
 

 

  תויטרפ תוינידמ

Preciate Pass 

 

 תרבח ,ונחנא ,ובש ןפואה תא ךל ריבסהל הדעונ )"תויטרפה תוינידמ"( וז תויטרפ תוינידמ ןכלו ונל הבושח ךתויטרפ

 וא תוברתה תיב ,טרופסה לכיה וא יוליבה םוקמ ,קסעה תיבלו ךל עייסל ידכ ישיא עדימ םידבעמו םיפסוא ,מ"עב טייאשירפ

 לככ החונו הריהמ ,החוטב הרוצב תאז תושעל ,)"שקובמה ךדעי" וא "קסע תיב" ( סנכיהל ת/שקבמ ךנה וילא רחא םוקמ לכ

 .)"תורישה"( קורי ות ילעב לש םכח יוהיזל Preciate Pass תוריש תרזעב ,ןתינה

  .םירבגלו םישנל הווש ןפואב תסחייתמ איהו דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב תחסונמ תויטרפה תוינידמ

 ?ישיא עדימ והמ .1

 תדועת םוליצ ,תוברל ,םדא לש ישיא יוהיזל ,רחא עדימ םע דחי וא ודבל ,שמשל יושעש עדימ לכ אוה "ישיא עדימ"

 .םירחא רשק יטרפו ל״אוד תבותכ ,IP תבותכ ,החפשמ םשו יטרפ םש ,הנורוקמ ןסחתמ תדועת ,תוהז
 

 תורישב שומישה יאנת .2

 לכ .תורישב שומישל םיאנתה תא םיווהמ םה דחיו ,שומישה יאנתמ דרפנ יתלב קלח הווהמ תויטרפה תוינידמ

 רתוי בוט ןיבהל ידכ .שומישה יאנתב םהל הנתינש תועמשמה תא ואשיי תויטרפה תוינידמב םירדגומ םניאש םיחנומה

 םיאנתל ךתמכסה לע דיעי תורישב ךשומיש .שומישה יאנתב ןייעל שקבתמ התא ,תורישל םיאנתהו םיתורישה ללכ תא

 .תורישב שמתשהל אלש שקבתמ ךנה ,םאולמב םהל םיכסמ ךניאש לככו
 

  תויטרפה תוינידמ יונישו המכסה .3

 תורישה .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תורושקה ןיד תוארוה תוברל ,קוח ףא חוכמ ישיא עדימ ונל רוסמל ביוחמ ךניא

 תיב תוינידמל ףופכב .וב שמתשהל וא רזעיהל אלש ישפוח ךנהו שקובמה ךדעיל המכחו החונ הסינכ רשפאל דעונ

 ךדעיל הסינכ םשל םישרדנה םירושיאה לכו קוריה ותה תא גיצהל לכות ,ידעלבה ותעד לוקישו יטנוולרה קסעה

 ףופכב רסמיי ,תורישב שומישה תועצמאב ןיפיקעב וא ןירשימב ,ונל רוסמתש עדימ לכ .תרחא ךרד ךכב שקובמה

  .ךתמכסהו ךנוצרל

 .הב טרופמכ ךיתודוא ישיא עדימ ףותישו דוביע ,ףוסיאלו וז תויטרפה תוינידמל ךתמכסה תא הווהמ תורישב ךשומיש

 .שומישה תעב םימסרופמה םיאנתל ףופכ היהי תורישב שומישהו תע לכב תויטרפה תוינידמ תא תונשל םיאשר ונא

 .תינכדעה תוינידמה תא לבקמ ךנה יכ ועמשמ רחאל םיתורישב ךשומיש ךשמה ,קפס רסה ןעמל

 

  .ותוא םיפסוא ונא דציכו םיפסוא ונא ישיא עדימ הזיא .4

 ןופלט רפסמ ,)החפשמ םש אלל( יטרפה ךמש :םיאבה םיטרפה תא ונל קפסל שרדית תורישב שומיש תושעל תנמ לע

 התואמ .תורישבש יוהיזה ךילה תא םייקל לכונש ידכ תאזו ,"יפלס" תנומת םוליצ תולעהלו ףרצל שקבתת ןכו דיינ

  .ךלש תוהזה תדועת לש םוליצ ןכו ךתושרבש "קוריה ות"ה רושיא תא םג לבקל שקבנ ,קוידב הביס

 

 ילמינימה ןמזה קרפל םקיזחהל ץמאמ השענ ונא ןכלו ,הלא םיטרפ תריסמב תושיגרל םירע ונאש ,עדתש ונל בושח

 הקידבהו תומיאה עוציב רחאל ,ךכמ קלחכ .תורישה תא לעפתלו םיכמסמה תא תמאל ,ךתוהזל ידכ ונל שורדש

 תנומת תרמהו ךלש דיינה ןופלטה רפסמ תנפצה ,ךלש תוהזה תדועת םוליצ תקיחמ :תמגודכ םיעצמאב טוקננ ,רומאכ

 עדימ תרימש לש החנמה ןורקיעה תחת דימת ךא ,תעל תעמ תונתשהל םייושע ליעלש םיעצמאה .ירפסמ דוקל יפלסה

  .תורישה ןתמ םשל ונל תשרדנה תילמינימה הפוקתבו ףקיהב ישיא

  



 

 

 ונל רוסמתש ישיאה עדימב שמתשהל םייושע ונא .ונידי לע רמשייש עדימבו ישיאה עדימב ונלש שומישה ןפוא .5

 :תואבה םיכרדב ונדי לע רמשייש עדימבו

 .ורפשל תנמ לעו תורישה תוניקת תא אדוול ידכ ןכו ,ליעל טרופש יפכ תורישה תא קפסל ידכ .5.1

 .םימוד םיכילה וא יטפשמ ךילהב תוננוגתה םשל .5.2

  .וז תוינידמו שומישה יאנתל דוגינב תוליעפ ,םיפויז ,תוזחתה ,תואנוה תעינמ םשל .5.3

 

 :םיאבה םירקמב טעמל ,'ג ידדצ םע עדימה תא ףתשנ וא/ו ףושחנ אל .עדימב ףתשנ םתוא םידדצה .6

 םיוסמ עדימ ריבעהל ךרטצנ יכ ןכתיי ,שקובמה ךדעיל סיטרכ שוכרל וא/ו שקובמה ךדעיל סנכיהל ךל רשפאל ידכ .6.1

   .קסעה תיב לש תויטרפה תוינידמל ףופכבו םאתהב עצבתי רומאכ קסעה תיב י"ע עדימב שומיש .יטנוולרה קסעה תיבל

 .Google תרבח לש ןוסחאה תורישב םינסחאמ ונא ונידי לע רמשנש עדימה תא .6.2

 תוארוהל תייצל )א( :ידכ ץוחנ וא עייסמ עדימה יוליגש ןימאהל הריבס הביס ונל שי םא ,עדימה תא תולגל םייושע ונא .6.3

 ;תורישב םישמתשמ וא/ו קסע יתב לומ תוברל ונלש תורישב שומישה םכסה תא ףוכאל )ב( ;ןיד לכו תואירבה דרשמ

 וא שוכרב ,תויוכזב העיגפ ינפמ ןנוגתהל )ד( וא ;החטבא וא האנוה תויגוסב רחא ןפואב לפטל וא עונמל ,רתאל )ג(

 .דיגאת וא םדא לכ לש תוחיטבב

 

 םידלי תויטרפ .7

 ואלמ םרטש יממ ישיא עדימ ונפסאש הלגנ םא .הנש 16 םהל ואלמ םרטש ימל םידעוימ םניא םיתורישה ,הז בלשב

 רשק ונמע רוצ אנא ,הזכש עדימ ונידיב תויהל יושע יכ רובס ךנהש לככ .ירשפאה םדקהב עדימה תא קחמנ ,הנש 16 ול

 .contact@preciate.me תבותכב

 

 החטבא .8

 תוננגמב שומיש תוברל ,ףנעב םיגוהנה םיטרדנטסל םיתייצמ ונא .ונל הבושח ישיאה עדימה תחטבא

 ,תאז םע .ונל שגוהש ישיאה עדימה לע ןגהל ידכ ,הנפצה יעצמא תוברל ,תומלוה תוינכטו תויזיפ ,תויביטרטסינימדא

 ונאש ףא ,ךכיפל .םיזוחאה תאמב החוטב הניא ,ינורטקלא ןוסחא תטיש וא ,טנרטניאב םינותנ תרבעה תטיש ףא

 ותוידוסל וא ותחטבאל בורעל לכונ אל ,ישיאה עדימה לע הנגהל םילבוקמ םיריבס םיעצמאב שומישל םירתוח

 .contact@preciate.me תבותכב רשק ונמע ורצ ,תורישב החטבא יאשונב תולאש ךל שי םא .תטלחומה
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