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 .)"ונא" וא "הרבחה" - ןלהל(

 עדימ דציכ ךל עידוהל ,רתאב שומישה יאנתמ דרפנ יתלב קלח הווהמה ,וז תויטרפ תוינידמ תרטמ
 ןכתייש היצקילפאה תועצמאב ףסאנה עדימ תוברל ,הרבחה תא שמשמו ןסחואמ ,רתאהמ ףסאנ

 וא/ו רתאל ךתסינכ םצעב .)"רתאה" וא "םיתוריש"ה - דחיב ןלהל( םידיינ םירישכמל דיתעב עיצנש
 וא/ו שמתשת ,ןסחאת ,ףוסאת הרבחהש ךכל ךתמכסה תא ןתונ התא ,וב רחא שומיש לכ תיישע
 ,רתאב שומישה יאנתבו וז תויטרפ תוינידמב ראותמכ ,ןיינעה יפל ,ךייתודוא ישיא עדימ הלגת
 .המאתהב

 םייוניש" ותרתוכש ףיעסב דוע האר אנ .וז תויטרפ תוינידמ תונשל התוכז לע תרמוש הרבחה
 .ןלהל" וז תויטרפ תוינידמב

 ףסאנה עדימה .1
 תנמ לע םיצמאמה ברימ תא השועו רתאב םישמתשמה לש םתויטרפ תא תדבכמ הרבחה .1.1

 שוכרל ,תעל תעמ ,ךל עיצהל לכות הרבחהש תנמ לע .רתויב הבוטה היווחה תא קפסל
 ,רתאב ךשומיש תעב הליעי היצקארטניא ךל רשפאלו םתוא ךל קפסל ,םירצומ הנממ
 תבותכ ,םש ,המגודל( ישיא ןפואב ךתוא תוהזל הל רשפאמה ךיתודוא עדימ תפסוא הרבחה
 Cookies ומכ םיטירפ ,המגודל( ישיא ןפואב ךתוא ההזמ וניאש ךיתודוא ףסונ עדימו )ל"אודו

 ךרוצל )רתאב םינושה םיפדב םירוקיבה תורידתו רפסמ תודוא רבטצמ סיסב לע עדימ וא
 םינותנ ףוסיא רומאה תויללכמ עורגל ילבמו תוברל ,רתאה לש ןיקתהו ףטושה ולועפת
  .רתאב םישמתשמה תודוא םייטסיטטס

 תאז השוע ךנהו ךיתודוא םיישיא םינותנ ונל קפסל תיקוח הבוח לכ ךילע הלח אל יכ רהבוי .1.2
  .ישפוחהו אלמה ךנוצרמו ךתמכסהב

   :לולכל םייושע ,םיפסוא ונאש עדימה יגוס .1.3
 ונל קפסמ ךנהש עדימ .1.3.1

 עדימ ,םוקימה ,ןופלטה רפסמ ,ךלש םשה ןוגכ ךדי לע תורישי ונל  קפוסמ רשא עדימ
 תעב ךדי לע ונל קפוסמ רשא ףסונ וא רחא עדימ לכ וא/ו ל"אוד תבותכו םולשת ךרוצל
 ונתא דמוע וא/ו ונלש רווידה תמישרל ףרטצמ ,רצומ שכור ךנה רשאכ ,רתאל ךתמשרה
 לכותש תנמ לע יכ רבסוי .)תוחוקלה תוריש תועצמאב ,המגודל( תרחא ךרד לכב רשקב
 םייושע םג ונא .ןובשח חותפלו רתאל םשריהל בייח ךנה ונלש רתאהמ םירצומ שוכרל
 תועצמאב הרבחל קפסמ התאש רחא עדימ לכו הרבחה ןיבל ךניב תובותכת ףוסאל
 ישיא עדימ ונל קפסל ךתוא תבייחמ הניא היצקילפאה יכ רבסוי .ונלש היצקילפאה
 רשאכ ,המגודל .התועצמאב עדימ ונל קפסל ךנוצרמ לוכי ךנה יכ םא ,ךייתודוא ההזמ
 רומאכ היינפבו היצקילפאה רושיקה ךרד ונלש תוחוקלה תוריש םע רשק רצוי ךנה
 לולכל רחוב התאש רחא וא ףסונ עדימ לכו ךלש ל"אודה תבותכ ,ךמש תא דילקמ
 הדי לע ףסאנ רשא עדימב תשמתשמ הרבחה .הרבחה ירגאמב רמשיי רומאכ העדוהב
 םיתורישהו םירצומה תא ךל קפסל תנמ לע ,רתאה תא קזחתלו ליעפהל תנמ לע
 ידי לע ,המגודל .רישי רשקב ךתא דומעל תנמ לע ןכו ,רתאה תועצמאב םיעצומה
 לע תולאש תעל תעמ ךתוא לואשל םייושע ונא ףסונב .ךילא ל"אוד תועדוה חולשמ
  .םימוד םירצומב וא/ו םירצומב ךלש שומישה וא/ו הכירצה ילגרה

 יטמוטוא ןפואב ףסאנש עדימ .1.3.2
 םידדצו( ונאש ךכ יטמוטוא ןפואב ונידי לע םיפסאנ רשא עדימ יגוס םנשי ,ןכ ומכ
 רקבמ ךנהש םעפ לכב רתאב ךשומיש ילגרה תודוא יטמוטוא ןפואב םיפסוא ,)םיישילש



 רשא ל"אוד תועדוה ארוק וא/ו רתאב םיעצומה םיתורישב שומיש השוע וא/ו רתאב
  .תרחא ךרד לכב רשקב ונתא דמוע וא/ו ונתאמ ךיילא תוחלשנ
 יתותיא ,Cookies תועצמאב תוברל ,בקעמ תויגולונכט ןווגמ תועצמאב ףסאנ הז עדימ
 ,המגודל .)"בקעמ תויגולונכט" - דחיב ןלהל( תומוד תויגולונכטו םיצבק לע עדימ ,תשר
 ,הלעפהה תכרעמ ,ןפדפדה גוס ,ךלש שמתשמה םש ומכ עדימ ףוסאל םייושע ונא
 ךשמב תרקיב םהב םירושיק ,ונלש רתאב רוקיבה ךלהמב ופצנש תשר יפד IP, תבותכ
 תשגינ ונממש טנרטניאה רתאו ,ונלש תורישב שומישה ןמז ךשמ ,רתאב ךלש תוהשה
 לש חותינ ילכב שמתשהל וא ,םייטילנא םינותנ ףוסאל םייושע ונא ,ןכ ומכ .ונלש רתאל
 רתאב שומישה תומגמו הרובעתה תא דודמל ונל עייסל תנמ לע ,םיישילש םידדצ
 רשפאמ הז עדימ ףוסיא .ונלש םישמתשמה לש םייפרגומדה םינותנה תא רתוי ןיבהלו
 תרימש תוברל( ונלש םירתאב ךלש רוקיבה תעב ךלש שומישה תיווח תא םיצעהל ונל
 עדימ ךל קפסלו )םירוקיב ןיב ךלש תוינקה תמישרל תפסוהש םיטירפו ךלש תופדעהה
 וא תוללוכ ןניא הלא תויגוע .םוסרפו דקוממ ןכות תוברל ,םיישיאו םימאתומ ןכותו

 תא רידגהל לוכי ךנה .ךלש םולשתה יטרפ ךרוצל עדימ ןוגכ שיגר עדימ רחא תובקוע
 אל רתאה תונוכתמ קלחש ןכתיי ,תאז םע .תויגוע תלבק רשפאי אלש ךכ ךלש ןפדפדה
 תא דבכל ונתלוכי בטימכ םישוע ונאש תורמל .Cookiesב שומיש אלל יוארכ ודקפתי

 Cookiesב שומיש תושעל אלש רחבתו לככ ,ונלש םישמתשמה לש תויטרפה תופדעה
 ךנהו לככ .רתאה תועצמאב םיתורישהמ קלח ךל קפסל תורשפא ונל אהת אל יכ ןכתיי

 םיפסוא ונא )םידיינ םירישכמל( היצקילפאב שומיש ידי לע ונלש םיתורישל רבחתמ
 ךנה רשאכ .יטמוטוא ןפואב וב שומישה לעו ךלש רישכמה לע עדימ לש םימיוסמ םיגוס
 תודוא םיוסמ עדימ יטמוטוא ןפואב לבקת הרבחה היצקילפאב שמתשמו דירומ
 שומישה לעו ךלש דיינה רישכמה לע ,היצקילפאל םירבוחמה הרבחה לש םירצומה
 שומישה תודוא עדימו ותסרגו רישכמה לש הלעפהה תכרעמ ןוגכ ,היצקילפאב ךלש
 היצקילפאה לש תונוכתל ךלש השיגה ,היצקילפאב שומישה ןמז ןוגכ ,היצקילפאב ךלש
 ןפואב ךתוא ההזמ רשא ךייתודוא ישיא עדימ טעמל ,האיגש תועדוהו ,ןהב שומישהו
 יפ לעו תע לכב היצקילפאהמ תלבקמ איהש עדימה תא תונשל היושע הרבחה .ידוחיי

 לע הארתה חולשמ ידי לע הלא םייוניש לע ךל עידוהל היושעו ידעלבה התעד לוקיש
  .תויטרפה תוינידמב יוניש

 
 ףסאנש עדימב ףותישו שומיש .2

 רפשל וניצמאמל עייסמ ףסאנש עדימה .תונוש םיכרדב ףסאנש עדימב תשמתשמ הרבחה .2.1
 לחה ,תאז .ונלש רתאב םירקבמ םה רשאכ ונלש םירקבמהו תוחוקלה לש היווחה תא
 ,היינק תיווח תקנעה  ,יתוכיא תוחוקל תוריש ןתמ ,וב גצומה עדימהו ןכותה רופיש ,תושיגנמ
  .תורישה ןמ תיללכ ןוצר תועיבשב הלכו

 תובוגת /הנעמ ןתמ ,הירצומ חותיפ יצמאמ ךרוצל םג ףסאנש עדימב תשמתשמ הרבחה .2.2
 לע ונמזוהש םיתוריש וא םירצומה תא ךל קפסל תנמ לע ,רתאב תושיכר דוביע ,תועדוהל
 ,ימינפ חותינ לש םיכרצל ,רתאב שומישב ךלש תללוכה היווחה תא רפשל תנמ לע ,ךדי
 תורחא םיכרדבו ,ונלש םיתורישב םייוניש לע ךל עידוהל ,תואיגשו םיינכט םיישק רותפל
 ךילא חולשל םייושע ףא ונא .עדימה תא ונל קפסת וב דעומב תעל תעמ וילע ךל עידונ ונאש
 םייוניש ,ןובשח תומיא ,המגודל( תורישל רשקב וא םירצומל רשקב תויקוויש ל"אוד תועדוה
 .)החטבא יאשונבו תוינכט תועדוה ,םירתאה תונוכתב םינוכדע וא

 :ןלהל םיטרופמה םירקמב ףתושי ךייתודוא ונידי לע רבצנש )וקלוח וא( עדימה יכ ןכתיי .2.3
 ונרובע םיעצבמש םיחילשו םינלבק ,תוריש יקפס ,םיישילש םידדצ םהש םיקפס .2.3.1

 .םיתורישה וא/ו רצומה תא ךל קפסל לכונש רשפאל תנמ לע לכהו ,שרדנכ םיתוריש
 ןתמ ,ימוסרפ ןכות תקפה ,יוהיז יתוריש ונל קפסל םייושע ליעל םיטרופמה םימורגה
 ףותיש .חותינ יתוריש ןתמ וא ,תשר חוריא ,םייסנניפ םיתוריש ןתמ ,ראוד יתוריש
 ולביק םניא םהו םיתוריש ונרובע םיעצבמ הלא םיפוג רשאכ קרו ךא השענ רומאכ



 תא ונרובע עצבל תנמ לע שרדנה לככ טעמל ,הז עדימ ןסחאל האשרה ונתאמ
 .ןידה תוארוהל םאתהב וא םיתורישה

 ההוזמה וא/ו הרבחל ךיושמה ירוביצ רוזאב ןכות וא/ו עדימ םסרפמ ךנה רשאכ .2.3.2
 רוביצל ףושח רומאכ עדימ ,םיגולב וא תויתרבח תותשרב ,קר אל ךא ,תוברל ,המיע
 דצל תויתרבחה תותשרה ידומעבו ונלש רתאב הז עדימ םסרפל םיאשר ונאו בחרה
  ;םירוגמ ריעו החפשמ םש לש הנושאר תוא ,יטרפ םש ןוגכ ,ךלש םיוסמ ישיא עדימ

 לע עדימו תועצה ךילא חולשל םייושעש םיישילש םידדצל ,תשרופמה ךתמכסהב .2.3.3
 .םהמ תונהיל לכותש םיבשוח ונאש םיתורישו םירצומ

 תולעבב תורחא תורבח וא/ו הרבחה תטילשב וא תולעבב םירחא םיגתומו תורבח .2.3.4
 תא םג תוללוכה ,ןמע דחיב תפתושמ תולעב תחת תאצמנ הרבחהש וא הרבחה
 תרבח וא )הרבחה ש ותטילשב וא ותולעבבש ןוגרא לכ ,ונייה( הלש תונבה תורבחה
 ןפוא ותואב ךלש ישיאה עדימב ושמתשי הלא תורבח .התולעבבש תב תרבח לכו םאה
 .וז תויטרפ תוינידמ יפל תאז תושעל םילוכי ונא וב

 ,הרבחה לש שדחמ ןוגרא ,גוזימ ןוגכ ,הרבחה לש היקסעל םיעגונה םיישילש םידדצ .2.3.5
 לש השיכר וא הטילשב יוניש ,ןומימ ,שדחמ ןוגרא ,היתוינמ וא הרבחה יסכנ לש הריכמ
 תטישפ לש הרקמב וא ,ישילש דצ וא תרחא הרבח ידי לע ,ותצקמ וא ולוכ ,ונלש קסעה
 םירחא םימוד םיכילה וא לגר

 יכ הריבס הנומא דוסי לע וא וצל ףופכב וא ןידה תוארוהל םאתהב םיישילש םידדצ .2.3.6
 תא ףוכאל )ב( ;קוח תפיכא תושר לש השירדב דומעל תנמ לע )א הצוחנ וז הלועפ
 )ג( וא/ו ;ונלש םיתורישה לש תומלשה וא החטבאה לע ןגהל וא ונלש תורישה יאנת
 םירקבמה, הרבחה לש ישיאה ןוחטיבה וא שוכרה ,תויוכזה לע ןגהל וא ,רוקחל ,שממל
 .םירחא וא ,ונלצא

 לש רחא ךילהת רבעש וא רבטצמ עדימב םירחא ףתשנ ונא םיכסמ ךנה ,ןכ ומכ .2.3.7
 רחא םדא וא ךתוא ,ןירשימב ,תוריבסב ,ההזמ וניאו היצזימינונא

 ןכתיי .חוקיפו הרדסהל םינותנה םירצומ תויהל םייושע הז רתאב םירכמנה םירצומה :בל אנ םיש
 יכ ןכתיי .ןידה תוארוהב דומעל תנמ לע וקלח וא םיפסוא ונאש עדימב תויושר ףתשל םיביוחמ היהנש
 ירצומ לש השיכר וא שומישל רשקב הלועפ טוקנל וא ,עונמל ,רוקחל תנמ לע ףסאנש עדימ הלגנ
 לע םימויא םהב םיברועמש םיבצמ ,ףויז וא/ו תימרתל דשח ,תיקוח אל תוליעפ ,םיניטק ידי לע הרבחה
 תוניידתהב תויארכ וא ,ונלש תויטרפה תוינידמ וא שומישה יאנת לש תורפה ,םדא לכ לש ותוחיטב
 .ןהב תברועמ היהתש וא/ו ןהב תברועמ הרבחהש תיטפשמ

 ליג תומיא .3
 ונא .הלעמו םינש 18 ינבל הריכמל ונידי לע םילבגומ ונלש רתאב םירכומ ונאש םירצומה .3.1

 רחאל קר ונירצומ לש השיכר רשפאמ וא דדועמה עדימו םייקוויש םירמוח ךילא חלשנ
 תשיכר תא רשפאמה ליגב ךנה )1 :ש :ןלהל םירבטצמה םיאנתה ומייקתנ יכ ונל רשאתש
 ונלש רווידה תמישרל ףרטצהל ןיינועמ ךנה )2  ;ליעל טרופמכ שוכרל ןיינועמ התאש רצומה
 )3 -ו ;)ינורטקלא דייאמל הרבח ,תוברל( הרבחהמ תומוסרפו השיכר תועצה לבקל תנמ לע
  .ןידה תוארוה לש הרפה תווהל לולע ירקש עדימ תריסמ יכ ןיבמו רשאמ ךנה

 קלח ךתויה תרגסמב ךיילא וחלשנש םיתוריש וא/ו םירצומ לש השיכר עצבל לכותש ינפל .3.2
 הרושק הניאש( ישילש דצ איהש הרבח תועצמאב ךליג תא תמאנ ונא ,ונלש רווידה תמישרמ
 .וז השירדב הדימע אדוול תנמ לע תוהזו ליג לש תומיא תוקידב ונרובע תעצבמ רשא )ונילא

 התאש חיטבהלו קפסמ התאש עדימה תא תמאל תנמ לע רומאכ םיתורישב םישמתשמ ונא  .3.3
 לע םירמוש ונאש ידכ ךות חתופ הז תומיא ךילהת .ונממ םירצומ שוכרלו רתאל תשגל רישכ
 םירשפאמ ונניאו שרופמ עדימב םיפתשמ ונניא ןכלו רתאה תוחוקל תודוא עדימה תויטרפ
 .וילא הרישי השיג

 םא .רומאכ תומיא תוריש תועצמאב ךתוהז וא/ו ךליג תא תמאל לכונ אל םימיוסמ םירקמב .3.4
 תדועת לש קתעה תולעהל שקבתת ,שקובמה עדימה תרזעב ךליג תא תמאל לגוסמ ךניא



 תדועת .ךלש הדילה ךיראת תא ינדי ןפואב תמאל לכוי ונלש תווצהש תנמ לע ךלש תוהזה
 האצותה תא םידבעמ ונאו הרבחה לש חטבואמה עדימה רגאמל תילעומ םולצת םע תוהז
 ןוסחא ךרוצל ךלש תוהזה תדועת רפסמ תא ליכמה ץבוק לבקל ילבמ ונממ תקפוסמה
 .ונלש עדימה רגאמב וא תרשב

 
 םיישילש םידדצ לש ןווקמ םוסרפו בקעמ .4

 תונווקמ םוסרפ תותשר ,ןוגכ םיישילש םידדצל ,ריתהל םייושע וא ףתשל םייושע ונא .4.1
 תנמ לע תאזו ,רתאב ךשומיש תודוא עדימ ףוסאל םיישילש םידדצ ידי לע תולעפומה
 יכ רהבוי ,ףסונב .ךל תויטנוולר ויהי ונתנבה בטימלש תועדומ גיצהל וא ליעפהל םהל רשפאל
 ,ןוגכ הרבחה  תוחוקלל ןכות קפסל תנמ לע םיישילש םידדצ לש םירתאב שמתשמ רתאה
  .תויתרבח תותשר לש תונוכת

 תא ףוסאל וא/ו ךלש ןפדפדב Cookies ליתשהל םייושע רומאכ םיישילש םידדצ לש םירתא .4.2
 תועצמאב ןתינ ךיתודוא םיפתשמ ונאש עדימה ,דימת אל ךא ,ללכ ךרדב .ךלש IP-ה תבותכ

Cookies תופסואו וב שמתשמ התאש רישכמה תא תוהזמ רשא ,תומוד בקעמ תויגולונכט וא 
 ןמזו ךיראת ,ןפדפדה גוס ,תוקלקה םרז לע עדימ ,(data hashed) בוביג ינותנ תוברל ,עדימ
 תומאתומ תועדומ תגצה ךרוצל הרבחה תא שמשמ רומאכ עדימ .רחא עדימו רתאב רוקיבה
 תויצקילפאב וא רתאב ונידי לע ךל םיקפוסמה םיתורישב לופיט ךרוצל וא ךרובע תישיא
 הנשמתשת ,ןווקמה םוסרפה תותשר וא/ו הרבחה .קובסייפ תועצמאב תוברל ,תורחא
 רתוי תויטנוולר הנייהת רתאב ךשומיש תעב ךל ועצויש תומוסרפהש תנמ לע הז עדימב
 ןכתיי ,ךלש דיינה רישכמל וא ןפדפדל םאתהב ,ליעל ןיוצמכ .ךלש ןיינעה ימוחתל
 בקעמ תיגולונכטו תויגוע לע ךל עידוי וא קחמיש ןפואב ןפדפדה תא רידגהל ךתורשפאבש
  .ךלש דיינה רישכמב וא ןפדפדב תורדגהה לש ליעפ לוהינ ידי לע תרחא

 םוסרפמ קלח לבקל אל רוחבל לכות דציכו "תישיא םאתומ םוסרפ" לע דוע דומלל תנמ לע .4.3
 Initiative Advertising) םוסרפה תשר תמזוי לש ןווקמה רתאב רקבל הצרתש ןכתיי ,הז

Network ,(ב- www.aboutads.info/choices-ב DAA ו/וא םיבאשמב לש 
http://www.networkadvertising.org/choices יבגל ךלש תופדעהה תא םיאתהל לכות ןכו 

 םאתהב ?יטנוולר םאה -JUUL[ .קובסייפב ךלש ןובשחה לש תורדגהה תועצמאב םוסרפ
 ]רומאכ הקספב הבוח ןיא ילארשיה ןידל
 

 ךיתודוא םינותנל עגונב תויוכז .5
 לש הקיחמ וא יוניש הרבחהמ שקבל יאשר ךניה 1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח יפ-לע .5.1

 לש הקיחמ וא ,ןוקית ,יוניש ,ןויע יבגל ןהשלכ תולאש ךל שי םא .ךיתודוא ונלצא םייקה עדימ
 ךייתודוא רוביצל גצומה ןכות וא ךמש תא קוחמל הצור התא םא וא ךייתודוא ףסאנה עדימ
 תונפל וא 972-0057-946-80+ -ב תורישי ונילא רשקתהל ךתורשפאב ,רתאה תועצמאב
 תנמ לע ץמאמ לכ השענ ונא  support@juul.co.il תבותכל ל"אוד תעדוה תועצמאב ונילא
 אלש ןכתיי ךא ,ירשפאה םדקהב ונלש עדימה רגאממ ותומלשב ךלש עדימה תא קוחמל
 תלטומ םהב םירקמב ,המגודל .תומיוסמ תוביסנב ךלש עדימה תא קוחמל וא תונשל לכונ
 .תרוקיב תורטמל רתאב תעציבש תושיכר תודוא עדימ רומשל ןיד יפ לע הבוח ונילע

 רוחבל לכות .ךלש תרושקתה תופדעהב טולשל דציכ רוחבל ךתורשפאב ליעל רומאל ףסונב .5.2
 םאתהב( ונילא בתכב העדוה חולשמ ידי לע ונתאמ תויקוויש ל"אוד תועדוה לבקל קיספהל
 רסה" רושיקה לע הקלקה ידי לע וא )ןלהל 9 ףיעסב טרופמכ ונמע תורשקתהה יכרדל
 .הרסהל תושקבה לכב םדקהב לפטל ץמאמ םישוע ונא .המצע העדוהב "הצופתה תמישרמ
 ,ןובשח תומיא ,המגודל .םיוולנ םיתורישו םירצומ יבגל תועדוה לבקל אל רוחבל לוכי ךניא
 םיינכט םיניינעב העדוה ,תורישה ינייפאמב םינוכדע/םייוניש ,תואקסעל רשקב תרושקת
 .החטבא יניינעבו

 
 



 
 םיישילש םידדצ לש םירתא .6

 קפס רסה ןעמל .םיישילש םידדצ ידי לע םילעפומש םירתאל םירושיק לולכל יושע ונלש רתאה
 םידדצ ידי לע םיקפוסמה םיתורישה וא םירתאה לע הלח הניא וז תויטרפ תוינידמ יכ רהבוי

 םירתאלש ךכל עדומ תויהל ךילע ,הלא םירתאל ליבומה רושיקל סנכתש לככ .רומאכ םיישילש
 .םתוינידמל יהשלכ תוירחא םילבקמ ונניא ונא יכו ,םהלשמ שומיש יאנתו תויטרפ תוינידמ שי הלא
 תוירחאה תלטומ ךילעו ,םינוכיסל עדומ תויהל ךיילע וללה םירושיקה לע קילקהל רחוב ךנהש לככ
 םישילש םידדצ ידי לע םילעפומה םירתאה לש םיאנתהו תויטרפה תוינידמ תא ןוחבל תידעלבה
 .םהילא תסנכנש
 

 החטבא .7
 החטבא יעצמא םיליעפמ ונא ךכ ךרוצלו ךייתודוא עדימה תחטבאל הנוילע תובישח םיאור ונא
 .רתאה תועצמאב ךייתודוא ףסאנש עדימה תומלש לע ןגהל ודעונש ,םייגולונכטו םיילהנמ ,םייזיפ
 לע םיפסאנ רשא םינותנהו עדימה לכ לע ןגמה (SSL)לבוקמה הנפצהה טרדנטסב ךמות רתאה
 ונא ףתושמ בשחמב שמתשמ ךנה םא ,ךכל ףסונב .םירחאל הגילז ינפמ םינגומ םה ןכלו ,ונידי

 הז יעצמא .ףתושמה בשחמב שומישה תא םייסתש ינפל ךלש ןובשחהמ קתנתתש םיצילממ
 ,רעצה הברמל .ףתושמה בשחמהמ ךלש ןובשחב שמתשי אל ךדבלמ רחא םדא ףאש םג חיטבי

 ףא לע .ןיטולחל החוטב הניא םינווקמ םיעצמאב עדימ תרבעה תוברל טנרטניאה תשרב שומישה
 ונניא ,תורישה תועצמאב ףסאנה עדימה לכ לע ןגהל תנמ לע וניצמאמ בטימ תא םישוע ונאש
 עדימ תרבעה לכ .םיתורישה תועצמאב רבעומ וא/ו ףסאנה ךלש עדימה תחטבאל בורעל םילוכי

 יעצמא וא תויטרפה תורדגהל הפיקעל וא/ו הרידחל םיארחא ונניא .דבלב ךתוירחא לע הניה
 .רתאב םימייקה םהשלכ החטבא
 

 וז תויטרפ תוינידמב םייוניש .8
 ידעלבה ונתעד לוקישל םאתהבו תעל תעמ ,וז תויטרפ תוינידמ ןכדעל וא תונשל םייושע ונא
 הז ףד קודבל ךילעו ,הרבחה לש תויטרפה תוינידמ םע רשקב םייוניש ףקשל תנמ לע ,אלמהו

 ןוכדעה ךיראת לע ךתוא עדיינ ונא ,תויטרפה תוינידמב יתוהמ יוניש עצבנ ונאש לככ .תעל תעמ
 תוינידמב יוניש םסרפנ ונאש רחאל ונלש רתאב שומיש תושעל ךישמת ךנהו לככ .הז ףד שארב
 דגנתמ ךנהו הדימב .וז תויטרפה תוינידמב ולוחיש םייונישה לכל םיכסמ ךנהש ושוריפ ,וז תויטרפ
 .רתלאל ךלש ןובשחה תא רוגסל ךילע ,םהשלכ םייונישל
 

 רשק ונמע רוצ .9
 -ב וא+ 972 0057-946-80-ב ונילא הנפ אנא ,וז תויטרפ תוינידמ לע ןהשלכ תולאש ךל שי םא

.support@juul.co.il 


