
 

 אימלע – תויטרפ תוינידמ

 תורישה תא שיגנהל היושע אימלע ,היצקילפאהו רתאה לע ףסונ .אימלע לש היצקילפאלו רתאל תואבה תוכורב
 טנרטניא ירתא ךרד וא ,םיידועי טנרטניא יפד ,תויתרבח תותשר תועצמאב תוברל ,תרחא המרופטלפ לכב הלש
 .)"תומרופטלפה"( אימלע לש םיפתוש םינוגרא לש תויצקילפא וא/ו

 הפ ונחנא .תילאמרופהו תיטפשמה הפשהמ ולהבית לאו ,תויטרפה תוינידמ ךסמב רומאה תא השקבב וארק אנא
  .תלעותה ברימ תא ןכל איבהלו ןכתא תרשל ידכ ,ןכליבשב

 םיאנתב .היתושמתשמ תבוטל הדימעמ איה ןתוא תומרופטלפב תושמתשמה תויטרפל דובכב תסחייתמ אימלע
 תעב הדי-לע ףסאנ וא תושמתשמה ידי-לע הל רסמנה עדימב אימלע תשמתשמ דציכ ,ראשה ןיב ,טרופי ולא
 .תומרופטלפב שומישה

 יאנתב םירדגומה םיחנומב שומיש השועו תומרופטלפה לש שומישה יאנתמ קלח הווהמ וז תויטרפ תוינידמ
 .שומישה יאנת םע דחיב התוא אורקל שי ,םאתהב .שומישה יאנת לע ףיסוהל האב תויטרפה תוינידמ .שומישה

 וב םוקמ .הדימה התואב םישנו םירבגל םיסחייתמ םלוא ,הבקנ ןושלב םיחסונמ םירבדה האירקה תוחונ םשל
 .ךפיהלו ,דיחי ןושלל םג הנווכה ,םיבר ןושלב םירבדה םיבתכנ

 ?םיפסוא ונא עדימ הזיא .1
 אימלעל רוסמל היושע תאש ישיא עדימ .1.1

 םייושע ונא .תומרופטלפב שומישל המשרהה תרגסמב ישיא עדימ לש הרימש תעצבמ אל אימלע :הרצקב
 וא הלאש תחילש תעב ,לשמל( תומרופטלפב ךלש שומישהמ קלחכ ונל תרסומ תאש ישיא עדימ ףוסאל
 .)תומרופטלפה תועצמאב תובתכתה עוציב
 תומרופטלפה ךרד ונילא הנופ תא רשאכ .תומרופטלפל המשרהה תעב ישיא עדימ םיפסוא אל ונא
 ונתיא תרצוי וא תומרופטלפב יוטיב לבקמ וניאש הנעמ לבקל תשקבמ וא ינטרפ עדימ לבקל ןוצר העיבמו

  .ךנוצרמ ונל תרסומ תאש הז עדימ רומשל םייושע ונא ,תרחא ךרדב רשק

 :םיאבה םיטרפה תא לולכל לוכי ףוסאל םייושע ונאש ישיאה עדימה .1.2

 ;תובותכת .1.2.1

 ;תומרופטלפב ךלש שומישה תחטבא ךרוצל המוד עדימו תואמסיס רוזחשל םיזמר וא תואמסיס .1.2.2

 .תומרופטלפב שומיש תעב תרסמש רחא עדימ לכו ןימ ,ליג ,תבותכ ,ל"אוד ,ןופלט .1.2.3

 יטמוטוא ןפואב ףסאנה ישיא עדימ .1.3

 רוקיב תעב תיטמוטוא ףסאנ - םירישכמו ןפדפד ינייפאמ וא/ו  IPתבותכ ןוגכ - םיוסמ עדימ :הרצקב
 .תומרופטלפב
 םיוסמ עדימ יטמוטוא ןפואב רומשל תויושע ונלש תומרופטלפה לועפת ךרוצל שמתשנ ןהב תוכרעמ
 ומכ( תיפיצפסה ךתוהז תא ףשוח וניא הז עדימ .תומרופטלפב תטוונמ וא תשמתשמ ,תרקבמ תא רשאכ
 .תומרופטלפב ךשומישו םירישכמ לע עדימ לולכל יושע אלא )ךלש רשקה יטרפ וא ךמש

 :םיאבה םיטרפה תא לולכל לוכי יטמוטוא ןפואב ךיבגל ףסאיהל יושעש ישיאה עדימה .1.4

 ;ןפדפדה גוס .1.4.1

 ;הלעפה תכרעמ .1.4.2

 ;שמתשמ התא וב הצקה רישכמ .1.4.3

 ;הפש תופדעה .1.4.4

 ;תוינפה .1.4.5

 ;םוקימ .1.4.6

 .IP יטרפ .1.4.7

 םיימינפ חווידו חותינ תורטמלו ,תומרופטלפה לש ןלועפתו ןתחטבא לע הרימשל רקיעב ץוחנ הז עדימ
 .ןלהל טרופיש יפכ תומוד תויגולונכטו תויגוע תועצמאב עדימ םיפסוא םג ונא ,םיבר םיפוג ומכ .ונלש

 עדימב םישמתשמ ונא דציכ .2
 ,ךמע םכסה םויק ,םיימיטיגל םיסרטניא לע תוססובמה תורטמל ךלש עדימה תא םידבעמ ונא :הרצקב
 .ונל הנתינש ךתמכסה סיסב לע וא/ו תויקוחה וניתובוחב הדימע



 

 תא םידבעמ ונא .ןלהל תוראותמה תורטמל תומרופטלפה תועצמאב ףסאנש ישיא עדימב םישמתשמ ונא
 םיסרטניאה ,)"ךתמכסה"( ךדי לע ונל הנתינש המכסה לע תוכמתסה ךותמ הלא תורטמל ךלש ישיאה עדימה
 ונא .)"תויטפשמ תוביס"( תויטפשמה וניתובוח יולימ םשל ןכו ,)"תוימיטיגל תורטמ"( ונלש םיימיטיגלה
 .ןלהל תטרופמה הרטמ לכ דצל םיכמתסמ ונא ןהב תויפיצפסה דוביעה תוליע תא םינייצמ

 :םילבקמ וא םיפסוא ונאש עדימב םישמתשמ ונא .2.1

 .ךתמכסה לע ססבתהב תומרופטלפל הסינכ ךילהתו ןובשח תריצי רשפאל ידכ .2.1.1

 תעבהש עויס וא תוריש תודוא עדימ )ונמעטמ ישילש דצ תועצמאב וא/ו ונתועצמאב( ךילא חולשל .2.1.2
 יפכ ךתמכסהו ךלש תופדעהל םאתהב דמוע רבדה דוע לכ ,ךתמכסה סיסב לע ךרוצ וא ןיינע וב
 הלוכי תא .תומרופטלפב תרחא הלועפ לכ עוציב וא/ו תומרופטלפל םושירה תעב אימלעל תתנש
 .)ךשמהב "ךלש תויטרפה תויוכז" האר( תע לכב הז עדימ תלבקל ךתמכסה תא לטבל

 עדימב שמתשהל םייושע ונא .תויטפשמ תוביס וא/ו תוימיטיגל תורטמל ילהנמ עדימ ךילא חולשל .2.1.3
 לע עדימ וא/ו םישדח םיתוריש תודוא תוריש תועדוה וא/ו עדימ ךילא חולשל ידכ ךלש ישיאה
 .ונלש תוינידמבו םיאנתב םייוניש

 וא/ו תוימיטיגל תורטמל ,אימלע לש עדימה תחטבא ךרעמ תא להנלו תומרופטלפה לע ןגהל .2.1.4
 תומרופטלפה לע רומשל וניצמאממ קלחכ ךלש עדימב שמתשהל םייושע ונא .תויטפשמ תוביסמ
 .)השרומ וניאש ישילש דצל םינותנ תגילז תעינמו בקעמ תעינמל ,המגודל( תוחוטב

 תיטפשמ השקב וא ןומיז לבקנ םא .תויטפשמ תוביסמ העיגפ עונמלו תויטפשמ תושקבל ביגהל .2.1.5
 .ביגהל דציכ עובקל ידכ ונידיבש םינותנה תא קודבל ךרטצנש ןכתיי ,תרחא

 ןוגכ ,תורחא תוימיטיגל תורטמל ךלש עדימב שמתשהל םייושע ונא .תורחא תוימיטיגל תורטמל .2.1.6
 רפשלו ךירעהל ידכו ונלש םוסרפה לש תויביטקפאה תעיבק ,שומיש תומגמ יוהיז ,םינותנ חותינ

 .תושמתשמה תיווח תא

 םישומישה ךרוצל ,אימלע לש עדימה ירגאמב ךיטרפ תא קיזחהל רושיא אימלעל תאזב תנתונ ךנה .2.2
 .ליעל 2 ףיעסב םיטרופמה

 יפ לע וא וז תוינידמ תוארוהל םאתהב ףסאנה עדימב שומיש תושעל היושע אימלע ליעל רומאה לע ףסונ .2.3
 :תואבה תורטמל ,ןיד לכ תוארוה

 .תוחוקלה תוריש רופיש .2.3.1

 .תשמתשמל תישיא תמאתומ היווח רושפא .2.3.2

 .תוקולחמב לופיט .2.3.3

 .תוינכט תויעבב לופיט .2.3.4

 ?םיישילש םידדצל רבעוי ךלש עדימה םאה .3

 אימלע לש םיפתוש םינוגרא ןוגכ( םיישילש םידדצ םע ךלש ישיאה עדימה תא קולחל םייושע ונא :הרצקב
 תנמ לע וא ,תויטפשמ תושירדב דומעל ידכ ,ךתמכסה תלבק ידי לע )לבקל תשקיב ותוא ץועיי םינתונה וא/ו
 תועצמאב ישילש דצל ףשחנש עדימה תא םוסחל תיאשר ייהת תע לכב .תוימיטיגל תורטמ םייקל
 .תומרופטלפה

 :םיאבה םיבצמב םיישילש םידדצל ךלש עדימה תא םילגמו םיפתשמ ונא .3.1

 ותוא עויס םיקינעמ רשא םיתוריש ינתונו םיצעוי םע ךלש ישיאה עדימה תא ףתשל םייושע ונא .3.1.1
 תלבק ךותו ךתשקבל השעית רומאכ עדימ תרבעה .תומרופטלפה תועצמאב לבקל תשקיב
 תועצמאב ישילש דצל ףשחנש עדימה תא םוסחל תיאשר ייהת תע לכב .ךכל ךתמכסה
 .תומרופטלפה

 דומעל תנמ לע וא קוח יפ לע ןכ תושעל םישרדנ ונא וב םוקמב ךלש עדימה תא ףושחל םייושע ונא .3.1.2
 וא טפשמ תיב וצל הבוגת ןוגכ( טפשמ תיב וצ ,יטופיש ךילה ,תויתלשממ תושקב ,םילחה םיקוחב
 .)תוירוביצ תויושרל הבוגת תוברל ,ןומיז

 טוקנל וא עונמל ,רוקחל ךרוצ שי יכ םינימאמ ונא וב םוקמב ךלש עדימה תא ףושחל םייושע ונא .3.1.3
 םימויאב םיכורכה םיבצמ ,האנוהל דשח ,ונתוינידמ לש תוירשפא תורפהל סחיב תולועפב
 תיטפשמ תוניידתהב תויארכ וא ,תויקוח יתלב תולועפו םדא לכ לש ותוחיטב לע םיילאיצנטופ
 .םיברועמ ונחנא הב

 רשא םינכוס וא םינלבק ,םיתוריש ינתונ ,'ג דצ יקפס םע ךלש םינותנה תא ףתשל םייושע ונא .3.1.4
 תא עצבל ידכ אימלע ירגאמב יוצמה עדימל השיג םישרודו ונמעטמ וא ונרובע םיתוריש םיעצבמ
 םינותנ יסיסב לוהינ יתוריש ,ל"אוד תריסמ ,םינותנ חותינ :תוללוכ ךכל תואמגוד .םתדובע
 ,םירכומ ,םיקלוח ונניא ,תרחא וז תויטרפ תוינידמב ראותמ ןכ םא אלא .תוחוקל תורישו



 

 תוריכמ םודיק תורטמל םיישילש םידדצ םע והשלכ ישיא עדימ םירחוס וא םיריכשמ ,םיריבעמ
 .םהלש

 ?ךלש עדימה תא םירמוש ונא ןמז המכ ךשמל .4

 תויטרפ תוינידמב תוטרופמה תורטמה תא שממל ידכ ץוחנ אוה דוע לכ ךלש עדימה תא םירמוש ונא :הרצקב
 .קוח יפ לע תרחא שרדנ ןכ םא וא ךתמכסהל םאתהב ,וז

 אלא ,וז תויטרפ תוינידמב תוטרופמה תורטמל ץוחנ אוה דוע לכ קר ךלש ישיאה עדימה תא רומשנ ונא .4.1
  .קוח יפ לע תשרדנ רתוי הכורא הרימש תפוקת ןכ םא

 עדימה יביכר תא קחמנ ונא ,ךלש ישיאה עדימה תא דבעל תכשמתמ תימיטיגל הרטמ ונל ןיא רשאכ .4.2
 ךלש ישיאה עדימהש ןוויכמ ,אמגודל( ירשפא יתלב הז םא ,וא ,םיימינונאל םתוא ךופהנ ךרוצ ןיא םהב
 ותוא דדובנו ךלש ישיאה עדימה תא תחטבואמ הרוצב רומשנ ונא ,)אימלע לש יוביגה ינויכראב רמשנ

 .תירשפא הקיחמל דע עדימה לש ףסונ דוביע תעצבמה תכרעמ וא/ו םרוג לש השיג לכמ

  ?ךלש עדימה תחטבא לע םירמוש ונא דציכ .5

 חטבואמ תרושקתב שומיש תוברל ,עדימ תחטבאל םילהנו תוכרעמ תורישבו תומרופטלפב תמשיימ אימלע
(SSL) חיטבהל לוכי וניא ךא עדימה תחטבאו תרימשל םיבר םיצמאמ השוע רתאה .שיגר עדימ תרבעהל 

 יכ רשאמ ךנה תומרופטלפב שומיש ידי לע .תישרומ יתלב השיגל ףשחיי אלו ןיסח היהי עדימה יכ תואדווב
 עדימו הדימב רתאה יפלכ הנולת םוש ךל היהת אלו ,תומרופטלפב שומישל םיכסמו ולא תולבגמל עדומ ךנה
 יתרש לע הפקתה וא/ו הצירפ תובקעב 'ג דצל רבעוי הז תומרופטלפב ךתוליעפ תודוא וא/ו ךיתודוא והשלכ
 .תינכט הלקת וא/ו החטבא תצרפ תובקעב וא/ו רתאה

6. Cookies  
 ידכ הז ללכבו ,ןיקתהו ףטושה ןלועפת ךרוצל )Cookies( "תויגוע"ב שומיש תושעל תויושע תומרופטלפה .6.1

 רתאה תא םיאתהל ידכ ,םיטרפ תומיאל ,תומרופטלפב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסאל
 .עדימ תחטבא יכרוצלו תוישיאה ךיתופדעהל

 יקדב ,תאז תושעל דציכ תעדוי ךניא םא .Cookies תלבקמ ענמיהל  תורשפא םיללוכ םיינרדומ םינפדפד .6.2
 .תשמתשמ תא ובש ןפדפדה לש הרזעה ץבוקב

 .םירחא םיירחסמ םיכרצל וא םוסרפ יכרצל תויגועב שומיש לכ השעת אל אימלע .6.3

 םיאנתה תלבק .7

 ךניאו הדימב .שומישה יאנתו וז תויטרפ תוינידמ יאנת תלבק תא תרשאמ תא תומרופטלפב שומישב .7.1
 תומרופטלפב שומיש תושעל אלש ךממ םישקבמ ונא ,שומישה יאנתל וא וז תויטרפ תוינידמל המיכסמ
 תומרופטלפב שמתשהל יכישמתו הדימב .תומרופטלפה תועצמאב אלש אימלע םע רישי רשק רוציל אלא
 .ךדי לע אלמ ןפואב וזה תויטרפה תוינידמ תלבקכ רבדה בשחי ,וזה תויטרפה תוינידמ םוסרפ ירחא

 .הז ךמסמב רומאל הפופכ אימלע תומרופטלפב יהשלכ הלועפ לכ .7.2

 יטרפ תא קודקדבו ןויעב הארקש המצע לע הדיעמ אימלע תומרופטלפב יהשלכ הלועפ תעצבמה לכ .7.3
 .וב רומאה לכ תא ,רזוח יתלב ןפואב ,גייס אלל ,המצע לע תלבקמ איה יכ ןכו הז תויטרפ תוינידמ ךמסמ
  .תומרופטלפב תושמתשמל אימלע ןיב ןינעו רבד לכל םכסה הווהמ וז תויטרפ תוינידמ

  תויטרפה תוינידמב םייוניש .8

 תוינידמ תא קודבל םיצילממ ונחנא .תויטרפה תוינידמ תוארוה תא תעל תעמ תונשל תיאשר אימלע .8.1
 תוינידמ תא קודבל תיארחא תא יכ תאזב הריהצמ תא .תנכדועמ ראשיהל ידכב תעל תעמ תויטרפה
 .ךתוא םיבייחמ םה םמוסרפ עגרמ ןכש םייונישל תעדומ תויהלו תעל תעמ תויטרפה

 תנמזומ תא ,הרבחל עגונה רחא ןיינע לכ וא תורישה וא רתאה תלועפ ,תויטרפה תוינידמ יבגל הלאש ךל שיו הדימב
 ____________ :ל"אודה תבותכב רשק ונתיא רוציל


