
 צרמ תגלפמ רתא – תויטרפה תוינידמ

 
  ***דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב חסונמו ,רדגמו ןימ לכל הווש ןפואב סחייתמ הטמ בותכה***

 

  שומישה ינפל יארחא רגובמב ץעוויה אנא .בכרומ טעמ תויהל יושע הטמ בותכה ?18 ליגל תחתמ

 יללכ .1

 תא םג ומכ ,ךתויטרפ תא תדבכמ ,)"הגלפמה" ןלהל( צרמ תגלפמ !רקי שמתשמ .1.1

 רתאב ,)"םישמתשמה" וא/ו "שמתשמה" ןלהל( םישמתשמה ללכ לש םתויטרפ

 לעפומה )"רתאה" ןלהל(  www.meretz.org.il – תבותכב צרמ תגלפמ לש טנרטניאה

 .הגלפמה ידי-לע

 ,רתאב שומישה בקע ךיתודוא ףסאנה עדימה תודוא טרפל הנה וז תויטרפ תוינידמ תרטמ .1.2

 בגא הדי לע ףסאנהו הל רסמנש עדימב הגלפמה תשמתשמ ובש ןפואה תא רוקסל ןכו

  .רתאב שומישה

 וא/ו שומישה יאנתמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ןלהל םיטרופמה תויטרפה תוינידמ יאנת .1.3

 תוינידמ תא תעל תעמ תונשל תיאשר הגלפמה .)"שומישה יאנת" ןלהל( הגלפמה ןונקת

 ,םייקסע ,םייגולונכט םייוניש ופקשיש ךכ ,דוחל וא דחי ,שומישה יאנת תאו תויטרפה

 ךמסמב ומסרופי רומאכ תויטרפה תוינידמל סחיב םינוכדע .םיירוטלוגר וא םייטפשמ

 תויטרפה תוינידמל ףופכ רתאב שומיש .רתאב תנכדועמה ותנוכתמב אצמי רשא ,הז

 ונא ןכ לע – הב םייונישל ןכו תויטרפה תוינידמל ךתמכסה לע דיעיו ,םהב תינכדעה

  .תעל תעמ תויטרפה תוינידמב ןייעל םיצילממ

 םא אלא ,שומישה יאנתב םעמשמכ ויהי תויטרפה תוינידמב םיחנומהו תורדגהה לכ .1.4

 .תרחא בייחמ םירבדה לש םרשקה

 

  עדימ ףוסיא .2

-לע רישי ןפואב ישיא עדימ תריסמ וא/ו המשרה םינועט םהב םיקלחבו רתאב שומישה .2.1

  :שמתשמכ ךדי

 ,אלמ םש תמגודכ ,ישיא עדימ רוסמל שרדית ,הגלפמל תומורתו תודקפתה ךרוצל  .2.1.1

 ימדלו תומורתל יארשא יטרפ ןכו םירוגמ תבותכ ,תורשקתה יכרד ,יוהיז רפסמ

 תועצמאב םג רתאל םשריהל וא/ו רבחתהל לכות ,ךביל תמושתל .םייתנש רבח

 .ךלש ישיאה Facebook-ה ןובשח תמגודכ ,תויתורבח תותשרב ךנובשח ךרד יוהיז

 שומישה יאנתל םאתהב ,ךיתודוא עדימ ונילא רבעויש ןכתיי ,ולא םירקמב

 ,ליפורפ תנומתו תונומת  ,לשמל ,ולא תותשרב ךיתונובשחב תעבקש תואשרההו

 תותשרה יאנתל םאתהב לכהו ,שמתשמ ההזמ ,ליימ תבותכ ,ןימ ,םיאליג חווט

    .תויתרבחה

  :ףסונ עדימ ףסאיי רתאב שומישב .2.2

 ינותנ ,השילג ינותנ  ,IP תבותכ ,הצקה רישכמ תודוא םיטרפ ,ןפדפד גוס ןוגכ עדימ .2.2.1

 תולועפ תודוא עדימ תוברל ,)ןלהל ןתרדגהכ( זיקוק ,רתאב שומישה ילגרה ,םוקימ

 ,ועצמאב ךילהת תקספה וא ספוט יולימ תמגוד[ םיתורישה תרגסמב ומלשוה אלש

  .])ףסאנה עדימהמ קלח םיווהמ וידחי םלוכ( 'דכו םירנאב לע הציחל



 ךנוצרב ךא היולת םתריסמו ,ןיד יפ לע ולא םיטרפ רוסמל ביוחמ ךניא יכ רהבומ .2.3

  .םיישפוחה ךתמכסהבו

 התואב םירושקה םידדצל עדימ תרבעה שרדיתו ןכתיי ,תומיוסמ תולועפ עוציב תעב .2.4

 אצויכו )עדימה ןוסחא( ןנע יתוריש יקפס ,הקילס תורבח ,בושחמ יקפס תמגוד – הלועפ

 .םייטנוולרה םידדצל רבעוי ןכו הגלפמה לצא רמשיי עדימה .ולאב

 ,םיירקחמ םיכרצל ,ךמיע רשקהו לוהינ ךרוצל ךיתודוא ףסאיי וא/ו רסמנש עדימה ללכ .2.5

 רגאמב רמשיי ,רישי רוויד םשל ןכו עדימה ןויפאו חותינ ,דוביע ,םייטסיטטס ,םייטילופ

 .הגלפמה לש ןידכ םימושרה עדימה

 אלו ,ךמצע רובעו ךמשב קר ,קיודמו ןימא ,ןוכנ עדימ רתאב ןכדעל וא/ו עדימ רוסמל שי .2.6

 שרופמב ,ןכ תושעל תישרוה םהב םירקמב טעמל ,םיישילש םידדצ רובע וא/ו םשב

 .בתכבו

 עדימב שומישה ןפואו תורטמ .3

 הכימת תלבק ,שמתשמה םע רשקה לועיי ,רשק תריצי םשל דעוימ םיפסוא ונאש עדימה .3.1

 הגלפמה תא שמשי ךלש עדימה ,ףסונב .הגלפמב תורבחל םושירו תומורת ןתמ ידי-לע

 ףאו ,רישי רוויד םשל ןכו ,עדימה ןויפאו חותינ ,דוביע ,םייטילופ ,םיירקחמ םיכרצל

 הדימע ךרוצלו םיישילש םידדצל ישיא ןפואב ךתוא ההזי אלש יטסיטטס עדימ רוסמל

 ;רתאה תקוזחת :תורטמל םג שיש עדימה .תוריחב תפוקתב תוברל ,ןיד לכ תוארוהב

 .רתאה לש קווישו המאתה ,לועיי ,לוהינ תורטמל ;םינכתהו עדימה רופיש

 תותשר וא/ו םירתאל םינוש םירושיק עיפוהל םייושע הגלפמה רתאב שומיש תרגסמב .3.2

 רתאמ אצת ןכש ,דבלב ךתוירחא לעו ךתעד לע השעת רושיקה לע הציחל .תויתרבח

 תויטרפה תוינידמ תוברל ,ויאנתל ףופכ היהתו ,ינוציח םושיי וא/ו רתאל הנפותו הגלפמה

 אשית אל ךכיפלו ,ךלש עדימב השענה לע הטילש היהת אל הגלפמל ,בלש ותואמ .ולש

 .ךכל סחיב תוירחאב

 תיאשר הגלפמה אהת ,תורשקתהה יטרפ תריסמל ףופכב ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .3.3

 תרושקת יעצמאב וא/ו םיטא'צ ,םינורסמ ,ינורטקלא ראודב ,םירוויד תעל תעמ ,חולשל

 לטבל יאשר היהי שמתשמה .ולאב אצויכו הכימת תעבה ,יטילופ ,יתלומעת עדימ ,םירחא

 םאתהב ןעמל הינפ תועצמאב ,רומאכ עדימה תלבקמ לודחלו ותמכסה תא תע לכב

 רשא העדוהה תוארוהל םאתהב ,הרסה תועצמאב וא ,וז תוינידמ לש הפוסב טרופמל

 .וילא חלשת

4. Cookies 

 ןלהל( ,cookies pixels תמגוד – ןהימודו תויגועב ,םיילטיגיד םיהזמב שומיש השענ רתאב .4.1

 ידכו ,החטבא יכרצל ,ןיקתהו ףטושה ולועפת ךרוצל ,)"תויגוע" וא/ו "Cookies" וידחי

 וא/ו ךילא עגונב תוטלחה תלבק םשל ,רתאב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסאל

 השילגה תיווח רופיש םשל ,תוימרתו תואנוה תעינמ ,יוהיזו םיטרפ תומיא םשל ,ךתוליעפ

  .3 ףיעסב תוטרופמה תורטמלו ,רתאב שומישהו

 הדוקפ יפל רצוי שמתשמה לש ןפדפדה רשא טסקט יצבק ןה ,תיצמתבו יללכ ןפואב ,תויגוע .4.2

 םושייה תא וא ןפדפדה תא רוגסת רשאכ ועקפי תויגועהמ קלח .הגלפמה יבשחממ

 עדימ תופסואו תוליכמ תויגועה .ךלש בשחמה ןורכיז יבג לע תורמשנ תורחאו ,יטנבלרה



 ינייפאמ ,ךלש IP-ה תבותכ ,רתאב תיהשש ןמזה ךשמ ,תרקיב םהבש םיפדה תמגודכ ןווגמ

 םירתאב ךלש השילגה ילגרה רבדב עדימ ףא ורמשי תויגועהו לוכי .דועו ,ךלש רישכמה

 תויגועב עדימה .םהב תרחא הלועפ לכו םידומעה ,תשלג םהב םירתאה תוברל ,םירחא

 המעטמ ימ וא הגלפמה יבשחמ קרש חיטבהל ידכ תוריהז ידעצ תטקונ הגלפמהו ,ןפצומ

 .םהב רוגאה עדימה תא ןיבהלו אורקל ולכוי

 תועמטומה ולא ןוגכ Google תרבח לש תויגוע לשמל – 'ג דצ םעטמ תויהל תויושע תויגוע .4.3

 ונל תורזועה ,Facebook תרבח לש םילכב שומיש וא/ו Google Analytics -ב שומיש ךות

 ללכל עגונב תויטסיטטס תונבות קיסהלו ,שומישה וא השילגה תיווח תא ךרובע םיאתהל

  – .רתאב םישומישה

 :תובותכל תונפל לכות םיישילש םידדצ תועצמאב Cookies -ב שומישה לע ףסונ עדימל .4.4

 m/policies/privacyhttps://www.google.co

 www.facebook.com/policies/cookies 

 תחאל תונפל לכות ,םימוד וא ולא םילכב שומישהמ ךמצע ריסהל הצרתו הדימב .4.5

 -וא http://www.aboutads.info/choices :ןלהלש תובותכהמ

http://www.youronlinechoices.eu/  ןכו ,םירחבנה םיתורישהמ ךמצע תא ריסהלו 

 הרקמב .תויגועב שומיש םוסחל לכות םש ,שמתשמ התא וב ןפדפדה תורדגה תא תונשל

 יכ ןכתיי ,המגודל( יוארכ ולעפי אל ,םקלח וא םלוכ ,םימיוסמ םיתוריש יכ ןכתיי ,הזכ

 רומאכ ןפדפדה תורדגה יוניש .)ורמשי אל המגודל הפש וא שומיש תופדעה ,יטמוטוא יוהיז

 .דבלב ךתוירחאב וניה

 ישילש דצל עדימ תריסמ .5

 לכב וא ןלהל טרופמכ ,תעל תעמ םיישילש םידדצל ךיתודוא עדימ ריבעהל היושע הגלפמה .5.1

 :ותרבעה שרדית וב רחא הרקמ

 ;תשרופמה ותמכסהב וא/ו שמתשמה תשירד יפ לע .5.1.1

 לע תושקובמה תולועפה תא םילשהל תנמ לע הגלפמה יקפס םתרבעה ךרוצל .5.1.2

  ;םירחא תוריש יקפסו הקילס תורבח ןוגכ ,ךדי

 וא/ו תויטרפה תוינידמ יאנת תוברל ,ששומישה יאנת תא רפת וב הרקמ לכב .5.1.3

 ,ךמעטמ ימ תועצמאב וא/ו ךמצעב ,עצבל הסנת וא עצבת םהב םירקמב

 יאנת תוארוהל תודגונמה תולועפ ,םמע רשקב וא/ו םיתורישה תועצמאב

 ;ןיד לכ תוארוה תרפה תוברלו ,תויטרפה תוינידמ תוברל ,שומישה

 ןידבש הבוח לשב ,תיקוח הארוה לשב תושרל הריסמ תמגוד ,םייקוח םיכרצל .5.1.4

 לוהינ םשל ,םיישילש םידדצל עדימה תא רוסמל הגלפמל הרומה יטופיש וצב ןיב

 ;המודכו תיטפשמ תקולחמ וא ךילה

 רומח קזנ עונמל תנמ לע הצוחנ עדימה תריסמ יכ ,הגלפמה רובסת וב הרקמ לכב .5.1.5

 םידדצ לש וא/ו שמתשמה לש ופוג וא/ו בוטה ומש וא/ו ושוכרל וא/ו ,הגלפמל

 ;ידעלבה התעד לוקיש יפל רחא רומח קזנ עונמל תנמ לע וא ,םיישילש



 תסנכל תחא המישרמ קלחכ ללכיתו ,תרחא הגלפמל הגלפמה רובחת וב הרקמב .5.1.6

 .םוקתש השדח הגלפממ ביכרמכ וא/ו

  עדימ תחטבא  .6
 תאז ,שמתשמה ידי לע ורסמנ רשא םינותנה תוידוס לע ןגהל ידכ התלוכיבש לככ השוע הגלפמה

 יכ ,ךל עודי .תומדקתמ החטבא תויגולונכטב שומישו םילבוקמ תוריהז יעצמא תטיקנ ךות

 העיגפ לוכיסלו ,רתאל הרידח תעינמל םירימחמ םיעצמאב תטקונו םיבאשמ השידקמ הגלפמה

 .טלחומ ןפואב היתורישב םישוביש עונמל לוכי הניא םלוא ,שמתשמה תויטרפב תירשפא

  תויטרפ יאשונב רשק תריצי .7
 ךיתודוא עדימב ןייעל יאשר ,ךמעטמ ימ וא התא ,1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח יפ-לע

 .קיודמ וא םלש ,ןוכנ וניא םא הז עדימ ןקתל הגלפמהמ שקבל ףאו הגלפמה ירגאמב יוצמ רשא

 לדתשת הגלפמה info@meretz.org.il :ליימב ונילא תונפל ןמזומ ךנה ,וז תוכז שממל ידכ

 .ריבס ןמז קרפ ךותב בישהל

 

 


