
:שומישה יאנת    
 יללכ    .1

 רתאל סחייתמ "רתאה" חנומה ,קפס רסה ןעמל. maketheconnection.co.il רתאב שומישה לע םילח ןלהלש שומישה יאנת    1.1
 .רתאב לולכה ןכותהו עדימה לכ תוברל ,אוהש ןימו גוס לכמ רתאה ןכותלו ויקלח לכ לע

 שמתשמה .שומישה יאנתל תוגהנתהב המכסה הווהמו ,םאולמבו םנושלכ ,שומישה יאנתל ךתמכסה לע דיעמ רתאב שומישה    1.2
 .הדיפקב שומישה יאנת תא אורקל שקבתמ

 .ילדנרפ ןגיו תתומע ידי-לע לעפומו להונמ רתאה    1.3
 ןלהל םיטרופמה םיאנתל םיפופכ וב םילעופה םינושה םיתורישבו וב םילולכה םינכתב הז ללכבו וב שומישהו רתאל השיגה    1.4

 וא/ו וב יוצמה עדימב וא רתאב ת/שמתשמ ,הפוצ ,ת/שלוג לכ ןיבל התומעה ןיב םיסחיה תא םירידסמה )"שומישה יאנת" :ןלהל(
 .)"םישמתשמה" וא "ת/שמתשמה" :ןלהל( ןיפיקעב וא ןירשימב ,רתאב םסרופמה תוריש וא/ו עדימ ת/לבקמ

 ןופלט תמגודכ( רחא תרושקת רישכמ וא בשחמ לכ תועצמאב וב םילולכה םינכתבו רתאב שומישה לע םילח שומישה יאנת    1.5
 לכ תועצמאב ןיבו טנרטניאה תשר תועצמאב ןיב רתאב שומישה לע םילח שומישה יאנת ןכ ומכ .)ב"ויכו טלבאט ,ןופטראמס ,ירלולס
 .םירחא תרושקת יעצמא וא תשר

 ילוק רוא ,ילוק ,יתוזח ,ילולימ ןכות לכ תוברל ,גוסו ןימ לכמ עדימ םיללוכ "םינכת" וא "ןכות" וא "עדימ" םיחנומה שומישה יאנתב    1.6
)audio visual( תוברל םינכתה לש םתגצה ךרדו הצפה ,הכירע ,דוביע ,בוציע ןכו םהיניב בוליש לכ וא )םוליצ ,הנומת :)קר אל ךא, 
 ספוט ,לוקוטורפ ,)format( רידסת ,םושיי ,בשחמ דוק ,ץבוק ,הנכות ,טקייבוא לכ ןכו ילוק ץבוק ,ןוטרס ,הימדה ,םישרת ,השפנה ,רויא
 .)icon( תימלצו למס ןמיס ,ות לכו קשממו םינותנ רגאמ ,ינורטקלא

 ,טקייבוא לכל וא ,דומעמ קלח וא רתאב דומע לכ תוברל ,רתאה ןכותמ םיוסמ קלח לכל תסחייתמ רתאה ןמ קלחל תוסחייתה לכ    1.7
 .תעל תעמ היהיש יפכ ,רתאה לש רחא קלח וא היצקילפא ,תורשפא ,הנוכת

 םכח ןופלט :ןוגכ ,טנרטניאה תשר תועצמאב םינכתל השיג רשפאמה יעצמא וא ןקתמ לכ תוברל – "בשחמ" הז שומיש יאנתב    1.8
 .'דכו )tablet( חול בשחמ ,)"ןופטראמס"(

 .דחאכ םירבגו םישנל םיסחייתמ םהו ,דבלב תוחונ יכרצל רכז ןושלב םיחסונמ רתאב שומישה יאנת    1.9
  

 וב גצומה עדימהו רתאב םינכתה    .2
 .)AS IS( םהש ומכ םישמתשמל םיעצומ ,וסיסבב תדמועה הנכותהו וב עיפומה עדימה לכ תוברל ותוללכב רתאה    2.1
 ןכתיי וא/ו םימלש םניא םימיוסמ םינכתו ןכתי םלואו ןכדועמו קיודמ היהי רתאב לולכה עדימהש ידכ םיצמאמ השוע התומעה    2.2

 ומרגיש ןדבוא וא/ו האצוה ,קזנל תוירחאב אשית אל התומעה .הנכות יביכרב תוברל ,םיוסמ ןכותב תורחאו תוינכט תויועט ולפנו
 .רומאכ עדימב םיקויד יא וא/ו תויועט בקע םישמתשמל

 לע תוכמתסה לכ .אפור וא/ו תיאנוזת תצלמה הפילחמ הניאו הצלמה הווהמ וניה רתאב גצומה עדימה יכ הריהבמ התומעה    2.3
 .שמתשמה לש תידעלבה ותוירחאב וניה רתאב גצומה עדימה

 תויטפשמה ויתובוח טעמל ,םהשלכ םייטפשמ םיסחי התומעה ןיבל שמתשמה ןיב רוציל ידכ ונממ וא רתאל עדימ תרודשתב ןיא    2.4
 .הז ןונקתב טרופמכ שמתשמה לש
 םירצוי תויוכז    .3

 תומשה ,ובש הנכותה ימושיי ,ובוציע םג – ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמו( ונכות תוברל ,וב עיפומה עדימהו ותוללכב רתאה    3.1
 התומעל וריתהש םיישילש םידדצ לש וא התומעה לש ידעלבה הניינק םניה ,)וב םולג וא וב עיפומה רחא טרפ לכו רחסמה ינמיסו
 רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .תורז תונידמ ינידו תוימואלניב תונמא ,לארשי תנידמ יקוח תוברל ,ןידה ידי לע םינגומ םהו םהב שמתשהל
 .שומיש לכ וב תושעל םיאשר םניא םישמתשמהו תידעלבה התולעבב ורתווי התומעה לש רחסמ ןמיס לכב תויוכזה ,ליעל

 ,ץיפהל ,םסרפל ,קיתעהל ,עדימב ףוליס וא יוניש לכל םורגל וילע רסאנו ל"נה תונמאהו םינידה יפ לע גוהנל בייחתמ שמתשמה    3.2
 תושעל וא/ו רתאב לולכה עדימה ןמ קלח לכ ריכשהל וא רוכמל וא תורזגנ תודובע רוציל ,ןוישיר קיפנהל ,לפכשל ,עצבל ,גיצהל ,רדשל
 .שארמו בתכב התומעה לש התמכסה אלל ,רתאב םיגצומה םיירחסמה םינמיסבו תומשב שומיש
 תויטרפה תוינידמל תופיפכ    .5
 איהו הז רתאב תטרופמ התומעה לש תויטרפה תוינידמ .רתאב םישמתשמה תויטרפ לע הרימשל הבר תובישח תסחיימ התומעה
 תא אורקלו רוזחל שמתשמל ץלמומ ,תעל תעמ תונתשהל הלוכי תויטרפה תוינידמו ליאוה .הלא שומיש יאנתמ דרפנ יתלב קלח הווהמ
 .תויטרפה תוינידמל המכסה ףא הווהמ רתאב שומישה .םעפל םעפמ תוינידמה ךמסמ
  

 שמתשמה תובוח    .6
 .ןכות וא עדימ לש הקיחמ וא יוניש לכ תוברל ,ןיד לכל םאות וניאש ןפואב רתאב שמתשהל אלש בייחתמ שמתשמה    6.1
 .האנוה וא היעטה,תוזחתה ,ףויז הווהמה הלועפ לע עצבל אלש בייחתמ שמתשמה    6.2
 .םהמ קלח לכב וא ,רתאבש ןכותבו עדימב ירחסמ שומיש לכ תושעל אלש בייחתמ שמתשמה    6.3

 תוירחא תלבגה    .9
 וא תועט ,שוביש לכ ןיגב תובח וא תוירחא לכב תאשונ הניא התומעה .דבלב שמתשמה תוירחא לע השענ רתאב שומישה    9.1

 בקע וא וב שומישהו רתאל השיג בקע יבגא וא יתאצות ,ףיקע ,רישי קזנ לכל תיארחא אהת אל התומעה .רתאה תלוכתב הטמשה
-ףיגנ לשב תוברל קזנ לכל תיארחא הניא התומעה .תיקיזנ הליעב ןיבו תיזוח הליעב ןיב ,רתאב שומישה וא השיגהמ יהשלכ העינמ
 Malicious( םיקיזמ םימושיי ,)Vandals( םילדנאו , )Worms( םיעלות ,ינאיורט סוסכ תועודיה תוניוע תונוכת ,)"סוריו"( בשחמ

Applications(, השילג לשב ומרגיש ,שמתשמה לש רחא שוכר לכל וא שמתשמה לש בשחמה דויצל םהינימל הנכות ימושיי וא תולגור 
 .רתאמה עדימ תדרוה לשב ,תאז ללכבו רתאב שומיש וא

 תונוש תוארוה    .10
 ןכו ,רתאה ןוכדע ידי-לע ,תעל תעמ ,ול ףיסוהלו רתאהמ קלח לכ ריסהל ,רתאב םייוניש סינכהל תע לכב תיאשר התומעה    10.1

 .רתאה תוליעפ תא ליחתהלו קיספהל
 םינתינ םניאש וא ללשנ םפקותש םיאנתה יזא ,הפיכא רב וניאש וא ףקת וניא שומישה יאנתמ והשלכ יאנתש עבקיו הדימב    10.2

 תנווכו תועמשמ תא רתויב הלודגה בוריקה תדימב םאות םנכותש הפיכאל םינתינה םיפקת םיאנתב ופלחוה וליאכ ובשחיי הפיכאל
 .םפקותב וראשיי שומישה יאנת רתי וליאו םיירוקמה םיאנתה

 לכ וא ,ןהמ קלח לכ וא ,הלא שומיש יאנת יפל ויתויובייחתהו ויתויוכז תא בסהל וא ריבעהל ,תוחמהל יאשר וניא שמתשמה    10.3
 .ונממ קלח לכל וא רתאל ול ונתנייש האשרה וא ןובשח

 לכב תידעלבה טופישה תוכמסו דבלב ילארשיה ןידל ופפכוי ,שומישה יאנת תוברל ,הב ךורכהו רושקה לכו רתאב תוליעפה לכ    10.4
 .לארשי ,ביבא לת זוחמב םיכמסומה טפשמה יתבל הנותנ היהת שומישה יאנתלו וב שומישלו רתאל עגונה ךוסכס



 יאנתב יוניש לכו תמדקומ הארתה אללו ,התעד לוקיש יפל ,תע לכב שומישה יאנתב םייוניש סינכהל התוכז לע תרמוש התומעה    10.5
 ,ןכדעתהלו קודבל ת/שמתשמה תוירחאב .תרחא עבקנ םא אלא ,שומישה יאנת תרגסמב ,רתאב ומוסרפ םע דימ ופקותל סנכי שומישה
 .שומישה יאנתב ,תעל תעמ

-info@vegan :ל תונפהל שי הצלמה וא רופישל העצה לכב ןכו וב שומישה יאנתל וא רתאל הרושקה היעב וא הלאש לכ    10.6
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 .ויתוארוהל םיכסהו ,ונכות תא ןיבה ,הז ןונקת תא ארק יכ ,ומעטמ רושיאו הרהצה הווהמ רתאב שמתשמה לש ושומיש    10.7
 םירדסומה םיאשונל סחיב המעטמ ימ וא התומעה דגנכ השירד וא/ו הנעט לכב אובל יאשר היהי אלו שארמ הזב רתוומ שמתשמה
 .הז ןונקתב
  
  

 :תויטרפה תוינידמ
 יללכ    .1
 .רבטצמו יטסיטטס עדימ םייק ,רתיה ןיב .ןיעדויב רסומ התאש עדימ וניה הז גוסמ עדימ .עדימ ךילע ףסאנ רתאה יתורישב שומיש תעב
 תבותכ ,ךתוא וניינעש םיתורישהו תועצהה ,תיפצ םהבש םידומעה ,רתאב תארקש תומוסרפ ןוגכ ,םיפסונ םיטרפ םג לולכל לוכי עדימה
 .דועו )IP( רתאל תסנכנ הנממ טנרטניאה
 םושיר    .2
 רגתאל תיפוסה ךתמשרה ךרוצל 22 רגתא ילהנמל רובעת וז ליימ תבותכ .ךלש ליימה תבותכ תא רוסמל שרדת המשרהה תרגסמב

22. 
 עדימה רגאמ    .3
 תנגה קוח תוארוהל םאתהב התומעה תלהנמש עדימה רגאמב ללכי ישיאה עדימהש ךתמכסה תא ןתונ ךנה ישיא עדימ תריסמב
 .הז ךמסמלו שומישה יאנתל םאתהב )"עדימה רגאמ" :ןלהל( 1981-א"משתה תויטרפה
 עדימב ןייעל תוכזה    .4

 .עדימה רגאמב ורמשיי התומעה ידי לע ופסאיש םינותנה    4.1
 םייטסיטטס םיכרצל עדימ ףוסיא    .5
 .הלאב אצויכו רתאל םישמתשמה לש השיגה תורוקמ ,וב שומישה תורידת ,רתאב שומישה ףקיה לע עדימ תחתנמו תפסוא התומעה
 .הרקבו רקחמ ,חותינ יכרצל דעונ אוהו ישיא ןפואב שמתשמה תא ההזמ וניא אוה ,ותוהמב יטסיטטס אוה ףסאנה עדימה
 עדימ תחטבא    .6
 םע .הידיבש עדימל תישרומ יתלב השיג ינפב ונלש םישמתשמה לע ןגהל ידכ עדימ תחטבא תוכרעמ הליעפמו םילהנ תמשיימ התומעה
 תבייחתמ הניא התומעהו םישרומ יתלב םימרוג ידי לע היבשחמל תורידח ינפמ טלחומ ןוחטיב חיטבהל ונתורשפאב ןיא ,תאז

 קזנ לכל תיארחא היהת אל התומעה .הדי לע ןסחואמה עדימל תישרומ יתלב השיג ינפמ טלחומ ןפואב םיניסח ויהי םיתורישהש
 לכב .התומעה לש הדיצמ דיזמב התשענ הרידחה יכ חכוי םא אלא ,תויטרפב העיגפ תוברל ,הידיב קזחומה עדימל הרידח בקע םרגייש
 וא ףיקע קזנ לכו ינוממ וניאש ןיבו ינוממ ןיב קזנ לכ ןיגב יוציפל ותוכז לע הזב רתוומ שמתשמהו תיארחא היהת אל התומעה ,הרקמ
 .יתאצות
 תויטרפה תוינידמב םייוניש    .7
 הנוש שומיש וא ךיתויוכז םוצמצ םניינעש תויטרפה תוינידמב םייוניש ועצובי םא .תעל תעמ תונתשהל היושע ונלש תויטרפה תוינידמ
 .רתאב העדוה ךכ לע םסרופת ,תרסמש ישיאה עדימב
 רשק תריצי    .8
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