
 תוחוקל ןודעומ ןונקת

 אובמ .1

 ,םינוכדע ןודעומה תורבחל קינעהל הרטמב םקוהש תוחוקל ןודעומ ונה  japan-japan לש תוחוקלה ןודעומ
 .תונווגמו תונוש תובטהו עדימ

 

  תורדגה .2

 1/9/2019 ךיראת דע .םולשתב הכורכ הניא תוחוקלה ןודעומל תופרטצה  .2.1 

 .ןונקתל 4.1 ףיעסב ןתרדגהכ "תובטה"  .2.2

 .ןונקתל 3 ףיעסל םאתהב ןודעומב תורבחל הפרטצהש ימ הנה "ןודעומ ת/רבח"  .2.3

 .ןודעומה י"ע תעל תעמ ןכדועיש חסונב ןודעומל המשרה ספוט ונה "המשרהה ספוט"  .2.4

 .מ"עב דווירש לש תוחוקלה ןודעומ ונה "ןודעומה"  .2.5

 .ריאמ רנבא ונייה "ןודעומה להנמ"  .2.6

 . ןונקתל 7 ףיעסב םתרדגהכ "ןודעומה תרבח יטרפ"  .2.7

 .המשרהה דעוממ םישדוח 12 כ הנש לש הפוקת הניה "תורבחה תפוקת"  .2.8

 . הז ךמסמב טרופמכ ןודעומה ןונקת ונה "ןונקתה"  .2.9

  

  ןודעומל תופרטצה .3

 .18 ליג לעמ םדא לכל הנה ןודעומל המשרהה  .3.1

 רתאב וא היצקילפאב( המשרהה ספוט לש הריסמו יולימ תועצמאב תישענ ןודעומל המשרהה  .3.2
 )הרבחה לש טנרטניאה

 םיאכז ויהיו םיפינסב תופוקה ךרד המשרה ועצבי היצקילפא דירוהל םילוכי אלש רשכ ןופלט ילעב םימשרנל
 ןושארו ישילש ימי יעצבמ ללוכ אל – בויח לכ לע 5% תחנהל

 ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע,איהש הביס לכמ ןודעומל ףרטצהל השקב תוחדל יאשר היהי ןודעומה להנמ  .3.3
 .ובוריס תא קמנל הבוחה וילע לוחתש ילבמו

 ,ליעל רומאכ ותריסמו המשרהה ספוט יולימ .ןודעומב תורבחל יאנת הנה ןונקתה יאנת לכל המכסה  .3.4
 תוארוהב ידיתע יוניש לכ תוברל ןונקתה תוארוה לכל ןודעומל םשריהל שקבמש ימ לש המכסהכ והומכ
 .ןונקתה יוניש וא/ו ןונקתה תוארוה םע רשקב העיבת וא/ו השירד לכ היהת אל ןודעומה רבחל .ןונקתה

 םיטרופמה םיישיאה היטרפמ הזיאב לוחיש יוניש לכב ןודעומה תא ןכדעל תיארחא ןודעומה תרבח  .3.5
 רשקה ךשמה תא רשפאל תנמ לע רתיה ןיב ,הלש תינורטקלאה ראודה תבותכב הז ללכבו ,המשרהה ספוטב
 העדוה וא ןוכדע ,רוויד ,הבטה תלבק יאל יארחא היהי אל ןודעומה .ןודעומה תרבח ןיבל ןודעומה ןיב ףיצרה
 .רומאכ םיטרפה ןוכדע יא ןיגב ןודעומה םע רשקב

 הרבחה השקב ןכ םא אלא תיטמוטוא שדחתת הניאו דבלב תורבחה תפוקתל איה ןודעומב תורבחה  .3.6
 .תרחא

 תורבחה תפוקתב החוקלה הרבצש תויוכזהו תובטהה םג תומייתסמ ןודעומב תורבחה םויס םע  .3.7

 ותמכסה תא ןודעומה רבח רשאמ ,תרחא ןודעומה להנמל עידוה אלש לככו ,ןודעומל ותופרטצהב  .3.8
 ןודעומה להנמש תרושקת יעצמא לכב ,japan-japan -מ ימוסרפו יקוויש ןכותו םייתפוקת םינוכדע תלבקל



 ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב ,תובטה יעצבמלו וירצומל, ויתויוליעפל ,japan-japan -ל רשקב ,ןוכנל אצמי
 .ןמזב תלבגומ הניאש הפוקתלו ,ןודעומה להנמ לש

 תורבחה תפוקת ךלהמב ,japan-japan - מ םייתפוקת םינוכדע לבקל קיספהל תשקבמה ה/חוקל  .3.9
 וא/ו הילא חלשנש ןוכדעב תטרופמה ךרדל םאתהב ןודעומה להנמל ךכ לע עידות ,הירחאלש וא ןודעומב
 .ןלהל םיטרופמ ומע תורשקתהה יטרפש ,הרבחה לש תוחוקלה תורישל הרישי הינפב

 ןודעומה תורבחל תובטה .4

 :תואבה תובטהה תא לבקל תויאכז ויהי ןודעומה תורבח , ןודעומה תרגסמב  .4.1 

  .ךתושרל תודוקנכ רבצנ םולשתה ךסמ 100%          .4.1.1.1

 : תובטהה תונחב תודוקנ תודפל ןתינ          .4.1.1.4

 ןודעומ ירבחל תדלוה םוי תנתמ

   ןיאושינ םוי תנתמ

 'ג םוי 'א םוי הנתשמ םיעצבמ ןייל

 ,םינופוק תועצמאב שומימל תונתינ ויהי ונתנייש תובטההמ קלחש טילחי ןודעומה להנמש לככו םא  .4.2
 שומימ .ןודעומה להנמ תעד לוקיש יפל, ןודעומה להנמ רחבי וב חולשמה יעצמאב החוקלל וחלשי םינופוקה
 SMS/MMS תעדוה תגצה תועצמאב וא םינופוקה לש ספדומ קתוע תגצה תועצמאב עצבתי רומאכ םינופוקה
 תרבעהל תוירחאה ,ןודעומה תורבח לש ינורטקלאה ראודל וחלשי םינופוקהו הדימב( םינופוקה תא הליכמה
 תרמה תויולע .ןח ןנור תויונחב ) ןודעומה תורבח לע תלטומ דיינה רישכמל ינורטקלאה ראודהמ םינופוקה
 דעומל לע שמומ אלש ןופוק יכ רהבוי .יראלולסה ןופלטל SMS/MMS  תועדוה תלבק / תחילש וא/ו םינופוקה
 תיאכז היהת אל ןודעומה תרבחו , הז דעומ רחאל ושממל ןתינ היהי אלו ףקת היהי אל ולש ףקותה םויס
 .וניגב יהשלכ הרומת וא/ו יפולח ןופוקל

 .הרבעהל תונתינ ןניאו ןודעומה ירבחל תוישיא ןניה תובטהה  .4.3

 וא/ו ןהיריחמ תא וא/ו תובטהה תא תונשלו עורגל ,ףיסוהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןודעומה להנמ  .4.4
 .ותעד לוקיש יפ לע ,תע לכב ,תיפולח הבטה עיצהל וא/ו ןתולע

 ותעד לוקיש יפל ,תע לכב ןודעומה תוליעפ תקספה לע עידוהל תוכזה ומצעל רמוש ןודעומה להנמ  .4.5
 תורבחל ונקוה רשא םינופוקבו תובטהב עוגפל ילבמ תאזו ,שארמ םימי )םישולש( 30 לש העדוהב ,ידעלבה
 : רומאכ ןודעומה תוליעפ תקספה לש הרקמב .ןודעומה תוליעפה תקספה דעומל דע ןודעומה

 יפ לע ףקותב םה דוע לכ םדיבש םינופוקהו תובטהה תא לצנל תורשפאה ןודעומה תורבחל ןתנית     .4.5.1
 ; םהילע םושרה

 . ןודעומה תוליעפ תקספה ןיגב תונעט לכ ןודעומה תורבחל ויהי אל     .4.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תורבח לוטיבו םויס .5 

 תע לכב ןודעומב םתורבח תא לטבל םיאכז ויהי ןודעומ ת/רבח לכ ,ןידה תוארוהמ עורגל ילבמ  .5.1
 הרסמנש םוימ םיקסע ימי )3( השולש ךותב השעיי לעופב לוטיבה .בתכב ןודעומל רסמיתש העדוהב
 םוימ םיקסע ימי )6( השיש ךותב – םושר ראוד תועצמאב לוטיבה תעדוה הרסמנ םאו לוטיבה תעדוה
 .לוטיבה תעדוהב רתוי רחואמ דעומב ןודעומה תרבח הבקנ אל םא לכהו ,חולשמל התריסמ

 .תובטהל ת/יאכז ןודעומה ת/רבח היהי אל ,הביס לכמ ןודעומב תורבח לוטיב וא םויס לש הרקמב  .5.2

 רישי רווידו עדימ רגאמ , תויטרפ תוינידמ .6 

 המשרהה ספוט יולימ תרגסמב ןודעומה ירבחמ דחא לכ ידי לע ורסמייש םיישיאה םיטרפה  .6.1 
 ןודעומה תרבח תושיכר ןיגב הרבחה לש תופוקה תכרעמ ידי לע וטלקייש םיטרפה ןכו רתאב שומישהו
 .japan-japan לש תויטרפה תוינידמל םיפופכ ויהי ,)"ןודעומה תרבח יטרפ"(

6.2.  japan-japan  םירקמהמ דחא לכב אלא ,םיישילש םידדצל ןודעומה תרבח יטרפ תא רוסמת אל 
 : ןלהל םיטרופמה

 . ןיד יפל וא יטופיש וצ יפ לע ןכ תושעל שרדיי םא     .6.2.1

 ןודעומה תרבח ידי לע ועצובש תולועפ ןיגב ודגנ םייטפשמ םיכילהב הטיקנל הארתה לבקי םא     .6.2.2
-japan ןיבל ןודעומה תרבח ןיב ,ויהי םא ,םייטפשמ םיכילה וא השירד ,העיבת ,הנעט ,תקולחמ לכבו

japan. 

 גזמי וא רחא ףוג םע גזמתיש הרקמב ןכו – רחא ףוג תרגסמב ןודעומה תוליעפ תא ןגראי םא     .6.2.3
 תא ל"נה רחאה ףוגל ריבעהל תאכז היהת japan-japan – רחא ףוג לש ותוליעפ םע ןודעומה תוליעפ תא
 תוינידמ תוארוה תא ןודעומה ירבח יפלכ ומצע לע לבקי הז רחאה ףוגהש דבלבו ,ןודעומה תרבח יטרפ
 העדוה רוסמת japan-japan ,רומאכ רחא ףוגל ןודעומה תרבח יטרפ תרבעה לש הרקמב .וז תויטרפ
 .ןודעומה ירבחל

 לכו םהלש ןודעומה ת/רבח יטרפש ךכל ןודעומה ת/רבח לש המכסה הווהמ המשרהה ספוט יולימ  .6.3
 וקזחוי ,japan-japan תעידיל עיגי וא/ו עיגהש היתודוא עדימ לכו הלא םיטרפ חותינ ךמס לע קפויש ןותנ
 תורטמל םאתהב שומיש הז עדימב השעיי יכו ,ומעטמ ימ וא japan-japan לש רתוי וא דחא עדימ רגאמב
 : תואבה

 תוברל ךרד לכב ןודעומה תרבחל הינפ תרטמלו תוריכמו תוריכמ םודיק ,םוסרפ ,קוויש תורטמל     .6.3.1
 , הילימיסקפב , ןופלטב ,סופדב ,בתכב תוברל( ןוכנל אצמתש תרושקת יעצמא לכב רישי רוויד לש ךרדב
 ) רחא יעצמאב וא תבשחוממ ךרדב

 ןווקמ שומיש לכו םירקס תכירע ,יטסיטטס רקחמו חותינ ,תונמאנ דודיע ,ןודעומה לוהינ יכרצל     .6.3.2
 ןודעומל רשקב רחא

 תורוקיב וא/ו תונולת רוקחת יכרצ ןוגכ ,םיימינפ םיכרצל     .6.3.3

 יטרפב רומאכ שומיש )COOKIES( "הייגוע" תועצמאב תוברל ,ימוסרפו יקוויש רמוח רוויד יכרצל     .6.3.4
 ת/רבחו japan-japan לש הניינקל בשחי רומאכ עדימש םכסומ דוע .תויטרפב העיגפכ בשחיי אל ןודעומה
 לע הנעט לכ לע רותיו תוברל ,רומאכ עדימב תולעב וא/ו שומיש ןיגב הנעט לכ לע תאזב םירתוומ ןודעומה
 עגופ וא תויטרפל תובייחתה רפמכ בשחת אל japan-japan .1981 א"משת ,תויטרפה תנגה קוח יפ
 תוהזל ידכ וב היהיש ,1995 – ה"נשת םיבשחמה קוחב ותרדגהכ ,עדימ לכ לשב תשמתשמ תויטרפב
 ללככ םיינורטקלא תרושקת יעצמאב שומישהמ עבונ רשאו ,רחא ידי לע וירחא תוקחתהל וא שמתשמ
 .טרפב םיבשחמ תרושקתו

 יכו ןודעומה ירבח יטרפ תא רוסמל תיקוח הבוח ןהילע הלח אלש םהל עודיש םירשאמ ןודעומה ירבח  .6.4
 שרופמ ןפואב תאזב םימיכסמ ןודעומה ירבח .םתמכסהבו ישפוחה םנוצרמ תישענ ל"נה עדימה תריסמ
 הכזי אלו תויטרפב עיגפכ בשחיי אל םהב שומישה יכ תרשאמו ןודעומה רבח טרפב ליעל רומאה שומישל
 .והשלכ יוציפ וא/ו דעס לכב םתוא



 :ןודעומה ירבח  .6.5

 . ןהיתודוא ןודעומה תרבח יטרפב שומישל םידגנתמה     .6.5.1

 . japan-japan תולעבב םושרה עדימה רגאממ ןמצע ריסהל םיניינועמש וא     .6.5.2

 ,ןודעומה להנמל בתכב ךכ לע ועידוי :רישי רוויד תועצמאב תוינפ לבקל אלש םשקבמש וא     .6.5.3
 יפל ,תיאשר היהת japan-japan -ו ,םהל הרסמנש הארוהל םאתהב לעפי ןודעומה להנמ הז הרקמבו

 .ךכ ןיגב והשלכ יוציפל יאכז ויהי םהש ילבמ ןודעומב ותורבח תא לטבל ,ותעד לוקיש

  

  תוירחא  .7

 שומימ יא וא/ו שומימל רשקב ,גוסו ןימ לכמ ,איהש תוירחא לכב ואשיי אל ומעטמ ימ וא/ו ןודעומה  .7.1 
 וא ןודעומה ת/רבחל םרגי רשא ,יתביסנ וא יתאצות ,ףקע ,והשלכ קזנל רשקב וא/ו תובטהב שומישה וא/ו
 ןדבא ,תיקסע תונמדזה ןדבא ,םיחוור ןדבא תוברל ,תובטהה וא/ו ןודעומה םע רשקב והשלכ ישילש דצל
 .ב"ויכו ךרע תדירי ,ןיטינומ

7.2.  japan-japan קספות אל םהב תוליעפה יכ וא/ו ורגסיי אל ןודעומה וא/ו רתאה יכ תבייחתמ הניא 
 תע לכב ותוליעפ תא וא/ו ןודעומה וא/ו רתאה תא רוגסל תוכזה תא ומצעל רמוש אוהו עובק וא ינמז ןפואב
 לכ לש רתאל ץוחמ יוביג רוצילו םאתהב גוהנל םישקבתמ ןודעומה ירבח ,ןכ לע .ידעלבה ותעד לוקיש יפל
 .רומשל תוניינועמ םניה ותוא ןכות וא/ו עדימ

7.3.  japan-japan  שוביש וא/ו רוחיא וא/ו הלקת לכל והשלכ ןפואב םיארחא ויהי אל םמעטמ ימ וא/ו 
 וא/ו טנרטניאה תוכרעמב וא/ו קזב יווקב ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמו תוברל , רתאב וא/ו ןודעומב
 תויללכמ עורגל ילבמו רתיה ןיב ,םהב היולת הניאש ,איהש הביס לכמ ומרגי רשא ,רלולסה תותשרב
 אלו הז ןונקת לש הרפהכ ובשחי אל ולאו ,םתטילשב םניאש םיעוריא תמחמ וא/ו ןוילע חוכ תמחמ רומאה
 לש הרקמב .הז ןונקתב שרופמה תרחא רמאנ םא טעמל ,תוכז וא/ו דעס לכב ןודעומה ת/רבח תא וכזי

 ןודעומה תא לטבל ,הריבס ול האריתש הביס לכמ תיאשר japan-japan אהת ,רומאכ שוביש וא/ו הלקת
 רהבוי ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמו קפס רסה ןעמל .ןוכנל אצמיש יפכ תרחא הלועפ לכב טוקנל וא
 וטקני ןהב תולועפל רשקב יהשלכ תוכז וא הנעט לכ אהת אל , ןודעומה י/רבחל תוברל ,םדא ףאל יכ

japan-japan יכו ליעל רומאכ שוביש וא/ו הלקת בקע japan-japan קזנ לכל תיארחא ויהי אלו םניא ןח 
 בקע ,ןודעומ ת/רבחל תוברל ,והשלכ םדאל ומרגיש ,תופיקע וא/ו תורישי תואצוה תוברל ,ףיקע וא/ו רישי
 .רומאכ וטקניש תולועפה בקע וא/ו ליעל רומאכ שוביש וא/ו הלקת םע רשקב וא/ו

 םימרוג דצמ הצירפ תונויסינו תופקתהל םיפושח טנרטניא רתאו םיתרש ,םיבשחמ ,תרושקת תותשר  .7.4
 ת/רבח ידי לע ןזויש עדימה תויטרפ לע רומשל תנמ לע החטבא יעצמא רפסמב טקונ japan-japan .םינוש
 החטבא תוצירפ ונכתייו ןיטולחל תאז חיטבהל ןתינ אל יכ תעדל ןודעומה תורבח לע םלוא רתאב ןודעומה
 יתרשב וא ( ןודעומה יתרשבו רתאב עדימהו םיתורישהש תבייחתמ הניא japan-japan .עדימל תורידחו
 .םהב ןסחואמה עדימל תישרומ יתלב השיג ינפמ טלחומ ןפואב םיניסח ויהי ) םתוא ןסחאמה ישילש דצ
 ימ וא/ו japan-japan תא תוררחשמ ןודעומה ירבח , עדימ וא/ו ןכות תאלעהבו המשרהב , רתאב השילגב
 עדימל תורידחו הצירפ תונויסינ ,תופקתה בקע םמעטמ ימל וא/ו םהל םרגייש קזנ לכל תוירחאמ םמעטמ
 .ךכל רשקב המעטמ ימ וא/ו  japan-japan דגנכ הנעט לכ לע םירתוומו רומאכ

  תועדוה תריסמ יכרד .8 

 ידי לע עבקייש ךרדבו ןפואב ושעיי ,ןיינעו רבד לכב ,ןודעומה תורבחל ןודעומהמ תועדוה תריסמ יכרד  .8.1
japan-japan, רתאב םוסרפ ,רומאהמ עורגל ילבמ .ידעלבה התעד לוקיש יפלו japan-japan יעצמאב וא/ו 

 אל ןודעומה ירבחלו ןודעומה י/רבחל העדוה תריסמכ בשחיי רישי רוויד תועצמאב וא/ו והשלכ תרושקת
 .העדוהה ןכות תודוא העידי יאל הנעט וא/ו ךכ ןיגב השירד וא/ו הנעט הנייהת

 היינפ תועצמאב ושעיי , ןיינעו רבד לכב ,JAPAN JAPAN ןודעומה תורבחל תועדוה תריסמ יכרד  .8.2
 046249192 :ןופלטב וא .japan.co.il-japan@japan : ינורטקלא ראוד תועצמאב תוחוקלה תורישל

 יברע אלל ( 10:00-14:00 תועשה ןיב ה-א םימי : תוחוקלה תוריש תוליעפ תועש  .8.3
 ) ןותבש ימיו,תותבש,םיגח,גח



  יללכ .9 

 שומישל עגונה לכב רתאה ןונקת תוארוהמ והשלכ ןפואב עורגל ידכ הז ןונקת תוארוהב ןיא יכ רהבוי  .9.1
 .רתאב

9.2.  japan-japan תוארוה תא תע לכב ףילחהלו עורגל ,תונשל ,ףיסוהל תוכזה תא המצעל תרמוש 
 .טלחומהו ידעלבה ותעד לוקיש יפ לעו תמדקומ העדוה לכ אלל תאזו ,ןקלח וא ןלוכ ,ןונקתה

 יוצמ אהיש הז אוה ןונקתה לש בייחמה וחסונ .רתאב ומוסרפ דעוממ לחה בייחי ןכדועמה ןונקתה  .9.3
 .japan-japan לש הלהנהה ידרשמב תעל תעמ

9.4.  japan-japan ןודעומה ילמס ,ןודעומה םש תא תונשל ,טלחומהו ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,תיאשר 
 .תע לכב ב"צויכו

 םהשלכ םירחא םימוסרפל הז ןונקת תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב  .9.5
 רבד לכל הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,תרושקתה יעצמאב םימוסרפ עורגל ילבמ ךא תוברל ,ןודעומל רשקב
 אלה ןונקתה תוארוה לע ורבגי רשא ,ןונקתב ךורעי ןודעומהש םינוכדע לע לוחי אל ליעל רומאה .ןיינעו

 .תונכדועמ

 .דחאכ םישנו םירבגל הנפומו דבלב תוחונה םשל הבקנ וא רכז ןושלב בתכנ הז ןונקתב רומאה  .9.6

 תרושמ םינפל הניה ,ןונקתב רומאל דוגינב ןודעומה ירבח תבוטל japan-japan לש תוגהנתה לכ  .9.7
 .הז ןונקתב רומאה לע םהלש רותיווכ בשחית וא שמשת אלו דבלב ןידה

 טפשמה יתבב קרו ךא אוה ,רתאב שומישהמ עבונה ןיינע לכ ןיגב ידעלבהו ידוחייה טופישה םוקמ  .9.8
 .לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי רתאב שומישה לעו ביבא לתב םיכמסומה

  
 


