
 

  FACTORY54.CO.IL – תויטרפ תוינידמ  

 יללכ .1

 םישמתשמה לש םתויטרפ תא תדבכמ )"הרבחה" ןלהל( מ"עב דרש לא תרבח ,רתאה תליעפמ .1.1

 םיעצומה םינושה םיתורישבו עדימב םישמתשמה וא/ו )"רתאה" ןלהל( הרבחה רתאל םיסנכנה

 ,רתאה ןונקתמ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,וז תויטרפ תוינידמב םיטרופמה םיאנתה תרטמ .ותרגסמב

 ידי-לע הל רסמנ רשא עדימב שומיש השועו תרמוש הרבחה וב ןפואה תא ,רתיה ןיב ,רוקסל הניה

 .רתאב שומישה תעב הדי-לע ףסאנ וא/ו רתאב םישמתשמה

 ךניא םא .ןונקתה תוארוהל םג ומכ תויטרפה תוינידמ תוארוהל המכסה לע דיעמ רתאב שומיש .1.2

 וא רתאב שומיש תיישעמ ענמיה אנא ,ןונקתה תוארוהמ הארוהל וא תויטרפה תוינידמ יאנתל םיכסמ

 .תויפולח םיכרדב ךל עייסל לכונש תנמ לע ונילא הנפ

 םייוניש ופקשיש תנמ לע ,הלש תויטרפה תוינידמ תוארוה תא תעל תעמ תונשל תיאשר הרבחה .1.3

 ונכדועי םייונישה ,הזכ הרקמב .המודכו םירוטלוגר וא/ו םייטפשמ וא/ו םייקסע וא/ו םייגולונכט

 לע דיעי םייונישה עוציב רחאל שמתשמה ידי-לע רתאב שומיש ךשמה .רתאב ומסרופיו הז ךמסמב

 .תעל תעמ וז תויטרפ תוינידמב ןייעל הצילממ הרבחה ןכ לעו ,הלא םייונישל ותמכסה

 םרשקה םא אלא ,ןונקתב םיעיפומה הלאל םיהז ויהי תויטרפה תוינידמב םיחנומהו תורדגהה לכ .1.4
 .תרחא בייחמ םירבדה לש

 ןכמע .דחאכ םירבגו םישנל הנופו דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב תחסונמ תויטרפה תוינידמ .1.5

  .החילסה

 

 הרבחל עדימ תרבעהו םושיר .2

 הרבחל הינפ ךרוצל לשמל ךכ .ישיא עדימ תריסמ וא/ו המשרה םינועט רתאב םיתורישהמ קלח .2.1
 וא/ו הלש רווידה תמישרל המשרה וא/ו הרבחה םע רשק תריצי תרגסמב תוברל ,רתאה תועצמאב

 ,דיינ ןופלט רפסמ ,אלמ םש ןוגכ ישיא עדימ רוסמל שמתשמה לע ,רתאה ךרד םירצומ תשיכר תעב

 לע םירצומ תשיכר תעב ,ןכ ומכ .דועו דוקימ תוברל חולשמל תיזיפ תבותכ ,ינורטקלא ראוד תבותכ

 ורסמיי אלש לככ .השיכרה תעצבתמ ותועצמאב יארשא סיטרכ תודוא םיטרפ רוסמל שמתשמה

 תמלשה ואו/ו לופיט ךשמהל רבעות אל שמתשמה תיינפ ,הבוחה תודשב םישקובמה םינותנה

 לש רווידה תמישרל םשריהל לכוי אל שמתשמה וא/ו רשפאתת אל רתאה תועצמאב השיכרה

 עדימה ירגאמב רומשת אל הרבחה ,םישמתשמה תויטרפ לע תיברימ הרימש ךרוצל יכ רעוי .הרבחה

 יעצמא לש תונורחאה תורפסה עברא תא קר אלא – םאולמב םולשתה יעצמא ינותנ תא הלש

 .תיפיצפסה השיכרה עוציב ךרוצל ושמשי רשא ,םולשתה

 'סמ ,אלמ םש ןוגכ םיישיא םיטרפ רוסמל שי ךכ ךרוצלו ,וילא םשריהל וישמתשמל רשפאמ רתאה .2.2

 ךרוצל םושר שמתשמכ רתאל םשריהל ביוחמ ךניא .ןימ ,ל"אוד תבותכ ,ןופלט 'סמ ,תבותכ ,תוהז

 וא/ו םיתוריש וא/ו רתאב תומיוסמ תונוכת יכ ךביל תמושת ,תאז םע דחי .ותועצמאב םירצומ תשיכר

 .דבלב םימושר םישמתשמל וקנעוי וא ועצוי תובטה

 תודוא ופסאי וא/ו ורסמנש םיטרפהו םינותנה ורמשי םהב ןידכ םימושר עדימ ירגאמ הרבחל .2.3

 םיתורישהו עדימה תוברל ,רתאה לועפתו לוהינ תורטמל ,רתיה ןיב ,םידעוימה ,רתאב םישמתשמה

 וא םייטסיטטס וא םייקוויש ,םיילועפת םיכרצ ,תוחוקל ןודעומ לוהינ ,ותועצמאב וא/ו וב םיעצומה

 לוהינו לועפת ,רתאב םישמתשמלו תוחוקלל תוריש ןתמ ךרוצל תוברל ,תרחא ךרדב עדימה דוביע

 תועצמאב םישמתשמה תונמאנ דודיעו חופיט ,רתאה תועצמאב ושכרנש םירצומ חולשמ ,תוריכמ

 םירקחמ ,םירקס תכירע ,םידבועו תוחוקל סויג ,קוויש ,םיצירמתו םיעצבמ םויקו הינק ילגרה חותינ



 

 םיישילש םידדצל רישי רוויד יתוריש ,םייקוויש םיכרצלו הלא תורטמל רישי רוויד תוברל ,ב"ויכו

 אל יכ ,תאזב רהבומ .וז תויטרפ תוינידמ תוארוהל ףופכב וא/ו םישמתשמה ומיכסי םהילע םירושק

 ונוצרב היולת עדימה תריסמ יכו רומאכ עדימה תא רוסמל ןידבש הבוח לכ שמתשמה לע הלח

 םשריהל וא/ו הרבחה םע רשק רוציל תנמ לעש ךכל עדומ שמתשמה ,תאז םע דחי .ותמכסהבו

 הבוחה תודשב שרדנה עדימה תנזה יזא ,רתאב עצומ תוריש תלבק וא/ו רתאב הלש רווידה תמישרל

  .יחרכה יאנת הווהמ

 תריצי תא עציב יכו קיודמו ןימא ,ןוכנ וניה ,רתאב ןכדעי וא/ו רוסמיש עדימה לכ יכ ריהצמ שמתשמה .2.4
 רובע וא/ו םשב אלו דבלב ורובעו ומשב ,רתאב עצומה תורישל וא/ו רווידה תמישרל וא/ו רשקה

 רסמש עדימה .הרבחה ידי-לע שרופמב ןכ תושעל השרוה םהב םירקמב טעמל ,םיישילש םידדצ

 לש עדימה ירגאמב ורמשי רתאב ויתולועפ תודואו ויתודוא רבטצה רשא ףסונ עדימ ןכו שמתשמה

 ,ליעל 2.3 ףיעסב תוטרופמה רגאמה תורטמל םאתהב שומיש וב השעיו ,ליעל טרופמכ הרבחה

  .ןידה תוארוהו וז תויטרפ תוינידמ

-לע םילהונמ רתאב םיגצומה תומוסרפ וא/ו םיתוריש וא/ו םירצומהמ קלחש ןכתיי יכ ךביל תמושת .2.5
 םהיבשחמ תועצמאב םילעופ רומאכ םיתורישה ,הלא תוביסנב .הרבחה לש םיירחסמה היפתוש ידי

 יושעש ישיא עדימ רומשל היושע םהב שומיש תיישע ןכלו ,הרבחה יבשחממ אלו םיפתוש םתוא לש

 אלו ,תמייקש לככ ,םימרוג םתוא לש תויטרפה תוינידמל ףופכב תאזו ,ךכ בקע ךייתודוא ףסאיהל

 םתוא לש תויטרפה תוינידמ יכמסמב םג ןייעל ץלמומ ,םאתהב .הרבחה לש תויטרפה תוינידמל

 .םימרוג

 

 עדימב שומישו ףוסיא .3
 רבטצה רשא עדימב וא/ו שמתשמה ידי-לע רסמנש עדימב שומיש תושעלו ףוסאל תיאשר הרבחה .3.1

 םיתורישה ,רתאה תא תונשל וא/ו רישעהל ,רפשל תנמ לע ,רתאב שומישה ךלהמב תוברל ,ויתודוא

 רשאב ןוצר תועיבש ירקס ךורעלו שמתשמה תא ןכדעל תנמ לע ןכו ,ותרגסמב םיעצומה םינכתהו

 םמע םיישילש םידדצ ידי-לע וא/ו המעטמ ימ וא/ו הרבחה ידי-לע םיעצומה םיתוריש וא/ו םיעצבמל

 עדימב שומיש תושעל הרבחל רשאמו םיכסמ שמתשמה ,ףסונב .יקסע הלועפ ףותיש הרבחל שי

 תוברל ,םיישילש םידדצל יביטגרגא יטסיטטס עדימ רוסמלו ,תויטסיטטסו תויקוויש תורטמל

 ההזי אל הז יביטגרגא יטסיטטס עדימ יכ רהבומ .תויטרפה תוינידמ יאנתל ףופכב תאזו ,םימסרפמ

  .תישיא שמתשמה תא

 ותמכסהו הרבחל ולש תורשקתהה יטרפ תא שמתשמה תריסמל ףופכבו ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .3.2
 ראודב ,תעל תעמ ,שמתשמל חולשל תיאשר הרבחה אהת ,םייקוויש םירסמו רישי רוויד תלבקל

 עדימ ןכו היתוריש רבדב עדימ ,שמתשמה רסמ רשא םירחא תורשקתה יעצמאב וא/ו ינורטקלא

 תלבקמ לודחלו ותמכסה תא תע לכב לטבל יאשר אהי שמתשמה .הרבחה לש ימוסרפו יקוויש

 הב ךרד התואב הנעמ תורשפא וא העדוהה תיתחתב עיפוי רשא "הרסה" ןצחל תועצמאב עדימה

 עיפומה רפסמל "רסה" ןורסמ תחילש ,ןורסמ לש הרקמבו "רסה" הלימה םע העדוהה החלשנ

 ותבותכש ינורטקלא ראודל הרבחה לש תוחוקלה תורישל בתכב העדוהב ןכו ןורסמב

cs@factory54.co.il  ביבא לת ,84 יבצ ןב ךרד , "דרשלא" .ד.תל הרבחה הידרשמל ליגר ראודב וא, 

 .42 ראוד את , 6910203 דוקימ

 םתוהמב םימוד םילכ וא לגוג תרבח לש Ads-ו Analytics ןוגכ ,םייטמוטוא םילכב שמתשמ רתאה .3.3

 דקוממ םוסרפ ,השילגה תיווח רופיש ,רתאב שמתשמה לש שומישה ןויפא ךרוצל  ,קובסייפ לש

 שמתשמה תודוא עדימ םיפסוא הלא םילכ .הדידמ יכרוצל ןכו תויתרבח תותשרב וא/ו טנרטניאב

 לש טנרטניאה יתוריש קפס יטרפ תא םג ,רתיה ןיב ,ללוכ הז עדימ .רתאב ולש שומישה תודואו

 השיגב שומיש השענ וב רישכמה םוקימ ,)IP תבותכ( טנרטניאה לוקוטורפב ותבותכ ,שמתשמה



 

 ,רתאב שומישה ןפוא לע םידיעמה םיפסונ םיטרפו ןפדפדה גוס ,רתאב שומישה ינפואו ינמז ,רתאל

 .המודכו תוימינפ תוקידב ,השילגה תיווח רופיש ,הרבחה יכרוצל עדימב שומישל המכסה

 וא לגוג ןוגכ תיקסע הרושק איה םמע םירחא םיפוג תועצמאב םא ןיבו התועצמאב םא ןיב( הרבחה .3.4
 ףטושה ולועפת ךרוצל )Cookies( "סיקוק/תויגוע" יצבוקב ,רתאה תרגסמב ,שומיש השוע )קובסייפ

 תמאתה ,םיטרפ תומיא ,וב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסאל תנמ לע הז ללכבו ,ןיקתהו

 ,ורובע תומאתומ תומוסרפ ,ול םימיאתמה םירצומה ןויפא ,שמתשמה לש תוישיאה תופדעהל רתאה

  .עדימ תחטבא יכרצלו רתאב שומישה לע הלקה ,םירחא םירתאב ותשילגב ףא

 ,רתאב שומישה םע הדוקפ יפל שמתשמה לש ןפדפדה ידי-לע םירצונה טסקט יצבק ןה תויגועה .3.5

 הנוש עדימ םיליכמ תויגועה יצבק .תאז תורשפאמ שמתשמה לש רישכמה תורדגהש החנהב

 םירודמ ,רתאה לא עיגה ןכיהמ ,רתאב ההשש ןמזה ךשמ ,שמתשמה רקיב םהב םיפדה תמגודכ

 .המודכו רתאל הסינכה תעב תוארל שקבמ אוהש עדימו

 ןורכיזה יבג לע ורמשיי תורחא יכ ןכתייו רתאה תא רוגסי שמתשמה רשאכ ועקפי תויגועהמ קלח .3.6
 תורדגהה יוניש ידי-לע ךכמ ענמיהל לכוי אוה ,תויגועב ןיינועמ וניא שמתשמהש לככ .רישכמב

 תויגועה לורטנ יכ רוכזל שי ,תאז םע .רתאה ךותב תויטרפה תורדגה יוניש ךרד וא/ו ולש ןפדפדה

 .רתאב תונוכתהו םיתורישהמ קלחב שומיש תושעל לכוי אל שמתשמהש ךכל םורגל לולע

 רתאב הרבחה יבשחמ קרש תנמ לע התלוכי לככ השוע הרבחהו ,חטבואמ וללה םיצבקב עדימה .3.7

 .םהב רוגאה עדימה תא ןיבהלו אורקל ולכוי

 

 ישילש דצל עדימ תריסמ .4

 תא םיהזמה םיישיא םיטרפ תגילז ינפמ ןגהל ידכ םילבוקמו םיריבס םיעצמאב תטקונ הרבחה .4.1

 םירקמב טעמל שיגר עדימ וא/ו םיישיא םיטרפ ריבעהלמ ענמיתו ,םיישילש םידדצל שמתשמה

 :ןמקלדכ

 ;ותמכסהב וא/ו שמתשמה תשירדל םאתהב .4.1.1

 ;יקסע הלועפ ףותיש שי הרבחל ןמע תורבח םע הלועפ יפותיש תרגסמב .4.1.2

 םירקמב וא/ו  תויטרפה תוינידמ יאנת תוברל שומישה יאנת תא שמתשמה רפה וב הרקמ לכב .4.1.3
 תוארוהל תודגונמה  תולועפ ומעטמ ימ וא/ו שמתשמה עצבל הסינ וא עציב םהב

 ;ןיד לכ תוארוה וא/ו תויטרפה תוינידמ תוברל ,שומישה יאנת

 ;עדימה תריסמל תכמסומ תושר לש השירד וא/ו יטופיש וצ לשב .4.1.4

 ןיב ולהנתי רשא םייטפשמ םיכילה וא/ו העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט וא/ו תקולחמ לכ לשב .4.1.5
 ;והשלכ ישילש דצ וא/ו המעטמ ימ וא/ו הרבחה ןיבל ומעטמ ימ וא/ו שמתשמה

 וא/ו הרבחל רומח קזנ עונמל ידכ הצוחנ עדימה תריסמ יכ הרבחה רובסת וב הרקמ לכב .4.1.6
 לוקישל םאתהב רחא רומח קזנ עונמל תנמ לע וא/ו םיישילש םידדצ וא/ו םירחא םישמתשמל

  ;ידעלבהו אלמה התעד

                                                    תא וא/ו התוליעפ תא והשלכ ישילש דצל הרבחה התחמה וא/ו הריבעה וב הרקמב .4.1.7

 תא ומצע לע לבקי רומאכ ישילש דצ ותואש דבלבו ,שמתשמה יפלכ היתובוחו היתויוכז

 ידכ ליעל רומאה לכב ןיא יכ ,רהבומ .ןיד לכ תוארוהו וז תויטרפ תוינידמב תוטרופמה תוארוהה

 תא תוהזל ידכ וב ןיא רשא ,ישיא וניאש עדימ םישילש םידדצל ריבעהל הרבחה תוכזמ עורגל

 .רישי ןפואב ותוהז יטרפב וא/ו ומשב שמתשמה

 

 עדימ תחטבא .5



 

 ידי-לע ורסמנש םינותנהו עדימה תוידוס לע ןגהל תנמ לע התלוכיבש לככ השוע הרבחה .5.1

 .תומדקתמ החטבא תויגולונכטב שומישו םילבוקמ תוריהז יעצמא תטיקנ ךות ,רתאב םישמתשמה

 רתאל הרידח תעינמל םירימחמ םיעצמא תטקונו םיבאשמ השידקמ הרבחה יכ ,שמתשמל עודי

 ןפואב רתאב םישוביש עונמל התלוכיב ןיא םלוא ,םישמתשמה תויטרפב תירשפא העיגפ לוכיסלו

 .טלחומ

 ןווקמ עדימ תריסמ תולועפל סחיב םילבוקמו םיריבס הנפצהו הנגה יעצמאב תשמתשמ הרבחה .5.2
 ינפמ ונכות לעו רתאה לע ןגהל ידכ ,רתיה ןיב ,ףטוש ןפואב םנכדעל תגאודו ,ןידב שרדנל םאתהב

 עדימה תמירז תא חטבאל ודעונ םירומאה הנגהה יעצמא .תושרומ יתלב תונזאה וא תוצרפ ,תורידח

 ,הרבחה תטילשב יוצמה עדימה תאו וכרד תרושקתה תא ,רתאה יתרש ןיבל שמתשמה בשחמ ןיב

 וא/ו םיכמסומ יתלב םימרוג וא/ו םישנא ידי לע השיג דגנכ וא סרה ,ןדבוא ,ןווכמ וא ירקמ לוצינ דגנכ

  .םישרומ יתלב

 רשקב עדימ לש הרבעה לכ ,ךכשמ .יארשא יסיטרכ תקילס ךרוצל PCI תכרעמב תשמתשמ הרבחה .5.3

 ןפצומו חטבואמ ןפואב תישענ ,רתאה ךרד םירצומ תשיכר תעב ,שמתשמה לש םולשתה יעצמא םע

 .PCI ןקת יפל

 הנגהה תא םישמתשמל קפסל תנמ-לע תויגולונכטה תויוחתפתהב ףטוש ןפואב תנכדעתמ הרבחה .5.4
 םע דחי .הלש עדימה ירגאמל תישרומ אל הסינכ תוברל ,הצירפ וא/ו הרידח ינפמ רתויב הבוטה

 תבייחתמ הנניא איה ,ןוילע חוכמ םיעבונ וא/ו התטילשב םניא רשא םירקמב יכ הריהבמ הרבחה ,תאז

 ורסמנ וא/ו ופסאנ רשא םינותנהו עדימה וא/ו רתאה יכ וא/ו הערפה לכ אלל ורדסכ להנתי רתאה יכ

 לש עדימה ירגאמל תישרומ יתלב הרידח וא/ו השיג ינפמ טלחומ ןפואב םיניסח ויהי ליעל רומאכ

 ,םיפיקע וא םירישי ,ןדבוא וא/ו קזנ לכ ןיגב תוירחאב אשית אל הרבחהש שמתשמל עודי יכו הרבחה

  .תויטרפב העיגפ לשב תוברל ,ךכמ האצותכ ומרגנש ,אוהש גוס לכמ

 

 

 רשק תריצי .6

 רגאמב יוצמ רשא ךיתודוא עדימב ןייעל יאשר ךניה ,1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח יפ-לע  .6.1

 ,וז תוכז שממל ידכ .קיודמ וא םלש ,ןוכנ וניא אוה םא הז עדימ ןקתל הרבחהמ שקבל ףאו הרבחה

 תונפל ןתינ ןיפולחל וא רתאב "רשק תריצי" דומע תועצמאב הרבחה לא בתכב השקב חולשל שי

 .ןלהל 6.2 ףיעסב םיטרופמה תורשקתהה יטרפמ דחאל

 עדימה תא ןקתל וא/ו תונשל ךנוצרב םא וא ,וז תויטרפ תוינידמל עגונב השקב וא/ו הלאש ,ןיינע לכב .6.2
 :תבותכל ינורטקלא ראוד תעדוה חלש אנא ,ךלש ישיאה

 .co.ilfactory54@cs תבותכת לכב .ביבא-לת ,84 יבצ ןב ךרד :תבותכל בתכמ חולשל לכותש וא 

 .רשק תריציל ינורטקלא ראוד תבותכו םירוגמ תבותכ ,תוברל םיאלמה ךיטרפ תא לולכל שי הרבחל

 .ריבס ןמזב הריבס היינפ/השקב לכל ביגהל לדתשת הרבחה

 תריצי ספוט תועצמאב הרבחה לש תוחוקלה תוריש לא ונפ אנא ,השקב וא/ו הלאש ,ןיינע לכב .6.3

 שי הרבחל תבותכת לכב .co.ilfactory54@cs. :ליימב וא ,6828430-03 :ןופלטב  , רתאב רשק

 השקב לכל ביגהל לדתשת הרבחה .רשק תריציל ליימיאו תבותכ ,תוברל םיאלמה ךיטרפ תא לולכל

 .ריבס ןמזב הריבס


