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 רתאב שומיש יאנתו תויטרפ תוינידמ

 ,)"דרשמה" :ןלהל( 514301514 פ.ח ןוירטונו  ןיד יכרוע דרשמ דוד ריאי תרבח ,ונא
  .ydwww.-ותבותכש ונלש רתאב םישמתשמהו םירקבמה לש תויטרפה תא םידבכמ
 law.co.il 

 ,ףסאנה עדימה גוס ,עדימ םיפסוא ונא וב ןפואה תא ראתל איה וז תויטרפ תוינידמ תרטמ
 .ותונשל וא וריסהל ו/לכות הב ךרדה ןכו עדימב שומישה ןפוא

 וניהו ,דבלב תוחונ ימעטמ תאזו דיחי רכז ןושלב חסונמ ונלש תויטרפה תוינידמב רומאה
 .דחאכ םירבגו םישנל דעוימ

 ימדקמ יאנת -רתאב שומישל המכסה

 תא ןתונ ךניה ,רתאל תורבחתהה וא הסינכה םצעב ,רתאב שומישה תעב :בל תמושת
 םא .וז תוינידמב ראותמה ןפואב ךלש עדימב שמתשנו רומשנ ,ףוסאנ ונאש ךכל ךתמכסה
 ךילע ,וז תויטרפ תוינידמב םיטרופמה םיאנתהמ  יאנתל םיכסמ ךניא יהשלכ הביסמ
 תורבחתהמ וא הסינכ ,רתאב שומיש לכמ ענמיהלו ,רתאב שמתשהל ידימ ןפואב קיספהל
 .ןפואו הרוצ לכב ,רתאל

 דרשמה רתאב שומיש יאנת

 רמייתמ וניא עדימה ,דבלב יללכ עקרל ןתינו ינושארו יללכ עדימ אוה רתאב לולכה עדימה
 ןיאו ,בייחמו עובק ןפואב ונדי לע ןכדעתמ ונניא ףאו יטפשמ ץועי תווהלו קיודמ תויהל
 םייקה עדימה לכ ,ךכיפל .ןידב תויוחתפתה וא םייוניש תובקעב ונכדעל םיביוחמ ונא
 ץועיי תלביק םרטב וילע ךמתסהלמ ענמיהל ךילעו ,יטפשמ ץועיי הווהמ וניא רתאב
 הלועפ לכל סחיב תוירחא לכ ונל אהת אל ,ךכשמ .בייחמו רדסומ ןפואב יפיצפס יטפשמ
 רומאה וא/ו הדימה  סיסב לע רחא 'ג דצ ידי לע וא ךדי לע תטקננ הניאש וא תטקננה
 .הז רתאב

  חוקל ןיד ךרוע יסחי רדעיה

 לכ .חוקל – ןיד ךרוע יסחי ךניבל ונינב רצוי וניאו תיללכ תומשרתהל וניה רתאב שומישה
 שקבתמ ךנה .חוקל – ןיד ךרוע יסחי תרצויכ שרופת אל רתאה תועצמאב ונמיע תרושקת
 ךדי לע ונל רסמייש עדימ .רתאה תועצמאב שיגר וא ידוס עדימ ונילא חולשלמ ענמיהל
 ןגומכ וא/ו ידוסכ בשחיי אל וב תוטרופמה רשקה תריצי יכרד וא רתאה תועצמאב
 .חוקל – ןיד ךרוע ןויסיחב

 :םירחא םירתאל םירושיק

 ךרוצל םירחא םירתאל תוינפהו םירושיק רתאב לולכל םייושע ונא םעפ ידמ יכ ריהבנ
 סחיב תוירחא לכ תאזב םיריסמ ונא םאתהב  ,םינוש םישומיש םינותנ וא/ו עדימ תלבק
 .םהלש ןכותהו רומאכ םירתאל

 ףסאנה עדימה

 :רתאב םישמתשמהמ עדימ לש םיגוס ינש םיפסוא ונא

 עדימ" :ןלהל( ההזמ וניאו ימינונא עדימ ונה םיפסוא ונאש עדימ לש ןושארה גוסה .א
 ונל יולג רשא יטילנאו יטסיטטס ,ינכט עדימ לכ אוה ישיא אל עדימ ) -  "ישיא אל
 תא ללוכ ישיא אל עדימ .ךתוא תוהזל רשפאמ וניא ךא  רתאב שמתשמ התא רשאכ
 ךנה םהב ןפדפדהו הלעפהה תכרעמ תוהז תא ,רתאב ךלש תוליעפהו שומישה יפוא
 .ב"צויכו תינפוה ונממ ףדה (click-stream) תושקה םרז ,שומיש השוע
 



 -)"ישיא עדימ" :ןלהל( ההזמ ישיא עדימ ונה םיפסוא ונאש עדימ לש ינשה גוסה .ב
 יפוא אשונ ללכ ךרדבו שמתשמה תא ישיא ןפואב תוהזל ונל רשפאמ ישיאה עדימה
 .שיגר וא יטרפ
ý ה תא יטמוטוא ןפואב קפסמ שמתשמה- IP address ה תבותכ וא ,ולש-Mac ולש, 

 לע ףסאנ הז עדימ ,)םישמתשמ םה םהב רישכמל וא תשרל םאתהב( ,הרקמה יפל
 .החטבא תורטמלו םישמתשמה תייווח תא רפשל תנמ
 
ý ךלהמב ישפוחה ךנוצרמו עדומ ןפואב ךדי לע רסמנה ישיא עדימ םיפסוא ונא ,ףסונב 

 יולימ תרגסמב תרסמ םתוא םיטרפה ךותמ ףסאיי ישיאה עדימה .רתאב ךשומיש
 רפסמ ,ךמש :םיאבה םיטרפה תא אלמל ךילע ספוטב .רתאבש רשקה תריצי ספוט
 רוסמל )בייח אל ךא( יאשר התא ,ןכ ומכ .ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכו ןופלט
 .ספוטה יולימ תרגסמב ףסונ עדימ שקבתי דיתעב יכ ןכתיי .ישפוח ללמ

 
 
 בשחיי ישיא עדימל רשוקמ וא רושק רשא ישיא אל עדימ לכ ,קפס רסה ןעמל §

 לע הרימשו תוריהז ימעטמ תאזו תמייקתמ וז הקיז דוע לכ ,ישיא עדימל
 .ךתויטרפ

 ןיב ,תנתינ רשא ,ךתמכסה תלבק אלל ישיא עדימ ךילע ףוסאנ אל ונא :בל םיש §
 ךשומיש םצעבו תויטרפה תוינידמ תאו שומישה יאנת תא ךתלבק תרגסמב ,רתיה
 .רתאב

 עדימהש תאזב ריהצמו םיכסמ ךנה .קוח יפ לע ישיא עדימ רוסמל ביוחמ ךניא §
 תא ךרובע קפסל לכונש תנמ לע ,ישפוחה ךנוצרמ רסמנ ונל קפסמ ךניהש ישיאה
 עדימ רגאמב ונל תקפיסש עדימה תא רומשנ יכ םיכסמ ךניה ןכו רתאה יתוריש
 .)ןידה תושירדל םאתהב םשרייו ןכתי רשא(

 עדימב שומישו ףוסיאב וניתורטמ

 :תואבה תורטמל ישיא אל עדימב שומיש םיעצבמ ונא

 ךרוצל ןכו ,םיירקחמו םייטילנא ,םייטסיטטס םיכרצל וב שומיש תושעל §
 .ותרגסמב םינתינה םיתורישהו רתאה רופישו חותיפ ,המאתה

 :תואבה תורטמל ישיא עדימב םישמתשמ ונא

 .ותרגסמב םינתינה םיתורישהו רתאה תא רפשלו חתפל ,םיאתהל §
  .רתאב שומישה תודוא שמתשמה תולאשל בישהל §
 .ונילא םינופה םע רשק רוציל §
 ,טנרטניאל שמתשמה רבוחמ ונממ יפרגואיגה םוקימה תודוא יללכ עדימ לבקל §

 רתאב םישמתשמה לש יללכה םוקימה תא תעדל ידכ ןהו עדימ תחטבא יכרצל ןה
 .ונלש

 םיישילש םידדצ םע ישיא עדימ ףותיש

 תורטמל אלא ,םירחא םע םכלש ישיאה עדימה תא ףתשנ וא ריבענ אל ונא ללככ
 .םיכמסומ םימרוגמ לבקנש תויקוח תוארוהל םאתהב ןכו ,ןיד לכ יפל תורתומה

 םיישילש םידדצל ישיא אל עדימ ריבעהלו תולגל ,ףוסאל םיאשר ונא ,קפס רסה ןעמל
 .ידעלבה ונתעד לוקיש יפ לע

 ישיא עדימ לש הקיחמ וא יוניש

 תרבעהש ישיאה עדימה תא קוחמל וא ןכדעל ,תונשל ןיינועמ התא ,יהשלכ הביסמ ,םא
 :האבה תבותכל ךתשקב טוריפ םע ינורטקלא ראוד תעדוה ונל חלש אנא ,ונל



office@yd-law.co.il   קוחמל וא ןכדעל ,תונשל תנמ לע םיריבס םיצמאמ השענ ונאו 
 .םילחה תויטרפה ינידל ףופכבו םאתהב ,רומאכ ישיאה עדימה תא

 החטבא

 הלא םילהנו תוכרעמש דועב .עדימ תחטבאל םיינכדע םילהנו תוכרעמ םשיימ רתאה
 ,ןכל .טלחומ ןוחטב םיקינעמ םה ןיא ,תישרומ-יתלב הרידחל םינוכיסה תא םימצמצמ
 תישרומ-יתלב השיג ינפמ טלחומ ןפואב םיניסח ויהי רתאה יתורישש םיבייחתמ אל ונא
 .היתואצותלו רומאכ תישרומ אל השיג לכל םייארחא היהנ אלו םהב ןסחואמה עדימל

 בקעמ תויגולונכט

 שמתשהל םייושע ,ונמיע םירושקה םישרומ םיישילש םידדצ וא ונא ,רתאב שומישה תעב
 קובסייפ לש לסקיפ (cookies) "תויגוע"כ תרכומו היישעתב תלבוקמ רשא היגולונכטב
 .)"בקעמ תויגולונכט" :ןלהל( תורחא בקעמ תויגולונכט וא/ו

 םירשפאמ טנרטניאה ינפדפד תיברמ ,לשמל .בקעמה תויגולונכט תא לרטנל ןתינ
 לבקל וא תויגוע לש הלבק םוסחל ,שמתשמה רישכממ תויגוע קוחמל םישמתשמל
 תא קחמי שמתשמה םא יכ בל םישל שי ,תאז םע .תויגוע לש ןנוסחא ינפל תוארתה
 ךרד שמתשמה לש תנווקמה היווחה ,ןנוסחא תא רשפאי אל וא בקעמה תויגולונכט
 דוע דומלל תנמ לע ךלש ןפדפדב תויוצמ רשא תוארוהב ןייע אנא .תלבגומ היהת רתאה
 .הלא תויצקנופ לע

 ימוסרפ עדימ

 ךתוא עדיינש ידכ ,ךנוצרמ ונל ורסמנ רשא ךלש םיטרפב שמתשנש ךכל םיכסמ ךנה
 .ךדי לע הרסמנש ינורטקלאה ראודה תבותכ לא ורבעויש ,םייטפשמ םינוכדע תודוא
 ,ינורטקלאה ראודב בתכב העדוה חולשמ תועצמאב ךתמכסה תא לטבל ךתורשפאב
 הרסהל תוארוהה רחא אלמל ןיפוליחל וא  office@yd-law.co.il:האבה תבותכל
 .ךילא תוחלשנה ינורטקלאה ראודה תועדוהב תועיפומ רשא ,רווידה תמישרמ

 תויטרפה תוינידמב םייונישו תוינידמה רושיא

 םאתהב תוברלו ,תע לכב וז תויטרפ תוינידמ ןכדעל וא תונשל ותוכז לע רמוש דרשמה
 וז תויטרפ תוינידמב ןייעלו בושל םישמתשמהמ םישקבמ ונא םאתהבו ,ןידה תוארוהל
 .רתאה לש תיבה ףדב וז תויטרפ תוינידמ יאנתב יתוהמ יוניש לכב ןכדענ ונא .תעל תעמ
 םיבייחמ םייונישהש ךכל ךדצמ המכסה הווהי ןורחאה ןוכדעה רחאל רתאב ךשומיש
 .ךתוא

  
 

 


