאל קר המלשוהו בשחת הריכמ .הרבחה לש תונמזהה דקומ ךרד ןופלטב יארשאה סיטרכ יטרפ תא םילשהל תורשפאה תא "םולשתה
.המלשוה הריכמה יכ גיצנה רושיא לביקו ויטרפ תא שמתשמה רסמ ,שמתשמה ןיבל הרבחה גיצנ
חולשמו הלבוה ,הקפסא ידעומ .5

 וא םירצומה תא קפסל ידכ לעפת הרבחה .השיכרה עוציב תעב תדלקהש לארשיב תבותכל רתאב ךדי לע שכרנה רצומ לכ תקפסאל גאדת הרבחה .5.1
 סיטרכ תועצמאב ואולמב םלוש רשא רצומ קר קפסל תבייחתמ הרבחה .םיתורישה וא םירצומה לש הלועפה ףדב םיבוקנה הקפסאה יאנתל םאתהב םיתורישה
.ןלהל טרופמכ יארשא

 תוברל הרבחה לש םתטילשב םניאש םיעוריאמ וא/ו ןוילע חוכמ האצותכ םרגנש הקפסא-יאל וא/ו הקפסאב בוכיע וא רוחיא לכל תיארחא היהת אל הרבחה .5.2
.ב"צויכו תותבשה ,תותיבש

.שארמ םמע םאותי רשא ,לבוקמ ךומס םוקמב תוחוקלל םירצומה תא דימעהל תיאשר היהת הרבחה תינוחטיב הניחבמ השיגל םילבגומה םירוזאב .5.3
 י"ע תרחא עבקנ םא אלא חוקלה ןובשח לע םולשתב םניה םיחולשמה לכ .םיקסע ימי הנומש ךות חוקלה תיבל חוליש תרבח תועצמאב קפוסי שכרנה רצומה .5.4
.הרבחה
:םיחולשמה יפירעת
.הנמזהה ןיגב בויחה דמעמב הבגיי םולשתה ,ח״ש 37 לע דומעת )תחא הליבחב( הנמזה לש חולשמ תולע
 תמזויב םיחולשמ רפסמל הנמזהה לוציפ לש הרקמב .התנמזה יוושו הליבח לכל סחיב ל"נה תוחילשה יפירעת ולוחי תוליבח רפסמל הנמזה לוציפ לש הרקמב
.הנמזהה דמעמב חוקלה עציבש תללוכה הנמזהה יוושל םאתהב םיחולשמה יפירעת ולוחי ,הרבחה
.הנמזהה עוציב דמעמב רסמיתש ףוסיא תבותכב םולשת אלל ותנמזה תא ףוסאל ןמזומ חוקל
.ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תעל תעמ םיחולשמה יפירעת תא ןכדעל תוכז לע תרמוש הרבחה תלהנה

 לש יארשאה תרבחמ הקסעל רושיאה תלבק םוי אוהש הנמזהה םוימ םירפסנה הדובע ימיב אוה הלועפה ףדב טרופמה םיתוריש/םירצומה תקפסא דעומ .5.5
 תאזו ,ןימזמה יכרוצל ומיאתהל וא/ו הקפסאה דעומ תא םידקהל התלוכי בטימכ השוע ןיילסקיפ .)גח ימיו גח יברע ,תבש ,ישיש ימי ללוכ אל ,'ה דע 'א ימי( חוקלה
.הלבוהה תורבח תוינידמל ףופכב

 ושכרנש םיטירפ/טירפה תא ריזחי הלועפה עצבמש ךכל הקסעה לוטיב ףופכ ,רבכמ הז חלשנ רצומהש רחאל הקסע לוטיבל השקב לש הרקמ לכב ,יכ שגדויו .5.6
 לש תונמזהה זכרמל חוקלה ןובשח לע חילש תועצמאב אוהש גוסו ןימ לכמ לוקלק וא/ו םגפ וא/ו קזנ וא/ו העיגפ אלל וא/ו המלש איהשכ ,תירוקמה םתזיראב
. הרבחה
תוחוקל תוריש .6

.הרבחב תורישה יגיצנל תונפל ךתוא םינימזמ ונא רתאב םיגצומה םירצומה יבגל תולאשב .6.1
.תוחוקל תוריש ליימ יא וא סקפ ,ןופלט ךרד הרבחהל תונפל ןתינ ןימז אל עדימה םהב םירקמב .םכילא חלשיש רצומה יבג לע ועיפוי ןאוביה וא ןרציה יטרפ .6.2
 "HYPERLINK "mailto:here4u@storyonline.co.il ינורטקלא ראודב הרבחה לש תוחוקלה תורישל תונפל ןתינ ,ותוליעפו רתאל רשקב םיפסונ םיטרפל .6.3
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 הטושפל הכפהלו השיכרה תיווח תא םיענהל תנמ לע רחא אשונ לכבו השיכרה ךילהתל תעגונה הלאש לכב םכתורישל דומעל וחמשי תוחוקל תורש יגיצנ .6.4
.הריהמו

םילוטיב  .7
 טעמל ,ןלהל טרופיש יפכ ,)"ןכרצה תנגה קוח" :ןלהל( 1981 – א"משתה ,ןכרצה תנגה קוח תוארוהל םאתהב הקסעה תא לטבל יאשר השיכרה תלועפ עצבמ .7.1
.הקסעה תא לטבל הלועפה עצבמ לכוי אל ,םהב רשאו ןכרצה תנגה קוחל )ד(ג14 ףיעסב םיטרופמה ,םימיוסמ םיטירפ תשיכרב

:רצומה חולשמ ינפל חוקל י"ע הריכמ/הקסע לוטיב .7.2
 ראודב הרבחה לש תוחוקלה תורישל הינפ תועצמאב וא ,תוחוקל תורישל ןופלטב היינפ תועצמאב תאז תושעל לכוי ,הריכמ/הקסע לטבל ןיינועמ חוקלו הדימב .7.3
 HYPERLINK "mailto:here4u@storyonline.co.il" \n _blankinfo@fixline.co.i HYPERLINK "mailto:here4u@storyonline.co.il" \n  ינורטקלא

_blankl והשלכ בויח אלל.
:רצומה חולשמ רחאל לוטיב .8

 ינורטקלא ראודב הרבחה לש תוחוקלה תורישל הינפ תועצמאב תאז תושעל לכוי ,וילא חלשנ רצומהש רחאל ותנמזה תא לטבל ןיינועמ חוקלו הדימב .8.1
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.רצומה תלבק םוימ םוי 14
 רצומה ןמ תיוות\תיגתה הקתונ אל דוע לכו חוקלה רובע תוישיא תומאתה וא שומיש לכ וב השענ אלו ןיקת רצומהש ךכל הפופכ רצומה תפלחה וא תרזחה .8.2
 ידיב רצומה תרזחה לש הרקמב לוטיב ימד אלל ,אלמ יפסכ רזחה קפסת הרבחה ליעל םיטרופמה םיאנתל ףופכב .קפוס ובש זגראבו תירוקמה ותזיראב רצומהו
.תופיצר תורזחה 3-ל תלבגומ רזחהה תלבק תאז םע ,חוקלה
:רתאב םיעיפומה םיטרפל המאתה יא וא םגפמ האצותכ לוטיב .9

 יאשר ,רתאב םסרופש טרפמהמ הנוש רצומה טרפמ רשאכ וא ,םוגפ אוהשכ רצומה תא לביק חוקלהש הדימב .ותלבק םע דיימ רצומה תא קודבל חוקלה לע .9.1
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:רתאה תוליעפ תקספהו הרבחה י"ע הריכמ לוטיב .10
 הרבחה אהת ,ולש תרחא תובייחתהב דומעל וא םירצומה תא קפסל ,ונקיתכ רתאה תא להנל הרבחהמ אהי רצבנ ,"ןוילע חכ" תמחמ ,וב רשא הרקמ לכב .10.1
 וא םינופלט תכרעמב תולקת ,בשחמ תולקת תוברלו ןיד יפ לע לבוקמבכ ועמשמ "ןוילע חוכ" הז ףיעסב ,םקלח וא םלוכ ,םינוקה םע תורשקתהה תא לטבל תיאשר
.ינוחטב עוריאו יהשלכ הלבח ,תורחא תרושקת תוכרעמב תולקת

 ןפואב ,אוהש גוס לכמ ,םיתורישה וא/ו םירצומה תריכמ םויק תא וענמי וא/ו ובכעי ויליעפמ וא/ו רתאה ילעב תטילשב םניאש םיעוריא וא/ו םימרוגו הדימב .10.2
 וא/ו בושחמב תולקת ועגפי וא/ו ,ועבקנש םידעומב רתאב ומסרופש םיתורישה תקפסא וא/ו םירצומה תקפסא תא וא/ו ,איהש ךרד לכבו ,יקלח ןפואב וא אלמ
 ןוילע חוכ לש םרוג לכ וא/ו הביא תולועפ לשב םא וא/ו ,תונושה ויתורוצ לע ,רחא וא הז ,השיכרה ךילהת תמלשהב רחא תרושקת םרוג לכ וא/ו ןופלטה תוכרעמ
 ולוחי םא וא/ו םיתורישה וא/ו םירצומה תקפסא וא הליגר הריכמ לש ךרדב תוברל ,איהש ךרד לכב םיתורישה וא/ו םירצומה תשיכר ךילהת עגפיי וא/ו ענמי רחא
 יאנת יפ לע ןנכותמה הקפסאה דעומ ןיבל השיכרל תורישה וא/ו רצומה םוסרפ דעומ ןיב םיתורישה וא/ו םירצומה לע םילחה םילטיה וא/ו סמה ירועישב םייוניש
רתאה תוליעפ תא קיספהל וא/ו םקלח וא םלוכ ,םינוקה םע תורשקתהה תא לטבל רתאה יאשר ,תורישה וא/ו רצומה תשיכר



 רצומ עיצהל וא הריכמה תא לטבל הרבחה םיאשר ,יאלמהמ לזא תורשה וא/ו רצומה יכ הלגתה הריכמ םויס רחאל םאש ירה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .10.3
.ישילש דצל וא שמתשמל םרגנש דחוימ וא יתאצוה ,ףיקע ,רישי קזנ לכב ואשיי אלו םיארחא ויהי אל הרבחה רומאכ הריכמ הלטוב .ךרע הווש יפולח

 תלבקב וא ,רחא הספדה רמוח לכב וא תורש/רצומה תנומתב ,םולשתה יאנתב ,וריחמב ,תורישה וא/ו רצומה רואיתב ,הספדהב תועט לוחתו הדימב .10.4
.אלמ יפסכ רזחהב חוקלה תא תוכזלו תיפיצפסה השיכרה תא לטבל הרבחה תיאשר ,העצהה שיגממ םינותנה

 רתאב וא הז ןונקתב םא ףא תובייחמה תוארוהה ןה הקסעה דעומב תופקתהו תולחה 1981-א"משתה ,ןכרצה תנגה קוח תוארוהל תוארוה יכ תאזב רהבומ .10.5
.תרחא םושר

תורשו תוירחא .11
 ןימזמל וא/ו שלוגל וא/ו שמתשמל םרגיש ,דחוימ וא יתאצות ,ףיקע ,רישי קזנ לכב ואשיי אלו םיארחא ויהי אל םמעטמ ימ וא/ו רתאה תלהנה וא/ו הרבחה .11.1

 חוור תעינמ וא/ו הסנכה דספה תוברל -  אהת רשא העיבתה תליע אהת - הז ןונקת יפ לע אלש ,רתאה תועצמאב השיכר וא שומישמ האצותכ ,ישילש דצל וא/ו
.תיפיצפסה הנמזהה תא לטבל המצעל תרמוש הרבחה זאש ,איהש הביס לכמ ומרגיש

.רתאה תלהנה תא וא/ו הרבחה תא רבדה בייחי אל ,רצומה רואיתב סומלוק תועט הלפנ .11.2
.לעופב םירכמנה םירצומה ןיבל ,ןלוכ וא ןקלח ,רתאב תוגצומה תונומתה ןיב םילדבה ונכתייו דבלב השחמהל ודעונ רתאב םירצומה תונומת .11.3
.יתאצות קזנ וא/ו רישי וניאש קזנ לכב ןכו שכרנה רצומה ךרע לע הלועה יהשלכ תוירחאב הרבחה אשית אל הרקמ לכב .11.4
.ןרציה תוארוהל םאתהב אלש חוקלה השעיש שומישל תיארחא הניא הרבחה .11.5
 ,עבט תונוסא ,תותיבש ,םיבוכיע ,תולקת תמגודכ ,התטילשב םניאש םיעוריאמ האצותכ םירצומה תקפסאב םיבוכיעל תיארחא היהת אל רתאה תלהנה .11.6
.ינורטקלאה ראודה תורישב תולקת וא השיכרה ךילהת תמלשהב ועגפיש םינופלטה תוכרעמב וא בושחמה תכרעמב תולקת

 םיתורישה וא רתאה תועצמאב השכרש םירצומה יכ הרובס החוקלה םא .שקובמה דעומב םייתוכיא םירצומ קפסל התלוכי בטימכ השעת רתאה תלהנה .11.7
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ינחור ןיינק .12

 הלא תויוכז .דבלב הרבחה לש השוכר םניה ,םיירחסמה תודוסהו תוטישה ,םימגדמה ,םירצויה תויוכז ,םיטנטפה תוברל ,הרבחב ינחורה ןיינקה תויוכז לכ .12.1
 תבותכ ,רתאה לש בשחמה דוק ,)'דכו םירצומה רואית ,םירצומה תומישר תוברל( וב םינותנה יסיסב ,הרבחה רתא לש יפרגה ובוציע לע ,רתיה ןיב ,תולח
.ותלעפהב רושקה רחא טרפ לכו ולש טנרטניאה

 ותושר תלבק אלב )בשחמ-דוקו םיטסקט ,תונומת ,רחסמ ינמיס תוברל( רתאה ןמ והשלכ עדימ םגרתלו קוושל ,רוכמל ,ץיפהל ,לפכשל ,קיתעהל ןיא .12.2
.בתכבו שארמ הרבחה לש תשרופמה

 םירחא םיטרפב וא וב םיעיפומה םירצומה תומישרב ,הרבחה לש םינותנה סיסבב ,הרבחה י"ע םימסרפתמה םינותנב ירחסמ שומיש לכ תושעל ןיא .12.3
.בתכבו שארמ הרבחה תמכסה תלבק אלב הרבחה םימסרפתמה

 םוליצ / עדימהש שרופמב ןייוציו רמשיי עדימה רוקמש ךכל ףופכב ,'ג דצ לש םירתאב  רתאב םימסרפתמה  םינותנה ךותמ םינותנ םסרפל תרשאמ הרבחה .12.4
 וא הרבחה לש םיסרטניאב עגופ המעטלש ןפואב שומיש השענ וב עדימ וא םוסרפ ריסהל שמתשמל תורוהל תיאשר היהת הרבחה .הרבחה רתאמ וחקלנ
.הניינקב

 .דבלב תיבה דומעל וא ,)"DEEP LINK"( וכותב םייוצמה םידומעל רשקל ןכו היומס וא היולג ,)Frame( תרגסמ ךותב רתאה תא גיצהל הריתמ הרבחה .12.5
.הניינקב וא הרבחה לש םיסרטניאב עגופ המעטלש ןפואב שומיש השענ וב עדימ וא םוסרפ ריסהל שמתשמל תורוהל תיאשר היהת הרבחה

.בתכבו שארמ ךכל ותמכסה תלבקל ףופכב אלא ,הרבחה ול הבציעש הלאמ םינוש יפרג קשממ וא בוציעב רתאה תא גיצהל ןיא .12.6
 םלוכ םה - הלש רחסמה ינמיסו הרבחה לש המש ,)ואל םא ןיבו ומשרנ םא ןיב( הרבחה ב רחסמה ינמיס ,רתאה לש )הרבחה( גתומה םש ןכו הרבחה םשה .12.7
.שארמו בתכב התמכסה תלבק אלב שומיש םהב תושעל ןיא .דבלב הרבחה לש ושוכר

 לש םתגצהו םתכירע ןכו )logo( וגול ינמיס ,רחסמ ינמיס ,תילולימ הגצה ,בוציע ,הקיפרג תוברל ,רתאב םיעיפומה הגוצת וא/ו עדימ לכ )icons( םינוקייא .12.8
.דבלב הז ןונקת תוארוה יפ לע השעי הרבחה לש הז היינקב שומיש לכ .הרבחה לש תידעלב תולעבב םנה ,הלא

 ןידה חכמ ןה ,ןגומ ינחור ןיינק םניהש רתאב םייוצמה םימוליצב וא רתאב םיעיפומה םגד וא רצומ לש בוציע וא ירחסמ ןמיס םושב שומיש םוש תושעל ןיא .12.9
.לארשי תנידמ הפרטצה ןהילא תוימואלניב תונמא חכמ ןהו לארשיב

שמתשמה תויטרפו םינותנה תוידוס לע הרימש .13
 תריסמ תרטמ .םתריסמל חוקלה לש ותמכסה לע דיעמ םיטרפה יולימ .ותמכסהבו חוקלה לש ונוצר י"פע תישענ הנמזהה ספוטב םיישיאה םיטרפה תריסמ .13.1
.םיתורישה וא/ו םירצומה תשיכרל עגונב ולש תעדה תורימג לע חוקלהמ דומללו חוקלל םיתורישה וא/ו םירצומה תא קפסל הרבחל רשפאל איה םיישיאה םיטרפה

 השיג רשפאת הרבחה .הערל שומיש עונמל ידכ וא ןיד י"פע שרדנ רבדה ןכ םא אלא םכתאשרה אלל עדימב שומיש לכ תושעל אלש תבייחתמ הרבחה .13.2
.תוריש ןתמ ךרוצל עדימל םיקוקזה הידבועמ הלאל קר עדימל

 וא ףיקע ,אוהש גוס לכמ קזנ לכל תיארחא אהת אל הרבחה.עדימה תוידוס לע ,רשפאה לככ ,רומשל תנמ לע םילבוקמ תוריהז יעצמאב תטקונ הרבחה .13.3
 לע רשפאה לככ רומשל תנמ לע רתויב םיהובגה החטבאה ינקתב תשמתשמ הרבחה .השרומ אל שומיש וב השעי םא וא דבאי הז עדימ םא חוקלל םרגייש ,רישי
.היתוחוקל תויטרפו עדימה תוידוס

 ,בושי ,ןופלט רפסמ ,החפשמ םש ,יטרפ םש :םהיניב ,םייתימאה םיישיאה ויטרפ תא רוסמל חוקלה שקבתי ,םירצומ תנמזה תעבו רתאל המשרהה תעב .13.4
 הנגהו עדימ תחטבא לש םימעטמ .תיבב וניא ןעמנהו הדימב תושעל חילשה שקבתמ התוא הלועפל עגונב עדימו תורעה ,הסינכ ,המוק ,הריד ,תיב רפסמ ,בוחר
 שרופמב ונמוסיש תודשה .תרחבש רצומה תנמזה תמלשה ךרוצל קר ושמשיו רתאה תלהנה רגאמב ורמשי אל ךלש םולשתה יעצמא ינותנ ,חוקלה תויטרפ לע
.הלא םיתורישב שמתשהל לכות אל הבוחה תודשב םישקבתמה םינותנה תריסמ אלל .יולימ םיבייחמ

 ולא םיטרפ ,בשחוממו יטמוטוא ןפואב ךנויע יטרפ ודעותי ,רתאב הריכמל םיעצומה םירצומה ןווגמב ןויע :תוברל ,רתאב תולועפ עוציב וא השילג תעבש ןכתי .13.5
/תוחוקלה לומ תיקווישו תילוהינ תולעיתהו הרקב יכרצל הרבחה תא םישמשמ

 רתאה תלהנה .שומישה תעב ךתוא והזיש אמסיסו שמתשמ םש רוחבל שרדית המשרהה ךילהת תרגסמב .המשרה םינועט רתאב םיתורישהמ קלחו ןכתי .13.6
 המסיסה תא ףילחהל דפקה .םהב הערל שומיש עונמל ידכ תוידוסב אמסיסהו שמתשמה םש לע רומש .תורחא וא תופסונ יוהיז יכרד תעל תעמ עובקל תיאשר
לככ ההובג תורידתב

 תוינידמ לש ךרושיאו רתאב שומישה .רתאה תלהנה לש עדימה רגאמב ורמשיי ,רתאב שומישה ךלהמב ויבגל ופסאייש םיטרפהו חוקלה רוסמיש םיטרפה .13.7
 תוארוהל םאתהב - שמשי רגאמבש עדימה .רתאה תלהנה לש עדימה רגאמב ולהוניו ורמשיי ויטרפש םיכסמ שמתשמה חוקלה יכ ךכ לע םידיעמ תויטרפה
 :ןלהל תוטרופמה תורטמל – ןיד לכ תוארוה יפ לע וא וז תויטרפ תוינידמ

;רתאב םיתורישב שמתשהל חוקלל רשפאל ידכ .13.8



;רתאל תורזוח תוסינכ ךלהמב חוקלה תא תוהזל ידכ .13.9
 םהיתויפיצו רתאב םישמתשמה תושירדל םימיאתמה םישדח םינכתו םיתוריש רוציל הז ללכבו ,רתאב םיעצומה םינכתהו םיתורישה תא רישעהלו רפשל ידכ .13.10

;ישיא ןפואב חוקלה תא ההזמ וניאש ,יטסיטטס עדימ ורקיעב היהי ךכ ךרוצל רתאה תלהנה תא שמשיש עדימה .םימייק םינכתו םיתוריש לטבל וא תונשלו
;םייתופדעהל רתאב םיתורישה תא םיאתהל םישמתשמל רשפאל ידכ .13.11
 עדימ םג ומכ ,רתאה תלהנה לש הירצומו היתוריש רבדב עדימ ינורטקלא ראודב םעפ ידמ וילא חולשלו חוקלה םע רשק רוציל רתאה תלהנהל רשפאל ידכ .13.12

 תע לכב וא רתאב המשרהה ךלהמב ךכל חוקלה ןתנש תשרופמ המכסהל םאתהב ךילא רגושי הזכ עדימ .םירחא לש םיתורישו םירצומ םע רשקב עדימו ימוסרפ
.רתאה תלהנמ ימוסרפ רמוחו תוינפ תלבקמ לודחלו תע לכב ותמכסה תא לטבל לוכי חוקלה .תרחא

;1982-ב"משתה ,)םיתורישו קזב( תרושקתה קוחל א30 ףיעס תוארוה ךרוצל המכסה הווהמ וז תויטרפ תוינידמל המכסה יכ רהבומ .13.13
;ךרוצה תדימב חוקלה םע רשקה תריציל .13.14
;ישיא ןפואב חוקלה תא ההזי אל הז עדימ .םיישילש םידדצל יטסיטטס עדימ תריסמו הרקב ,חותינ ךרוצל .13.15
.רתאה לש השיכרהו שומישה יאנתב וא וז תויטרפ תוינידמב תטרופמה ,תרחא הרטמ לכל .13.16
:ןלהלש םירקמב אלא רתאב םתוליעפ לע ףסאנש עדימהו םיישיאה תוחוקלה יטרפ תא םיישילש םידדצל ריבעת אל רתאה תלהנה .13.17
;רבדה שרדנש לככ ,ליעל טרופמכ עדימב שומישה תורטמ שומימ ךרוצלו רתאה יתוריש לש הניקת הקפסא ךרוצל שורד רבדהש לככ .13.18
 עצבל ןויסינ וא ןידל תודגונמכ תוזחנה תולועפ ,ותיא רשקב וא ,רתאה תועצמאב עצבי חוקלה םא וא ,רתאב השיכרהו שומישה יאנת תא רפה חוקלה םא .13.19

;הלאכ תולועפ
 הנניא הרבחה קפס לכ רסה ןעמל ;ישילש דצל ויתודוא עדימה תא וא חוקלה יטרפ תא רוסמל הל הרומה יטופיש וצ רתאה תלהנה ידיב לבקתי םא .13.20

.'ג דצל חוקלה תודוא םיטרפ רוסמל התוא בייחיש וצל השקב םושל דגנתהל תבייחתמ
;רתאה תלהנה ןיבל חוקלה ןיב ,ויהי םא ,םייטפשמ םיכילה וא השירד ,העיבת ,הנעט ,תקולחמ לכב .13.21
 ,רתאב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסאל ידכ הז ללכבו רתאה לש ןיקתהו ףטושה ולועפת ךרוצל )Cookies( 'תויגוע'ב שמתשהל תיאשר הרבחה .13.22

 הדוקפ יפל רצוי חוקלה לש ובשחמב ןפדפדהש ,טסקט יצבק ןה 'תויגוע' .עדימ תחטבא יכרצלו חוקלה לש תוישיא תופדעהל רתאה תא םיאתהל ידכ ,םיטרפ תומיאל
 ןווגמ עדימ תוליכמ תויגועה .ולש בשחמב חישקה ןנוכה יבג לע תורמשנ תורחאו ןפדפדה תארוגסי חוקלה רשאכ ועקפי תויגועהמ קלח .רתאה תלהנה יבשחממ
 רתאל הסינכה תעב תוארל שקבמ חוקלהש עדימו םירודמ ,רתאה לא חוקלה עיגה ןכיהמ ,רתאב חוקלה ההשש ןמזה ךשמ ,חוקלה רקיב םהבש םיפדה תמגודכ
 עדימה .הלאכ םנשיש לככ ,םושיר םיבייחמה רתאב םירודמב שדחמ רקבמ אוהש םעפ לכב חוקלה יטרפ תנזהב ךרוצה תא רתייל ידכ םג תושמשמ םה .דועו
.םהב רוגאה עדימה תא ןיבהלו אורקל ולכוי רתאה תלהנה יבשחמ קרש חיטבהל ידכ תוריהז ידעצ תטקונ רתאה תלהנהו ןפצומ תויגועב

 לש הרזעה ץבוקב ץעוויה אנ ךכ םשל .ובשחמב ןפדפדב תורדגהה יוניש ידי לע ךכמ ענמיהל לוכי ,ישיאה ובשחמב ופסאי תויגועש ןיינועמ וניאש חוקל .13.23
 תא קוחמל ןתינ ,ךכל ףסונב .םינימז ויהי אל םירחא טנרטניא ירתאב וא רתאב תונוכתהו םיתורישהמ קלחש ךכל םורגל לולע תויגועה לוטיבש רוכזל שי .ןפדפדה
.עגר לכב בשחמב תויגועה

 רוקיבה תעב חוקלה הפוצ ןהבש תועדומה .רתאב תומוסרפה תשגה ךרעמ תא להנל וא/ו רתאב םסרפל ישילש-דצ תורבחל ריתהל תיאשר רתאה תלהנה .13.24
 תורבח ,המגודל .חוקלה תופדעה תנבהב ןהל עייסל ודעונש םילכב תושמתשמ הלא תורבח ,ןהיתומוסרפ תא להנל ידכ .תורבח ןתוא לש ןהיבשחממ תועיגמ רתאב
 םיריעז םייפארג םיצבק ןה תואושמה .רתאה יפדב וא ,תמוסרפה תועדומב )web beacons( "תשר תואושמ" ץבשלו חוקלה בשחמב תויגוע ביצהל תויושע הלא
 .רתאב שומישהו הייפצה תודוא עדימ ףוסיאב עייסל םדיקפתשו טנרטניא יפדב םיצבושמה ,ידוחיי ההזמ ילעב
 ןהל עייסל ודעונש םילכב תושמתשמ הלא תורבח ,ןהיתומוסרפ תא להנל ידכ .תורבח ןתוא לש ןהיבשחממ תועיגמ רתאב רוקיבה תעב חוקלה הפוצ ןהבש תועדומה
 יפדב וא ,תמוסרפה תועדומב )web beacons( "תשר תואושמ" ץבשלו חוקלה בשחמב תויגוע ביצהל תויושע הלא תורבח ,המגודל .חוקלה תופדעה תנבהב
 עדימה  .רתאב שומישהו הייפצה תודוא עדימ ףוסיאב עייסל םדיקפתשו טנרטניא יפדב םיצבושמה ,ידוחיי ההזמ ילעב םיריעז םייפארג םיצבק ןה תואושמה .רתאה
 תואושמבו תויגועב תושוע הלא תורבחש שומישה .ותוא וניינעיש םיאשונל וינפב וגצויש תומוסרפה תא םיאתהל שקבמ קר אלא ,חוקלה תא ההזמ ונניא ףסאנה
 השיג ןיא רתאה תלהנה תלהנהלו רתאה תלהנה לש תויגועל השיג ןיא וללה תורבחל .רתאה תלהנה לש וז תוינידמל אלו ןהלש תויטרפה תוינידמל ףופכ תשר
.ןהלש טנרטניאה ירתא תועצמאב ןכ תושעל ןתינ ,רתאב םוסרפה ךרעמ תא תולהנמה ,תורבחה לש תויטרפה תוינידמ תא קודבל שקבמ חוקלה םא .ןהלש תויגועל

 תא תומצמצמ הלא תוכרעמש דועב .םילבוקמ םיטרדנטסל םאתהב ,יבטימ ןפואב עדימה תא חטבאל ודעונש תוכרעמ רתאב תמשיימ רתאה תלהנה .13.25
 טלחומ ןפואב םיניסח ויהי רתאב םיתורישהש תבייחתמ אל רתאה תלהנה ,ןכל .טלחומ ןוחטב ןהב ןיא ,רתאה תלהנה יבשחמל תישרומ-יתלב הרידחל םינוכיסה
.םהב ןסחואמה עדימל תישרומ-יתלב השיג ינפמ

 וילעש עדימב ,סופורטופא ידי לע וא בתכב ןידכ ךמסוהש וחוכ-אב ידי לע וא ,ומצעב ןייעל יאכז םדא לכ -1981 - א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח יפ-לע .13.26
 םא .וקחומל וא עדימה תא ןקתל השקבב עדימה רגאמ לעבל תונפל יאשר ,ןכדועמ וא רורב ,םלש ,ןוכנ וניאש אצמו וילעש עדימב ןייעש םדא .עדימ רגאמב קזחומה
 ,עדימ קוחמל וא ןקתל בוריס תעדוה לעו ןויע רשפאל עדימ רגאמ לעב לש ובוריס לע .תונקתב ועבקנש ךרדבו ןפואב שקבמל ךכ לע עידוהל וילע ,בריס רגאמה לעב
.תונקתב ועבקנש ךרדבו ןפואב רערעל עדימה שקבמ יאשר

 HYPERLINK "http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf" \n  :תויטרפה תנגה קוחב ןייעל אנ ףסונ עדימל .13.27
_blankhttp://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf

.ןידה תוארוה יפ לע תלעופ איהש לככ תויטרפה תוינידמ תא תעל תעמ תונשל תיאשר רתאה תלהנה .13.28
.רתאב םיאתמה רושיקה לע הציחל תועצמאב תינכדעה תויטרפה תוינידמב ןייעל לכות תע לכב .13.29

םיפסונ םיאנת .14
 דעונ רתאב םיעבצה גולטק .הרבחה תא רבדה בייחי אל ,שמתשמה ךסמב עבצה הארנ וב ןפואב וא/ו ,עבצה תוארנב וא/ו עבצה רואיתב סומלוק תועט הלפנ .14.1
.לעופב םירכמנה םיעבצה ןיבל ,ןלוכ וא ןקלח ,רתאב םיגצומה םיעבצה ןיב םילדבה ונכתייו דבלב השחמהל

 תירושיק התוא ךרד עיגהל ןתינ םהילא םירחא םירתאל םיליבומהו רתאב םימייקה םירושיקב םימסרופמה םינכתל ,הלאכ שיש לככ ,תיארחא אל הרבחה .14.2
)link(. ליעפ טנרטניא רתאל שמתשמה תא ליבות תירושיקה יכ תבייחתמ הניא הרבחה.

.ופי-א"תב טפשמה תיבב ,ךרוצה תדימב וררבתיו ,לארשי תנידמ יקוחל םאתהב ושעי ,ונממ עבונה ךוסכס וא הלועפ לכ וא/ו הז ןונקת לש ותפיכאו ותונשרפ .14.3
.הרבחה י"ע םביט וא םייפוא ,םהיבגל העד תעבה םושמ הז רתאב םיגצומה םיתוריש וא/ו םירצומ ,תויונחה תגצהב ןיא .14.4
.תולועפה תונוכנל היאר ווהי רתאה ךרד תועצבתמה תולועפה רבדב הרבחה לש בשחמה ימושיר .14.5
.רתאב תולועפה יעצבמ תא ובייחי רתאה ןונקתב ומסרופיש םיללכה קר .ןמזל ןמזמ ולא תופתתשה יללכו הז ןונקת תונשל התוכז לע תרמוש הרבחה .14.6
 לש המכסה הווהמ יראלולס ןופלטו ינורטקלא ראוד יטרפ אלממ רשא תשרה לש תוחוקלה ןודעומב רבחכ וא רתאה יתורשל  ףרטצמ חוקלה רשאכ יכ ,רהבומ .14.7
 ,ןודעומה ירבחל דיתעב וקנעוי וא/ו םיקנעומה תוידעלב תובטהו תוחנה ,םיעצבמל רשאב דיתעב ץיפת וא/ו הציפמ תשרהש יקוויש רמוחו תועדוה תלבקל חוקלה
 ןודעומה ירבח תצופת תמישרב ךכ םשל ללכיהלו ,חוקלה לש ינורטקלאה ראודה תביתל וא יראלולסה ורישכמל תורישי וחלשייש םיליימו SMS תועדוה תועצמאב
.תשרה לש


