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 תויטרפ תוינידמ - מ"עב וט ייד
 2021 ,רבמבונב 4:ןורחא ןוכדע ךיראת

 

 אובמ .1

 ,"וט ייד"( מ"עב וט ייד תרבח לש טנרטניאה רתאב רקבמ ךנה םא הלח תאז תויטרפ תוינידמ .1.1

 "טנרטניאה רתא"( www.daytwo.com תבותכב תירבעה הפשב )"ונחנא" וא ,"ונא" ,"הרבחה"

 םיעיצמ ונאש םיוולנה םיתורישב שמתשמ וא/ו ונלש היצקילפאב שמתשמ וא/ו )"רתאה" וא

 .)"םיתורישה" ,דחי( תויתצובק תושיגפב תופתתשה וא/ו ת/יאנוזת ידי לע יוויל תוברל

 לש שומישה יאנתמ דרפנ יתלב קלח הווהמו םיתורישב שומיש לכל סחיב הלח וז תויטרפ תוינידמ .1.2

 :תבותכב םינימזה )"שומישה יאנת"( רתאה

https://cdn.daytwo.com/documents/legal/daytwo-terms-of-use.pdf. םיחנומה לכל 

 םירקבמ לע הלח וז תוינידמ .שומישה יאנתב םהל הנתינש תועמשמה הנקות ןלהל םירדגומ םניאש

 וא/ו רתאב וט ייד ידי לע םיעצומה םיתורישל םימושרה תוחוקל לע וא/ו ;"םישלוג" - רתאב

 ."םישמתשמ" - היצקילפאב

 עדימה יגוס תוברל ,םיתורישב שומיש תעב וט ייד לש עדימה ףוסיא ילהנ תא טרפת וז תוינידמ .1.3

 ,ןכ לע .עדימל סחיב ךיתויוכזו עדימב ושעייש םישומישה ,עדימ ףסאנ ןהב םיכרדה ,ףסאנ רשא

 .םיתורישב שומישה םרטב וז תוינידמ לש היאנת תא ןויעב אורקל םיצילממ ונא

 ,רתאב רוקיב ,תוברל( םיתורישב ךלש שומישה תרגסמבש ךכל ךתמכסה תא ןתונו עדומ ךנה .1.4

 ותרדגהכ( ישיא עדימ ךילע ףסאנ ,)תוחוקלה תורישל הינפ וא/ו םיוולנ םיתוריש תשיכר ,השילג

 ךא ,תיקוח הבוח בקע אלו ךנוצרמ השענ רבדה ,ישיא עדימ ונל רסומ התאשכ .)ןלהל 2.1 ףיעסב

 וט יידו ,םימיוסמ םיתוריש ךל קפסל תלוכיה ונתיאמ ענמיהל הלולע ,ישיאה עדימה תריסמ אלל

 ןכדעל וא/ו רוסמל שי .םיתורישב ךשומיש תא עונמל וא/ו םיתורישל ךמושיר תא קוחמל היושע

  .ךמצע רובעו ךמשב קר ,קיודמו ןימא ,ןוכנ עדימ

 ייד לש עדימה ירגאמב ,וקלח וא ולוכ ,רמשיהל יופצ םיתורישה ךרד ונל רסמנש ישיאה עדימה .1.5

 תונידמב םיתעל ,ל"וחב וא/ו ץראב ,"ןנע" יתוריש תועצמאב תוברל ,המעטמ ימ לצא וא הלצא ,וט

 היהי ישיאה עדימב שומישה .ילארשיה ןידב תינקומה וזמ ישיא עדימל התוחפ הנגה המר תונקמה

 תוינידמלו שומישה יאנתל ,ןידל םאתהב ,וט ייד תא שמשיו ולא םירגאמ תורטמל םאתהב

  .וז תויטרפ

 שי .תויתצובק תושיגפב ףתתשהל שקבתתו ןכתי ,םיעיצמ ונאש םיתורישהמ קלחכ ,ךתעידיל .1.6

 'ג דצל תויתצובק תושיגפ תרגסמב רסמנה עדימ רוסמל אלו םיפתתשמה תויטרפ לע רומשל

 וז תוינידמ יאנת תרפהל םיארחא תויהל לכונ אל .תויתצובק תושיגפ ןתואמ קלח וניאש והשלכ

 הנגהו הז אשונב הצובקה ירבח לש הלועפה ףותישל הבר תובישח תמייק .הצובקה ירבח ידי לע

 .ןהב םיפתתשמה לש ישיאה עדימה לע
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 ,היאנת יפ לע ביוחמ תויהל םיכסמו ,וז תוינידמ יאנתל םיכסמ ךנה ,םיתורישב ךשומיש םצעב .1.7

 לכמ ענמיהל ךילע ,הקלחב וא האולמב ,וז תוינידמל םיכסמ ךניא םא .תעל תעמ ןקותתש יפכ

 .םיתורישב שומיש

 םינימה לכל הווש הדימב תינפומ םלוא ,תוחונ ימעטמ רכז ןושלב הכרענ וז תויטרפ תוינידמ .1.8

 .םירדגמהו

  תורדגה .2

 וא ודבל ישיא ןפואב םדא תוהזל לולע וא ההזמ רשא ,עדימ וא/ו ןותנ לכ ועמשמ "ישיא עדימ" .2.1

 1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחב ותרדגהכ "עדימ" ,הז ללכבו רחא עדימ םע בולישב

 םדא תוהזל ןתינ ונממש עדימ וא םדא ההזמה עדימ וניה ישיא עדימ ,תורחא םילימב .)"קוחה"(

 תבותכו ,יארשא סיטרכ רפסמ ,ךנובשח יטרפ ,ךלש ןופלטה רפסמ ,ךמש תמגודכ ;ינטרפ ןפואב

  .יאופר עדימ םג ללוכ קוחב ותרדגהכ "עדימ" .ךלש ינורטקלאה ראודה

 וא ןירשימב ,ותועצמאב תולגל ןתינ אלש ,ההזמ יתלב עדימ וא ןותנ לכ ועמשמ "ישיא אל עדימ" .2.2

 תועצמאב ישיא אל עדימל ךפה רשא ישיא עדימ תוברל ,רישי ןפואב םדא לש ותוהז תא ,ןיפיקעב

  .היצזימינונא ךילהת

 ,ישיאה עדימה תועצמאב ותוהזל ןתינ רשאו וילא עגונ ישיאה עדימהש םדא ועמשמ "עדימ אשונ" .2.3

 .שמתשמ וא שלוג ונייהד

 ףוסיאה ןפואו םיפסוא ונאש עדימה יגוס .3

 תועצמאב ונילא הנפתש לככ :רתאב השילגה תעב םישמתשמו םישלוג תודוא םיפסוא ונאש עדימ .3.1

 רפסמ ,ךלש ל"אודה תבותכ ,ךמש תא ונל רוסמל שקבתת , "ונל ובתכ" וא "רשק רוצ" ספוט

 תייבוק תועצמאב ףסונ עדימ ונל רוסמל לכות .ךתיינפ אשונ תאו )"רשק יטרפ" ,דחי( ךלש ןופלטה

  .ךמע רשק תריצי ךרוצל ץוחנ וניאש עדימ ונל רוסמלמ ענמיה אנא ."ישפוחה טסקט"ה

 תבותכ ,ןופלט( רשק יטרפ ,םש :םיתוריש תשיכרו םושירה תעב םישמתשממ ףסאנש עדימ .3.2

  .השיכרה יטרפ ,םולשת יעצמא ,תואירב יתורישל ךויש ,)תיזיפ תבותכ ,ל"אוד

 לע עדימ ;ןימו ליג לע עדימ ;יפרגומד עדימ :םיתורישה תקפסא תעב םישמתשממ ףסאנש עדימ .3.3

 בצמ לע עדימ ;םייח חרוא יסופד תודוא עדימ לכ וא/ו תינפוג תוליעפ ,הייתש ילגרה ,הנוזת

 תוקפוסמה תויזיפ תומיגד ,םיספט ,םירקס ,ןוזמה ןמוי ךרד ףסאנה עדימ ןוגכ( יתואירב

 זוקולג דדומ תואצות ;םד תוקידב תואצות ;))האוצ תומיגד ,לשמל( תומיגדה תכרע תועצמאב

 םישמתשמש תונומת ;תויגרלא לע עדימ ;םירחא םייאופר םירטמרפו םויבורקימ חותינ תואצותו

 ץועיי לש ואדיו וא/ו וידוא תוטלקה ;ךילהתב תומדקתה רחא בקעמו יוהיז ךרוצל ונל םיקפסמ

 ונאש שיגר וא/ו ישיא עדימ לכ ;םיתורישה תקפסאמ קלחכ םיוולמה עוצקמה ימרוג ידי לע

 ,תוישיא הנוזת תוצלמה ,ןוגכ ,ליעל רכזנה עדימהמ םישמתשמ תודוא וא םישמתשמ לע םיקיפמ

 עדימה לע ססבתהב דבעל וא/ו ףוסאל םייושע ונאש רחא עדימ לכו ,יעמה םויבורקימ חותינ

 .םישמתשמה ידי לע ונל וקפוסש םינותנה וא/ו ישיאה

 םייושע ונא ,םיקפסמ ונאש םיתורישהמ קלחכ :'ג דצמ םישמתשמ תודוא םיפסוא ונאש עדימ .3.4

 םידדצ י"ע ךתמכסהל ףופכב ונל רסמייש יפכ ךיתודוא ישיא עדימל תעל תעמ ףשחיהל וא/ו לבקל
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 ,ךתואירבל עגונב ךדי לע ןזומה ישיא עדימ תופסואה Apple וא Google ידי לע ,לשמל ,םיישילש

 ךיראת ,םיישיא םינייפאמ לע עדימ ,רתיה ןיב ,לולכל יושע הז עדימ .תורישה ןתמ ךרוצל תאז

 ,םייזיפ םידדמ לע עדימ ;הייחש קחרמ ,םידעצ תומכ ,תיזיפ תוליעפ לע עדימ ;םד גוס ,ןימ ,הדיל

 רוזחמ יבגל עדימ ,ףוג תרוטרפמט ,הייברל עגונה עדימ ;םיינתומ ףקיה ,ןמוש יזוחא ,לקשמ

 לבקתמה עדימה .תישיא הנייגיה ,הניש ,לוהוכלא תכירצ ,העונת ,הנוזתל עגונה עדימ ;ישדוח

 לש איה ךלומו ךלש םינותנה תומיאל תוירחאה .תידעלבה םתוירחאב וניה םיישילש םידדצמ

 הלבקל רשקב תרחא וא/ו תיטפשמ תוירחא לכ ונל היהת אלו ,עדימה תא םילבקמ ונא ונממ ףוגה

 .ונל רסמנש ןכדועמ אל וא/ו יוגש עדימב שומיש וא/ו הרימשו

  ישיא עדימב שומישה תורטמ .4

  :תואבה תורטמל היהי ישיא עדימב שומישה

  ;שמתשמה ידי לע ושכרנש םירושק םיתורישו םיתורישה תקפסאו לועפת ךרוצל .4.1

 ;וט ייד לש םתירוגלאה רופיש תוברל ,םיתורישה תמאתהו רופיש ךרוצל .4.2

 תנמ לע ,ישיא סיסב לע ןהו רבטצמ סיסב לע ןה ,םיתורישב שומיש יסופד חותינו רוטינ ךרוצל .4.3

  ;םיתורישב שמתשמה תייווח לש תישיא המאתה ךרוצל ,תוברל םיתורישה תא רפשלו חתפל

 ;םיתורישב תולקת וא תויעבב לופיטו רותיא ,ינכט לוהינ ךרוצל .4.4

 ;עדימ תחטבא יכרצל .4.5

 תוברל ,תורחא תויקוח אל תולועפ וא םיתורישב הערל שומיש ,תואנוה לש העינמו רותיא ךרוצל .4.6

 ;םיתורישב הערל שומיש השועה שמתשמ תמיסח

 ;םיתורישב יטמוטוא עדימ ףוסיאו תויגוע תועצמאב םיתורישה ןכות תרשעה ךרוצל .4.7

 תודסומ םע הלועפ ףותישב ןהו וט ייד ידי לע ןה םיעצובמה םירחאו םייאופר םירקחמ ךרוצל .4.8

 )םירחאו םיירחסמ םיפוג ,םיימדקא תודסומ ,םייאופר תודסומ ,םילוח תופוק( םירחא רקחמ

 וט ייד ידי לע םיפסונ םיתורישו םירצומ חותיפל ןכו יאופרה םוחתב עדי חותיפל םיעגונהו

 לש תדרפנ המכסהל ףופכבו ןיד לכ יפ לע השעת רקחמ יכרצל ההוזמ ישיא עדימ תריסמ .םירחאו

 ;עדימה יאשונ

 ;םישמתשמל ףסונ יתלהנמ עדימו תוריש תועדוה חולשמ ךרוצל .4.9

 ;םיתורישה תועצמאבו ינורטקלא רסמב ונילא םתיינפ תעב םישמתשמ יוהיז ךרוצל .4.10

 תמאתומ רשא ,רישי רוויד תועצמאב תיעוצקמו תיביטמרופניא עדימ תרגא חולשמ ךרוצל .4.11

 ;םיתורישה תרגסמב םיקפסמ ונאש תויתואירבהו תויתנוזתה תוצלמהל

 םינימאמ ונחנא רשא םיישילש םידדצמ וא/ו ונתאמ תועצה םישלוגו םישמתשמל קפסל תנמ לע .4.12

 תועצמאב תוברלו םייקוויש םירמוח תוברל( םכתא ןיינעל וא םכרובע תוליעי תויהל תויושע ןהש

 ;יקוויש עדימ לבקל עדימה יאשונ תמכסהל ףופכב )םירטלזוינ

 ;תכרעמה לשו םינותנ לש תוקיטסיטטסו םיחותינ ,הרקב עוציב ךרוצל .4.13
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 ;תויטרפה תוינידמו ונלש שומישה יאנת ,רתיה ןיב ,הרבחה תוינידמו םילהנ תפיכא ךרוצל .4.14

 תכירע תוברל םירבוע םישמתשמהש ךילהתהו םיתורישה תודוא םישמתשממ בושמ תלבק ךרוצל .4.15

  ;ךכ םשל םירקס

 8  ףיעס האר טוריפל( וז תוינידמב תוטרופמה תורטמל םיישילש םידדצל עדימה תרבעה ךרוצל .4.16

 ;)ןלהל

 ;ונוקיתל וא עדימב ןויעל תושקבב לופיטו תונולת בושייו רוריב יכרצל .4.17

 ;תוירוטלוגר תויוביוחמו קוח תושירד לע תונעל תנמ-לע .4.18

 ,ונתויטרפ ,וניתויוכז לע ונתוליעפ לע ןגהל תנמ לע ;תויטפשמ תויוכז לע הנגהו סוסיב ךרוצל .4.19

 דומעל ונל רשפאל ןכו ;םירחא לש וא ךלש ,תורושק תורבח לש וא/ו ונלש ,ונשוכר וא וננוחטיב

 ;ונקזנ תא םצמצל וא םידעס תלבקל וניתויוכז לע

 .ןיד יפ לע ונל תרתומה תרחא תימיטיגל הרטמ לכל .4.20

 םיפסוא ונאש ישיא אל עדימ יגוס .5

 תואסרגו יגוס ןכו םירישכמהו םינפדפדה יגוס תודוא עדימ םיפסוא ונא :יביטגרגא ינכט עדימ .5.1

 םישלוג ורקיב םהב םיפד תודוא עדימ ;םיתורישל תשגל ידכ ושמישש הלעפהה תוכרעמ

 ןמזה ךשמ ןוגכ ,(Log Data) תוליעפ ןמוי ינותנ ;םיימינונא )traffic( הרובעת ינותנ ;םישמתשמו

 לע הקלקה רועיש ;האיציו הסינכ תעשו םישמתשמו םישלוג ידי לע םיתורישב שומיש השענ וב

  .'וכו תומיוסמ תומוסרפ

 עדימ לכ וא/ו םיקיפמ וא/ו םיפסוא ונחנא ותוא עדימ לכ :םיתורישב שומיש יסופד תודוא עדימ .5.2

 םינייפאמ וא םיספט ,םינולאש ,םירקס ךרד תוברל ,םיתורישב שומישל רשקב ונתעידיל אבומש

 לכמ הקונו קתונ רומאכ עדימש דבלבו ,חותינ תואצות ,ונל תוקפוסמה תויזיפ תומיגד ,םירחא

 ,טרפכ עדימ אשונ ףא לש תישיאה ותוהז תא ףושחל לוכי וניאו ףשוח וניא אוה הזככו ,ישיא עדימ

 .ישיא עדימ םע בלושמ וניאו

 ישיא אל עדימב שומישה תורטמ .6

  .ליעל 4 ףיעסב תוראותמה תורטמה ןתואל ישיא אל עדימב שמתשנ ונא

 םייטמוטוא םייגולונכט םיעצמאב עדימ ףוסיא .7

 ךיתודוא ישיא אל עדימ וא/ו ישיא עדימ ףוסאנ ונאש ךכל םיכסמ ךנה ,םיתורישב ךשומישב .7.1

  :ןלהל טרופמכ םייגולונכט םיעצמאב םיתורישב ךלש שומישה תודואו

 תמגוד - ןהימודו תויגועב ,עדימ תורבוצ תונכותב שומיש השענ םיתורישה תרגסמב .7.1.1

pixels, tags beacons, sdk's )ירנגה םשב ונוכי וידחי ןלהל "Cookies" תויגוע" וא/ו"( 

 ידכ הז ללכבו ,רסמנה עדימהו םינותנה תחטבא םשל ,ןיקתהו ףטושה םלועפת ךרוצל

 עגונב תוטלחה תלבק םשל ,םיתורישב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסאל

 םשל ,תוימרתו תואנוה תעינמ ,יוהיזו םיטרפ תומיא םשל ,ךתוליעפ וא/ו םיתורישל

 לכה ,תוישיאה ךיתופדעהל םיתורישהו םינכתה תמאתה ךות ,השילגה תיווח רופיש

 .עדימ תחטבא יכרצלו ,תוירחסמו תויקוויש ,תוירקחמ ,תויטסיטטס תורטמל
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 עדימ תיטמוטוא םיפסואו רתאב ךתוליעפ תא םירטנמה םילכ ןה ,יללכ ןפואב ,תויגוע .7.1.2

 ,הלעפה תכרעמ תסרג ,םיתורישב רוקיב ךשמו ןמז ,Device ID -ה וא IP תבותכ ומכ

 קלח .המודכו תוקלקה ,ופצנש םיפד ,רישכמה גוס ,יפרגואיג םוקימ ,ןפדפד גוס

 וא רישכמה ןורכיז יבג לע תורמשנ תורחאו ,ןפדפדה תא רוגסת רשאכ ועקפי תויגועהמ

 .ךלש בשחמה

 ולא ןוגכ Google תרבח לש תויגוע ,לשמל - 'ג דצ תויגועב שומיש תושעל םייושע ונא .7.1.3

 תיווח תא ךרובע םיאתהל ונל תורזועה ,Google Analytics -ב שומיש ךות תועמטומה

 .םיתורישב םישומישה ללכל עגונב תויטסיטטס תונבות קיסהלו ,שומישה וא השילגה

 Google - מ םיקפומה םינותנב תשמתשמ Google ובש ןפואהו Cookies לע ףסונ עדימל

Analytics לש תוינידמב ןייעל ץלמומ ,היצקילפאב וא רתאב Google תבותכב: 

www.google.com/intl/en/policies/privacy. שומיש תושעל םייושע ונא ,ףסונב 

 לייבומה תייצקילפאב שמתשמה תיווח רופיש ךרוצל ,Mixpanel תרבח לש תויגועב

 :תבותכב Mixpanel לש תויטרפה תוינידמב ןייעל ץלמומ .ונלש

policy/-https://mixpanel.com/legal/privacy תרבח לש תויגועבו Facebook, ללכבו 

 ןיינעתהל יושע רשא ילאיצנטופ חוקלכ ךתוא תוהזל תנמ לע ,Facebook Pixelב תאז

 תא דודמל ונל עייסלו ,ךרובע תויטנוולר תומוסרפ גיצהל ,םיעיצמ ונאש םיתורישב

 תועצמאב ףסאנש עדימה .שומיש םישוע ונא םהב םוסרפ יעצמא לש תויביטקפאה

Facebook Pixel לש תויטרפה תוינידמו שומישה יאנתל ףופכ Facebook. ןייעל ץלמומ 

  .https://www.facebook.com/policy.php :תבותכב Facebook לש תוינידמב

 רופישו םיתורישה תקפסא ךרוצל ליעל םיטרופמה םייגולונכטה םילכב םישמתשמ ונא .7.2

 רטנל ,םיתורישה ןיבל ךלש הצקה רישכמ ןיב תרושקתה תא רשפאל ידכ  ,רתיה ןיב םיתורישה

  .םיתורישב רבטצמה שומישהו תשרב העונתה בותינ תא

 וא עדימ תחטבא יכרצל ףסאנש עדימ טעמל( תויגוע תועצמאב עדימה ףוסיא תא קיספהל לכות .7.3

 עייסל יושע רשא עדימ האר  .ךלש ןפדפדה תורדגה יוניש ידי לע )םיתורישה לועפתל ינויח עדימ

 ; Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer  Safari ; Edge :םיאבה םירושיקב ךל

Opera ; www.allaboutcookies.org. םיתורישהמ קלחו ןכתיי ,תויגוע קחמת וא םוסחת םא 

 .תלבגומ תויהל היושע םיתורישב ךלש שומישה תייווח וא/ו ,ךל םישיגנ ויהי אל

 שארמ ךתמכסה תא לבקל ידכ לעפנ ונא ,ךירוגמ םוקמב לחה קוחה ףקותמ שרדנ רבדהש לככ .7.4

 .תויגוע תועצמאב ישיא עדימ ףוסיאל

 םיישילש םידדצ םע עדימ ףותיש .8

 ,ל"וחב וא ץראב ,םיישילש םידדצל ךייתודוא ישיא אל עדימו ישיא עדימ ריבעהל םייושע ונא .8.1

 תויטרפ תוינידמ יפ לע ,ןיד יפ לע ונל תורתומה תורטמה שומימו ,םיתורישה תקפסא םשל תאזו

 ןעמל קרו ךא ישיאה עדימב שומישל ולא םידדצ תובייחתהל ףופכב ,ךתאשרה יפ לע וא ,וז

 תמר ןהב תונידמב םג םיישילש םידדצל עדימה תא ריבעהל תיאשר הרבחה .רסמנ המשל הרטמה

 לש תדרפנ המכסה אלל םג ,ילארשיב ןידב תינקומה הנגהה תמרמ התוחפ ישיא עדימ לש הנגהה

 .שלוגה וא שמתשמה
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 הרבחה לש תורושק תורבח םע ךיתודוא עדימה תא ףתשל םייושע ונא - תורושק תורבח .8.1.1

 םשל ,ןידל םאתהבו וז תויטרפ תוינידמב תוטרופמה שומישה תורטמל ל"וחב וא לארשיב

 .תורושקה תורבחה לשו ונלש םינוכיס לוהינ תוברל ,םיתורישה תקפסא

 םיינוציח תוריש יקפס םע ךיתודוא עדימ ףתשל םייושע ונא - םיינוציח תוריש יקפס .8.1.2

 תוכרעמ יקפס ,ןוגכ ,םיתורישה ןתמו תיקסעה ונתוליעפ לוהינב ונל םיעייסמה

 ;)ןנע בושחמ תועצמאב תוברל( ןוסחאו הכימת יתוריש יקפס ,)IT( עדימ תייגולונכט

 .ץוח רוקימב םיפסונ םיתורישו תוחוקל תוריש לוהינ יקפס ,היבג יתוריש יקפס

 תודסומ ,םילוח תופוק ןוגכ םיישילש םידדצ םע הלועפ ףותיש - רקחמ יכרצל ףותיש .8.1.3

 םיתורישהו םירצומה רופיש ,רחאו יאופר רקחמ תורטמל תוירחסמ תורבחו םיאמדקא

 ,תורחא תוירחסמ תורטמ וא/ו תויטסיטטס תורטמל ןכו םישדח םירצומ חותיפ וא ונלש

  .הרבחה לש התעד לוקיש יפלו ןיד לכ תוארוהל ףופכב

 הרבחל םיקינעמה םיקפס םע ךייתודוא עדימ ףתשל םייושע ונא – קוויש יכרצל ףותיש .8.1.4

 ידכ םילסקיפ יצבקו תויגועב שומיש םישוע רשא ,קובסייפ וא לגוג ןוגכ ,םוסרפ יתוריש

 ,רתיה ןיב ,תנמ לע תאז .ונלש םיתורישב שומישה תרגסמב םישמתשמ ןייפאל וא תוהזל

 שבגל ,םיעיצמ ונאש םיתורישב ןיינעתהל יושע רשא ילאיצנטופ חוקלכ ךתוא תוהזל

 ,ונלש םיתורישב ןיינעתהל םייושע רשא םיפסונ םיילאיצנטופ תוחוקל יבגל תונבות

 םוסרפ יעצמא לש תויביטקפאה תא דודמל ונל עייסלו ,ךרובע תויטנוולר תומוסרפ גיצהל

  .שומיש םישוע ונא םהב

 תא ףתשל םייושע ונא - םייטפשמ םיכילה וא/ו ,םייטופיש םיווצ ,תוכמסומ תויושר .8.1.5

 םאתהב ,ןידבש תוכמס וא הבוח יפ לע ךיילא סחיב וא/ו ךממ ףסאנ רשא עדימה

 וא/ו השירד ,העיבת ,הנעט ,תקולחמ לשב ןכו יטופיש וצ וא תכמסומ תושר תוארוהל

 וא/ו המעטמ ימ וא/ו הרבחה ןיבל ךמעטמ ימ וא/ו ךניב ולהנתי רשא םייטפשמ םיכילה

 הרבחה וב הרקמב ואו/ו וז תוינידמו שומישה יאנת ,הרבחה לש היתויוכז תפיכא ךרוצל

 לש םפוגל וא/ו םשוכרל רומח קזנ עונמל תנמ לע הצוחנ עדימה תריסמ יכ הרובס אהת

 לע וא ,היתוחוקלמ ימ וא/ו הידבועמ ימ וא/ו םירחא םישמתשמ וא/ו םיישילש םידדצ

  .הרבחה לש התעד לוקיש יפל םירחא קזנ וא העיגפ עונמל תנמ

 דצל ךיתודוא ףסאנ רשא עדימ ריבעהל תיאשר הרבחה - םיפסונ םיישילש םידדצ .8.1.6

 ,גוזימ ,שדחמ ןוגרא וא/ו )םקלח וא םלוכ( היקסע תריכמ וא תרבעה תרגסמב ישילש

 ןתמו אשמ תרגסמב תוברל( היקסעל רשקב תורחא תואקסעו םיפתושמ םימזימ

 םאתהב עדימב שמתשהל עדימה לבקמ לש ותובייחתהל ףופכב ,)הז גוסמ תואקסעל

 .הרבחה לע תולחש תולבגמל

 םיישילש םידדצ תועצמאב קלסנ םיתורישה רובע םולשתה - הקילס יתוריש יקפס .8.1.7

 ונניאו םיכיושמ אל ונא .חטבואמ ןפואב םימולשת לבקל וא חולשל םירשפאמה

 ךתוירחאב ונה הקילסה יתוריש יקפסב שומישהו ,הקילסה יתוריש יקפסל םירשוקמ

 תויטרפה תוינידמו שומישה יאנת תא ארק אנא ,הלא םיתוריש תודוא ףסונ עדימל .דבלב

 תקילס ךילהמ קלחכ ףסאייש עדימ יכ בל םיש .יטנוולרה הקילסה יתוריש קפס לש

 .חטבואמ ןפואבו ,דבלב הקילסה יתוריש קפס ידיב אלא ,ונדי לע רמשיי אל םימולשתה
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 לע וא/ו ךתשקבל וא/ו ךתמכסהב ישילש דצ םע ךלש עדימה תא םיפתשמ ונא רשאכ ,ךתעידיל .8.2

 ףופכ אהי רומאה עדימה ,וז תויטרפ תוינידמ יאנתל ףופכבו ,תשקיבש םיתוריש ךל קפסל תנמ

 םתוא ידי לע השעי רשא שומיש לכל םיארחא אל ונאו ישילשה דצה לש תויטרפה תוינידמו ילהנל

 .םיישילש םידדצ

 ןיב ,הלבגמ אלל ,ישיא אל עדימ םישילש םידדצל ריבעהל ונתוכזמ עורגל ידכב ליעל רומאב ןיא .8.3

 םע םיינילק תוח"וד וא םירקחמ תרגסמב םיישילש םידדצל ,ןיד לכ תוארוהל ףופכבו רתיה

 הז גוסמ םימרוג םע ףתשנ ונא .תופורת תורבחו יאופר לופיט תודסומ ןוגכ םייקסע םיפתוש

  .רישי ןפואב ונלש םישמתשמה תא םיהזמ םניא רשא םיהוזמ יתלב ,םירובצ םינותנ

 עדימ תחטבא .9

 ןידה תוארוהל םאתהב ,ונתושרבש עדימל םילבוקמו םימלוה עדימ תחטבא יעצמא םיטקונ ונא .9.1

 ,תוידוס לע הרימשל תורחא תונגהו הנפצה ינונגנמב ,רתיה ןיב ,םישמתשמ ונא .ונילע תולחש

 םנשי ,תאז םע .תעל תעמ הלא םינונגנמ םינחובו ,עדימל תישרומ אל הרידח תעינמו תויטרפ

 ןיאו ,ינורטקלא ןוסחא לש תורחא תוטיש וא טנרטניאה ךרד עדימ תרבעהב םימולגה םינוכיס

 םיארחא היהנ אל .טלחומ ןפואב ושחרתי אל םישרומ אל שומיש וא השיג יכ חיטבהל םילוכי ונא

 תחטבא יעצמאבו ילהנב םיטקונ ונא דוע לכ ,רומאכ םישרומ אל שומיש וא השיג בקע םרגנש קזנל

 .םילבוקמ עדימ

 תוהדזה יטרפ רוסמת לא  ,לשמל .תישיא ךתוא םיהזמה םיטרפב שומישל יארחא התא יכ בל םיש .9.2

 יטרפ יכ אדוו ,)"גנישיפ"( תונווקמ תואנוה ינפמ הנגה ךרוצל )ינורטקלא ראודב המגודל( רחאל

 דגנ םיעצמאב שמתשה ,םינוכנ )ינורטקלא ראוד תבותכו ןופלט רפסמ תוברל( ונל תרסמש רשקה

 ,היצקילפאל וא רתאל שלוג התא ונממש ךלש הצקה דויצב המודכו םיבשחמל הרידח ,םיסוריו

 וא םייבמופ םיבשחמב שומישמ תוענמיה ,הנפצה ,םיימשר םירתאמ תודרוה ,תונכות ןוכדעל גאד

 ונילא היינפה ןפוא תא םאתה ,תויתרבח תותשרב שיגר עדימ ףותיש יא ,תוירוביצ WIFI תותשרב

 יאדכ ,תחטבואמו תינורטקלא המיתחו הנפצה ינונגנמב שמתשמ ךניא םא ,לשמל .הלש ןכותל

 התא םא .ךיילא סחיב שיגר ןיינעב רבודמ םא ינורטקלא ראוד תועצמאב אלש ונילא הנפתש

 ונלש תוחוקלה תוריש םע רשק רוצ אנא ,השרומ אל ישילש דצל עיגה ךייתודוא עדימ אמש ששוח

 .www.daytwo.com/help תבותכב ידיימ ןפואב

 עדימה תרימש ןמז ךשמ .10

 ,וז תויטרפ תוינידמב תוטרופמה תורטמה םושיי ךרוצל שורדה ןמזה קרפל ךיתודוא עדימ רומשנ ונא

 תרגסמב עדימ רומשל םייושע ונא ,ןכ ומכ .ןיד יפ-לע תרתומ וא תשרדנ רתוי הכורא הפוקת םא אלא

 תמגודכ ,וניקסע לוהינ םשל ונל שורדה עדימ .רתוי תוכורא תופוקתל דועית יכרצל ינויכרא רמוח

  .ןיד יפ לע ונלצא רמשיהל ףיסוי ,תועיבת ינפמ תוננוגתהו תויושרל םיחוויד

 עדימ ןוקית וא/ו ןויעל תושקב .11

 ,ןוכנ וניא אוה יכ תאצמ םא ותקיחמ וא/ו ונוקית תא שקבל וא/ו ךייתודוא עדימב ןייעל לכות .11.1

 ראודה תבותכל השקב חולשמ ידי לע ,ןיד לכ תוארוהל ףופכבו ,ןכדועמ וא רורב ,םלש

 .support@daytwo.com :ינורטקלאה



8 
 

 עדימ ףתשל םייושע ונא ,םיתורישה ןתמ ךרוצלו ,וז תויטרפ תוינידמב טרופמכ ,ךביל תמושתל .11.2

 ,ךיבגל עדימ קוחמל וא ןכדעל הרבחהמ שקבתו הדימב ,ךתעידיל .םיישילש םידדצ םע ךייתודוא

 קזחומ רשאו םיתורישה ןתמ ךרוצל םיישילש םידדצל רבעוהש עדימ קוחמל וא ןכדעל לכונ אל

 .םהלש תוינידמלו םיאנתל םאתהב םיישילש םידדצ םתוא ידי לע

 םיישילש םידדצ לש םוסרפ וא םירתא .12

 םימושיי וא/ו םירתאל םינוש םירושיק וא/ו תומוסרפ עיפוהל תויושע םיתורישב שומישה תרגסמב

 תא איצות הציחלה ןכש ,דבלב ותוירחא לעו שמתשמה תעד לע השעת רושיקה לע הציחל .םיינוציח

 תוברל ,ויאנתל ףופכ שמתשמה היהי וניגב ,ינוציח םושיי וא/ו רתאל ותוא הנפתו םיתורישהמ שמתשמה

 הניה ,םכרד םיטרפ תריסמ וא/ו םהב השילג וא/ו םירשוקמה םירתאב שומיש .ולש תויטרפה תוינידמ

 דרפנב ,םירתא םתוא לש תויטרפה תוינידמו ,ןונקת ,שומישה יאנתל םאתהבו דבלב שמתשמה תוירחאב

 .וט ייד לש התוירחא תרגסמב אלשו וז תוינידממ יולת יתלב ןפואבו

 תויטרפה תוינידמב םייוניש .13

 ףופכבו ךרוצה יפ לע ,תויטרפה תוינידמ תא תעל תעמ תונשל וא ןכדעל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונא

 תגצה םע דימ ףקותל וסנכיי ולא ,רומאכ םינוכדע וא/ו םייוניש ועצוביו הדימב .ידעלבה ונתעד לוקישל

 שארב עיפומה ךיראתב יוטיב ידיל אובי ןורחאה יונישה ךיראת .רתאב תנכדועמה תויטרפה תוינידמ

 לע יתוהמ ןפואב עיפשהל םייושע ,ונתעד לוקיש יפל ,רשא םייוניש עצבנו הדימב .הפוסבו תוינידמה

 .רחא ןפואב וא רתאה תועצמאב ךכ לע עירתהל תנמ לע םיריבס םיעצמאב טוקננ ונא ,ךיתויוכז

 ונמע רשק תריצי .14

 עדימה םע רשקב םכיתויוכז תא שממל םישקבמ םתא וא וז תוינידמל עגונב הלאש לכ םכל שיו הדימב

  .www.daytwo.com/support-ב רשק ונמצע ורצ אנא ,םיפסוא ונחנאש ישיאה
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