
 

 מ"עב פמארט ןרק
 

 שומיש יאנת

 .מ"עב פמארט ןרק רתאל םיאבה םיכורב

 

 יללכ

 טנרטניאה תשרב הז ןווקמ רתאב שומיש העיצמ )ןרקה ןלהל( מ"עב פמארט ןרק

 יאנת תא תונשל תיאשר ןרקה .)שומישה יאנת :ןלהל( םיאבה םיאנתל ףופכב )רתאה	:ןלהל(

 רתאב שומישה .רתאב ותגצה םע תידימ ףקותל סנכיי הזכ יוניש לכ רשאכ ,תע לכב שומישה

 	.לעופב שומישה עצוב םהבש העשבו ךיראתב ףקותב ויהש שומישה יאנתל ףופכב היהי

 .רתאה םע רשקתמ וא רשק רצוי רשא םדא לכ ועמשמ ןלהל "שמתשמ" חנומה

 םיתורישה תא שבשל ןיא ,המגודל .הערל ןלהל םתרדגהכ םיתורישבו רתאב שמתשהל ןיא

 תוקפוסמה תוארוההו קשממה ךרד דבלמ תרחא ךרד לכב םהילא תשגל תוסנל ןיא ,רתאב

 .ןיד יפ לע רתומש יפכ קרו ךא םיתורישבו רתאב שמתשהל יאשר שמתשמה .רתאב

 םירצוי תויוכז

 רתאב םימסרפתמה םימוסרפב םירצויה תויוכז ,לארשיב םיפקתה םירצויה תויוכז יניד יפל

 ,תופמ ,םירויא ,תונומת ,טסקט לע ,ראשה ןיב ,תושלוח ולא םירצוי תויוכז .ןרקל תוכייש ,הז

 עבקנ ןכ םא אלא ,)ןגומה רמוחה :ןלהל( הנכות ימושייו הקיפרג ,ואידיו יעטק ,לילצ יעטק

                                                      .רחא םרוגל תוכייש ןגומה רמוחב םירצויה תויוכז יכ שרופמ ןפואב

 שומיש .ןידב םיעובקה םיללכה יפל ,ןגומה רמוחב "ןגוה שומיש" תושעל יאשר שמתשמה

 שמתשמל רוסא ,םירצוי תויוכז ינידל ףופכב .ןגומה רמוחה ךותמ ריבס טוטיצ ללוכ ןגוה

 וא תרזגנ הריצי תושעל ,רוביצה תושרל דימעהל ,רדשל ,יבמופב עצבל ,םסרפל ,קיתעהל

 .ןרקה תאמ בתכבו שארמ המכסה אלל ,ןגומ רמוח ריכשהל

 תויטרפ

 תונכותב שומיש תועצמאב יטסיטטס עדימ ףסאנ ,רתאה לש ליעי לוהינו הקוזחת ךרוצל

 ףסאנ עדימה .ינוציח םרוג לש תרשל עדימ רבעומ ותרגסמבש ךילהתב ,ךכל תודעוימה

 רתאה הנבמב םייוקיל לע הדימל ,םישלוגה ידי לע רתויב שקובמה עדימה רותיא תורטמל

 (Cookies) "תויגוע"-ב שומיש תרזעב קפומ הז עדימ .תכרעמה לש תיעוציבה המרה תניחבו

 .רתאב Hits תייצקנופ לש יקלח שומישו



 

 ןה .ןפדפדב תובתכנו ,טנרטניאה תרשמ תועיגמש עדימ תוסיפ ןניה "תויגוע" .1

 ,תרשל שמתשמה ןיבש תורשקתהב תויכשמה תריציל ללכ ךרדב תושמשמ

 .םירומאה םינותנה ףוסיאל תושמשמו

 לטבל תע לכב לוכי שמתשמה .ןפדפדה ךותמ הטילשל ןתינ "תויגוע"ה ןונגנמ .2
 "תויגוע"ב שומישה ."תויגוע"ב עדימה תמירזב טולשלו ,"תויגוע"ב שומישה תא

 .רתאב שומישל יאנת הווהמ וניא

 ידכ שומיש השענ אל ,רומאכ רתאה תלעפה ךלהמב ףסאנה יטסיטטסה עדימב .3
 אוהו ,טרפה תענצב עגופה רחא שומיש לכל וא/ו םישמתשמה תוהז תא רתאל

 .דבלב ,ליעל וניוצש תורטמל דעונ

 .ןאכ ץחל"	סקיטילנא לגוג" תועצמאב תויגוע לוהינ לע ףסונ עדימל

  ןרקל תוינפ

 תונפל ןתינ ,ןרקה תוליעפ םוחתל תועגונה תופסונ תולאשו ,הז רתא תודוא הלאש לכב

 .________________ :תבותכב ,ינורטקלא ראודב תורישי

 םירושיק

 שומישה לע הנלוחת ןלהלש תוארוהה .םירחא םירתאל (Links) םירושיק םיאצמנ הז רתאב

 תוחונל םידעונ םירושיקה .שומישה יאנת תוארוה ראשמ עורגל ידכ ןהב ןיאו ,ולא םירושיקב

 אל םא :)'ג דצ ירתא( ןרקל םיכייש םניאש םינוציח םירתאל םירושיק ןיינעל .דבלב שמתשמה

 ןיאו ,םיירחסמ וא םייטפשמ םיסחי 'ג דצ ירתא ילעב ןיבל ןרקה ןיב ןיא ,הז רתאב תרחא ןיוצ

 .ולא םירתאב אצמנה רמוחב תוכז וא הטילש לכ ןרקל

 .'ג דצ ירתאב אצמנה רמוחה ןכותל תיארחא ןרקה ןיא

 ידי לע הפדעה וא הצלמה ,רושיא ,הקנפשוג ,תוסח ןתמכ 'ג דצ ירתאל םירושיק שרפל ןיא

 יליעפמל ,םהב םיאצמנה רחא רמוח לכו םיכמסמל תוברל ,םירשוקמה םירתאה םתואל ןרקה

 .םהב םיגצומה םירצומל וא םירתאה

 תורטמל םיאתמ וניה רשוקמה רתאב עדימהש אצמנ ,הז רתאב רושיק לכ תללכה תעב

 ,רשוקמה רתאב םייוניש ולח ,ןמזה ךלהמבש ןכתי ,םלואו .ןיקת וניה ומצע רושיקה יכו ,רתאה

 .הלא םייונישל תיארחא אהת אל ןרקה

 ל"אוד תלבק

 םיעוריאל תונמזה תלבק ,ןרקה רתאב םסרופמה עוריאל ותמשרה םצעב ,רשאמ שמתשמה

 .ןרקה תאמ רחא ל"אוד תלבק וא/ו ןרקה םע ףותישב וא/ו ןרקה י"ע םינגרואמה םיפסונ


