
 )תירבעב( תויטרפ ןונקת
 

  רתאה לש תויטרפה תוינידמ
 דחאב שומיש תושעלו סנכיהל תרחבש לע ךל הדומ ,)"הרבחה"( מ"עב תויגולונכט לדניצ תרבח

 :םיאבה םירתאה תא הליעפמו תלהנמ הרבחה .הליעפמו תלהנמ איה ותואש םירתאהמ
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 ."םירתאה" :ןלהל ורדגוי ,הז ןונקתב םירדגומש יפכ ,םהב םיעצומה םיתורישהו םירצומה ,םירתאה

 םתועמשמל ההז תועמשמ םהל אהת ,תויטרפה תוינידמב ורדגוה אל רשא הלימ וא יוטיב ,חנומ לכ

 .רתאה ןונקתב

 

 הז ךמסמ תרטמ
 ךמסמ תרטמ .הילע ןגהל תנמ לע םיצמאמה ברימב טוקנל תבייחתמו ךתויטרפ תא תדבכמ הרבחה

 דציכ ריבסהלו ,היתוחוקל תויטרפל סחיב הרבחב םימייקה םילהנה תא ריבסהל ,רתיה ןיב ,הניה הז

 ןתממ קלחכ הידי-לע ףסאנ רשא עדימ וא םירתאה תוחוקלמ הל רסמנש עדימב תשמתשמ הרבחה

 ףיכאו בייחמ יטפשמ םכסה הווהמ טרפמ הז ךמסמש תויטרפה תוינידמ .תקפסמ איהש םיתורישה



 רתאב שומישה .הז ךמסמ אורקל ךילע ,וז הביסמ .הירתאמ דחא לכב רקבמש ימ לכ ןיבל הרבחה ןיב

 הרבחהש םישומישל המכסה תוברל ,הז ךמסמב רומאה לכל תגיוסמ יתלבו תשרופמ המכסה הווהמ

 עדימה תרבעהל המכסהו הלצא ףסאנו לבקתמה )ןלהל םתרדגהכ( יטסיטטסהו ישיאה עדימב השוע

 םע ה/מיכסמ ךניא םא .םיישילש םידדצל ,וז תויטרפ תוינידמב םיטרופמה םיאנתב יטסיטטסהו ישיאה

 םירצומה וא/ו םיתורישבו םירתאב שומיש לכ תושעל אלש ךשקבנ ,תלהנתמ הרבחה ובש ןפואה

 .םהב םיעצומה

 

 םיניטק
 עדימ ריבעהל ןיא .18 ליג לעמ ,םיריגבל םידעוימ םהב םיעצומה םירצומה וא/ו םיתורישה ,םירתאה

 סופורטופאה וא ה/וירוה תמכסה תא לבקל ילבמ ,םינש 18 -מ ןטק ה/וליגש ה/ניטק יבגל הרבחל

 ה/ניטק י"ע ,רתאב םירצומ תנמזה תוברל ,רתאב תיטפשמ הלועפ לכ עצבל ןיא ,ןכ-ומכ .ה/ולש יקוחה

 עוציבל ה/ולש יקוחה סופורטופאה וא ה/וירוה תמכסה תא ןכל םדוק לבקל ילבמ 18 ליגל תחתמ

 .רומאכ הלועפ

 

 עדימ יגוס
 ףסוא אוה "ישיא עדימ" ."יטסיטטס עדימ"-ו "ישיא עדימ" .עדימ לש םיגוס ינש ןיב הנחבה םישוע ונא

 תבותכ/םירוגמ תבותכ ,החפשמ םשו יטרפ םש ןוגכ( םדא לש ויוהיזל שמשל םילוכיש םינותנ לש

 הרבחל רסמנש רחא ישיא טרפ לכו ליג ,ןימ ,הדיל ךיראת ,ינורטקלא ראוד תבותכ ,ראוד חולשמל

 תועצמאב םירצומ תנמזה תעצבתמ רשאכ ןופלטה וא/ו םירתאה תועצמאב םיתורישב שומישה תעב

 היהת וילא השיגהו ,הרבחה לש עדימה רגאמב רמשיי הרבחל רסמנש ישיאה עדימה .)ןופלטה

 רשא םינוש םינותנ לש ףסוא אוה "יטסיטטס עדימ" .דבלב התוליעפ ךרוצל הרבחה ידבועל תלבגומ

 יטסיטטסה עדימה .םיסחייתמ םה וילאש םדאה לש ותפישח ידיל איבהל םילוכי אלו םיהזמ םניא

 ,רקיב שמתשמה םהבש םידומעה ,רתאב השילגל עגונב םינותנ ללוכה עדימ ליכהל יושע ףסאנש

 לש יפרגואיגה ומוקימ ,ץחל שמתשמה ןהילע תומוסרפ ,ושכרנש םיתורישה ,ופצנש םיתורישה

 ןהילע תומוסרפ ,רתאה םע רוביחל השמישש IP-ה תבותכ ,רתאל רוביחה העצוב ונממ בשחמה

 ותוא תא השמישש IP-ה תבותכ ,רתאל רוביחה עצוב ונממ בשחמה לש יפרגואיגה ומוקימ ,תקלקה

 וב שומישהו ישיאה עדימהמ דרפנב רמשנ םירתאה ידי לע ףסאנש יטסיטטסה עדימה .'דכו בשחמ

  .ישיאה עדימב הרבחה השוע רשא שומישהמ הנוש

 

 עדימה ףוסיא
 עדימה ירגאמב רומאכ רמשי ,יארשא סיטרכ יטרפ טעמל ,ךתמזוימ הרבחל תרסמש ישיאה עדימה

 םיטרפ רוסמל דיפקהל שי ,הרבחל ישיאה עדימה תריסמ תעב .)"עדימה ירגאמ" :ןלהל( הרבחה לש

 ,תאז םע .ישיאה עדימה תא רוסמל הבוח לכ ךילע הלח אל .םיפלוסמ וא םייוגש אלו םיאלמ ,םינוכנ

 ולכוי אלו ,םישקובמה םיתורישה תא ךל קפסל ולכוי אל רתאהו הרבחה ,ישיאה עדימה תריסמ אלל



 ץוחנה עדימה תא קר ליכמ הרבחה י"ע ףסאנש יטסיטטסה עדימה .םתקפסא ךרוצל רשק ךמע רוציל

 ףופכב שומיש הז עדימב השעת הרבחה .םרופישו םירתאב םיתוריש תקפסא ךרוצל הרבחל

 .1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח תוארוהל םאתהבו הז ךמסמב תטרופמה תויטרפה תוינידמל

 

 עדימה ירגאמ
 תנידמ לש עדימה ירגאמ סקנפב םמושירל השקב .עדימ ירגאמ העבראב שומיש השוע הרבחה

 רבכ life michael newsletter עדימה רגאמ רובע .)91768 :ןיכומיס( םאתהב השגוה לארשי

 :םניה עדימה ירגאמ תעברא .רושיא לבקתה

life michael newsletter 

 .Intuit תולעבבש Mail Chimp תרבח תועצמאב )SAAS לדומב( להונמ רשא עדימ רגאמב רבודמ

 הז עדימ רגאמ םושיר לע רושיא .)רטלזוינ( ליימב םינוכדע תחילשל שמשמש עדימ רגאמב רבודמ

 life michael:אוה רגאמה םש 700070021 :אוה רגאמה רפסמ .לבקתה רבכ עדימה ירגאמ סקנפב

newsletter. 512430778 .פ.ח( מ"עב תויגולונכט לדניצ תולעבב םשרנ הז רגאמ(.  

crm database 

 עדימ רגאמב רבודמ .Hubspot תרבח תועצמאב )SAAS לדומב( להונמ רשא עדימ רגאמב רבודמ

  .הרבחה תוחוקל םע תרושקתה לוהינ ךרוצל

life michael academy 

-ל ףסות( WordPress + LearnDash לש הנקתה תועצמאב להונמ רשא עדימ רגאמב רבודמ

WordPress(. רתאבש םיסרוקב םידימלתה לש עדימה לוהינ ךרוצל עדימ רגאמב בודמ 

academy.lifemichael.com.  

life michael kids 

-ל ףסות( WordPress + LearnDash לש הנקתה תועצמאב להונמ רשא עדימ רגאמב רבודמ

WordPress(. רתאבש םיסרוקב םידימלתה לש עדימה לוהינ ךרוצל עדימ רגאמב בודמ 

kids.lifemichael.com.  

 

 עדימב שומיש
 ,םירתאב םיתורישה תקפסא ךרוצל יטסיטטסה עדימבו ישיאה עדימב שמתשת הרבחה .1

 ךיתופדעהל תוברל ,רתאב םישמתשמה יפואל המאתהב םרופישו םיתורישה יוניש ךרוצלו

 2 .יטסיטטסה עדימה חותינמ ףקתשמש יפכ ,שממ

 רתאב ךלש שומישה םצע .רשק ךתיא רוציל תנמ לע ישיאה עדימב שמתשת הרבחה .2

 ףיעס תוארוהל םאתהב תמוסרפ ירבד תלבקל המכסה םיווהמ וז תוינידמ יללכל ךתמכסהו

 תוארוהל ףופכב ,יכ בל םיש שי .)1982-ב"משתה ,םיתורישו קזב( תרושקתה קוחל א30

 ךיטרפ תקיחמ י"ע רומאכ תמוסרפ ירבד תועדוה לבקלמ לודחל רוחבל לכות תע לכב ,ןידה

 תחילש תועצמאב )life michael newsletter עדימה רגאמ טעמל( עדימה ירגאמ לכמ



 life עדימה רגאממ קחמיהל תנמ לע info@zindell.com. תבותכב ינורטקלא ראוד תעדוה

michael newsletter רתאב תומסרופמש תוארוהה יפ לע לועפל שי 

www.mailchimp.com. תא לבקלו קיספהל תנמ לע life michael newsletter ץוחלל שי 

  .םילבקמש newsletter-ה ךותב םיאתמה רושיקה לע

 רופיש ,וחותיפו רתאה לועפת תוברל ,םיימינפ היכרצל יטסיטטסה עדימב שמתשת הרבחה .3

 םידדצב עייתסהל הייושע הרבחה ,ךכ םשל .'דכו וב םינתינה םיתורישהו ,רתאה הנבמ

 .ימינונאהו יטסיטטסה עדימה חותינו ףוסיא ךרוצל )לגוג תרבח ןוגכ( םיישילש

 הרושקש תרחא הרטמ לכל הלצא ףסאנש עדימב וא תרסמש עדימב שמתשת הרבחה .4

 .הז ךמסמב העיפומש תרחא הרטמ לכ תוברל ,םירתאב םיתורישה תקפסאל

 
 ישילש דצל עדימ תריסמ
  :ןלהל םיטרופמה םירקמב טעמל ישיאה עדימה תא םיישילש םידדצל ריבעת אל הרבחה

 רושיא לשמל ומכ ,ךכל תשרופמה ךתמכסה תא תתנ התאו ,ךתושר תא השקיב הרבחה םא •

 תבותכל תנמזהש םירצומה תחילשל רושיא וא ,םיישילש םידדצ יבגל תמוסרפ רבד תחילשל

 .תויוחילש תרבח תועצמאב ךירוגמ

 םילעופל וא/ו המעטמ םיחולשל וא/ו הרבחה לש םידבועל הניה ישיאה עדימה תריסמ םא •

 .רתאה לועפתו] םיתורישה תקפסא ךרוצל תינויחהו תשרדנה הדימב איהו ,המעטמ

 תב תורבח ,םא תורבח תוברל ,הרבחל םירושקה םידיגאתל איה ישיאה עדימה תריסמ םא •

  .ןתטילשבש תורבחו

 עדימ רוסמל הרבחל הרומה ,תרחא תכמסומ האכרע לכמ וא טפשמ תיבמ וצ לבקתי םא •

 .והשלכ ישילש דצ ידיל וא וא טפשמה תיב ידיל ךיתודוא ישיא

 .ישיאה עדימה תפישח תא בייחתש הרבחה ןיבל ךניב תיטפשמ תקולחמ לש הרקמב •

 דוגינב וא ןידל דוגינב תודמוע הרבחה תעדל רשא תולועפ ותועצמאב וא/ו רתאב עצבת םא •

 .ןונקתל

 ,וקלח וא ולוכ ,רתאה תא איהש ךרד לכב ריבעת וא/ו רתאה תוליעפ תא רוכמת הרבחה םא •

 םא ןיבו תויוכז תאחמה לש ךרדב םא ןיב ,הרומתב אלש וא הרומתב ,והשלכ ישילש דצל

 גזמת וא רחא ףוג םע גזמתת הרבחהש הרקמב ןכו - הנשמ-ןוישיר וא ןוישיר ןתמ לש ךרדב

 .ישילש דצ לש ותוליעפ םע רתאה תוליעפ תא

 םיישילש םידדצל ,הרומתב אלש וא הרומתב ,יטסיטטס עדימ ריבעהל היושע הרבחה •

 םיעצומה םירצומה םיתורישה רופיש ךרוצל ,םירחא וא םייקסע םירשקב התיא םייוצמה

 .רתאב

 

 עדימב ןויע תוכז



 ךניה ינכדע אל עדימ תאצמש הדימבו ,הרבחב ךיתודוא רבצנ רשא ישיאה עדימב ןייעל ת/יאכז ךניה

 ינורטקלאה ראודה תבותכב ותקיחמ וא ונוקית תא שקבל תנמ-לע הרבחל תונפל ת/יאשר

info@zindell.com. תא ךל קפסל הרבחהמ עונמל הלולע עדימה תקיחמ ןובשחב תחקל שי 

 .תורישי לגוג תרבחל תונפל שי לגוג תרבח ידי לע קזחומ רשא יטסיטסס עדימל עגונה לכב .םיתורישה

 .לגוג תרבח ידי לע קזחומש עדימ תקיחמל עגונה לכב עייסל תורשפא ןיא הרבחל

 

 )Cookies( תויגוע
 ,םירתאל םישלוג ובש בשחמב םירמשנה םינטק טסקט יצבק )cookies( תויגועב תשמתשמ הרבחה

 שומישה ילגרה תודוא םינותנ ףוסאל ידכ הז ללכבו ,רתאה לש ןיקתהו ףטושה ולועפת ךרוצל

 רושיקב ,דרפנ ךמסמב אוצמל ןתינ תויגועב שומישל עגונב הרבחה לש תוינידמה תא .םירתאב

ments/cookies.pdfhttp://zindell.com/docu.  

 

 רתאב תומוסרפו םיישילש םידדצ לש םירתא
 םידדצ ירתא"( רתאהמ קלח םיווהמ םניאש םירחא םירתאל םירושיק י/אצמתו ןכתיי רתאה ךותב

 םירתאל תובח וא תוירחא לכ תלטונ הניא הרבחהו םייאמצע םירתא םניה וליא םירתא .)"םיישילש

 םירתאב םסרפל םיישילש םידדצל רשפאל היושע הרבחה .םהב םייוצמה םיתורישהו םינכתלו הלא

 ןתמאתהלו הלא תומוסרפב םיעיפומה םינכתל תיארחא הניא הרבחה .םהיתוריש וא/ו םהירצומ תא

 אלו םימסרפמה לש תויטרפה תוינידמל ףופכב ושעי ןהב הייפצהו תומוסרפה לע הקלקה .ךיתופדעהל

 .וז תוינידמל ףופכב

 

  עדימ תחטבא
 םיניטקמ הלא םילהנו תוכרעמ .עדימ תחטבאל םיינכדע םילהנו תוכרעמ הירתאב תמשיימ הרבחה

 םיקפסמ םניא םה ךא ,היתרשלו הרבחה לש בושחמה תוכרעמל תישרומ-יתלב הרידחל םינוכיסה תא

 ויהי היתורישש תבייחתמ אל הרבחה ,ךכיפל .תישרומ אל השיג וא/ו הצירפ ינפמ טלחומ ןוחטב

 לש בושחמה תוכרעמ יבג לע ןסחואמה עדימל תישרומ אל השיג וא הרידח ינפמ ןיטולחל םיניסח

  .הרבחה

 

  תויטרפה תוינידמב םייוניש
 עצבל תיאשר הרבחה .ידעלבה התעד לוקישל ,תע לכב וז תוינידמב םייוניש עצבל תיאשר הרבחה

 ךשמה .ךכל ךתמכסה תא לבקל ילבמו התעד לוקיש יפל ,תויטרפה תוינידמב םייתוהמ אל םייוניש

 .םישדחה תוינידמה יללכל ךתמכסה לע ודיעי םיתורישבו םירתאב ךלש שומישה
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