
 
 המדקה .א

 .הילע הרימשל םיביוחמ ונחנאו ,דואמ ונל הבושח ונלש רתאב םירקבמה לש תויטרפה  .1
 .םכלש םיישיאה םיטרפה םע השענ המ הריבסמ וזה תוינידמה

 רתאב ןושארה רוקיבה ןמזב וז תוינידמ לש םיאנתל םאתהב תויגועב ונלש שומישל המכסהה .2
 .רתאב םירקבמ םתאש םעפ לכב תויגועב שמתשהל ונל תרשפאמ ,ונלש

 
 םיישיא םיטרפ ףוסיא .ב
 
 :שומיש םהב השעיו ,ונסחואי ,ופסאיי םיישיא םיטרפ לש םיאבה םיגוסהש ןכתיי

 הסרגהו ןפדפדה גוס ,יפרגואגה םכמוקימ ,םכלש IP-ה תבותכ ללוכ ,םכלש בשחמה לע עדימ .1
 ;הלעפהה תכרעמו ,ולש

 תויפצ ,רוקיבה ךרוא ,הינפהה רוקמ ללוכ ,רתאב םכלש שומישהו םירוקיבה לע עדימ .2
 ;רתאב םכלש רבעמה יביתנו ,םידומעב

 רתאל המשרהה ןמזב םיניזמ םתאש ,םכלש ינורטקלאה ראודה תבותכ לשמל ומכ ,עדימ .3
 ;ונלש

 ,ליפורפ תונומת ,םכלש םשה ,המגודל—ונלש רתאב ליפורפ תריצי ןמזב םיניזמ םתאש עדימ .4
 יטרפו ,הלכשה יטרפ ,םיביבחתו ןיינע ימוחת ,םיסחי תוכרעמ בצמ ,תדלוה םוי ,רדגמ
 ;הקוסעת

 יונמ רוציל תנמ לע םיניזמ םתאש ,םכלש ינורטקלאה ראודה תבותכו םשה לשמל ומכ ,עדימ .5
 ;ונלש רטלזוינה וא/ו ינורטקלאה ראודה תועדוהל

 ;ונלש רתאב םיתורישב שומישה ןמזב םיניזמ םתאש עדימה .6
 ;וב םישמתשמ םתא תוביסנ וליאבו ,המכ ,יתמ ללוכ ,ונלש רתאב שומישה ןמזב רצונש עדימ .7
 םתאש תורבעה וא ,םישמתשמ םתא םהב םיתוריש ,םישכור םתאש רבד לכל רושקש עדימ .8

 ראודה תבותכ ,ןופלטה רפסמ ,תבותכה ,םכלש םשה תא ללוכה ,ונלש רתאב םיעצבמ
 ;םכלש יארשאה סיטרכ יטרפו ,ינורטקלאה

 שמתשמה םש תא ללוכש ,טנרטניאב ומסרפל הנווכב ונלש רתאב םימסרפמ םתאש עדימ .9
 ;םכלש תובוגתה ןכותו ,ליפורפה תונומת ,םכלש

 ללוכ ,ונלש רתאה תועצמאב וא ינורטקלאה ראודב ונל םיחלוש םתאש םירסמב ללכנש עדימ .10
 ;ולש התאד-אטמהו רסמה ןכות

 .ונילא םיחלוש םתאש םיישיא םיטרפ לש רחא גוס לכ .11

 םג הזה םדאה תמכסה תא שקבל םכילע ,רחא םדא לש םיישיאה םיטרפה תא ונינפב ופשחתש ינפל
 וז תוינידמ יפל םיישיאה םיטרפה םתוא לש דוביעה רובע םגו ףותישה רובע

 םכלש םיישיאה םיטרפב שומיש .ג
 
 וא ,וז תוינידמב וניוצש תורטמל שומיש השעיי ונלש רתאה ךרד ונל ורסמנש םיישיא םיטרפב
 :תואבה תורטמל םכלש םיישיאה םיטרפב שמתשנש ןכתיי .רתאבש םייטנוולרה םידומעב

 ;ונלש קסעהו רתאה לוהינ .1
 ;םכרובע רתאה לש תישיאה המאתה .2
 ;ונלש רתאב םינימזה םיתורישב שמתשהל םכל רשפאל .3
 ;רתאה ךרד םתשכרש תורוחס לש החילש .4
 ;רתאה ךרד םתשכרש םיתוריש לש הקפסא .5
 .םכמ םימולשת ףוסיאו ,םכילא םולשת תורוכזתו ,הקסע תונובשח ,תורהצה לש החילש .6
 ;תויקוויש ןניאש תוירחסמ תועדוה םכל חולשל .7



 ;יפיצפס ןפואב םתשקיבש ינורטקלא ראודב תוארתה םכל חולשל .8
 עידוהל םילוכי םתא( תאז םתשקיב םא ,ינורטקלא ראודב םכילא ונלש רטלזוינה לש החילש .9

 ;)רטלזוינב ךרוצ םכל ןיא רבכש תע לכב ונל
 ורחבנש ’ג דצ תורבח לש םיקסעהו ונלש קסעל םירושקש םייקוויש םירסמ לש החילש .10

 ,תיפיצפס ךכל םתמכסה םהבש םירקמב ,וא ראודב ,םכתא ןיינעל תויושע ונתעדלש הדיפקב
 םא תע לכב ונתוא עדייל םילוכי םתא( תומוד תויגולונכט תועצמאב וא ,ינורטקלאה ראודב
 ;)םייקוויש םירסמב םיניינועמ אל רבכ םתא

 ףא תוהזל לכוי אל הז ’ג דצ לבא( ’ג דצל ונלש םישמתשמל עגונב יטסיטטס עדימ לש הקפסא .11
 ;)עדימה יפל דדוב שמתשמ

 ;ונלש רתאל תורושקו םכילא תועגונ וא םכדי לע ושגוהש תונולתו םירוריבב לופיט .12
 ;האנוה עונמלו חטבואמ ונלש רתאה לע רומשל .13
 לש רוטינ ללוכ( רתאב שומישה ןפוא תא םיביתכמה תורישה יאנתל תונעיה לש תומיא .14

 ;)ונלש רתאה לש תויטרפה תועדוהה תוריש ךרד וחלשנש תויטרפ תועדוה
 .םירחא םישומישו .15

 םיכרדב וב שמתשנו עדימה תא םסרפנ ונחנא ,ונלש רתאב םוסרפל ישיא עדימ ונל ורסמת םא
 .ונל וקפסתש ןוישירל םאתהב תורחא

 ,ונלש רתאב םכלש עדימה לש םוסרפה תא ליבגהל ידכ םכלש תויטרפה תורדגהב שמתשהל ןתינ
 .רתאבש תויטרפה תורקב תרזעב ןתוא תונשל ןתינו

 רישיה קווישה ךרוצל ,אוהש ’ג דצ לכל םכתמכסה אלל םכלש םיישיאה םיטרפה תא קפסנ אל ונחנא
 .רחא ’ג דצ לכ לש וא ,ולש

 םיישיא םיטרפ תפישח .ד
 

 ,םיחטבמה ,םילהנמה ,םידבועהמ דחא לכל םכלש םיישיאה םיטרפה תא רוסמל םייושע ונחנא
 תורטמל שרדנכו הריבס הדימב ,ונלש הנשמה ינלבק וא ,םיקפסה ,םינכוסה ,םייעוצקמה םיצעויה
 .וז תוינידמב תוניוצמה
 לכ רמוא הז( ונלש תורבחה תצובקב הרבח לכל םכלש םיישיאה םיטרפה תא רוסמל םייושע ונחנא
 תורטמל שרדנכו הריבס הדימב )הלש תבה תורבח לכו ,ונלש גגה תרבח ,ונלש תבה תורבח
 .וז תוינידמב תוניוצמה
 :םכלש םיישיאה םיטרפה תא רוסמל םייושע ונחנא

 ;קוח יפ לע ונתאמ שרדנש המ יפל .1
 ;ידיתע וא םייק יטפשמ ךילה לכ לש רשקהב .2
 םירחאל עדימ לש הקפסא ללוכ( תויטפשמה וניתויוכז לע ןגהל וא ,ליעפהל ,ססבל תנמ לע .3

 ;)יארשא ןוכיס לש התחפהו האנוה תעינמ תורטמל
 ;)שוכרל םילקוש וא( םישכור ונחנאש שוכר וא קסע לכ לש )ילאיצנטופה שכורה וא( שכורל .4
 תכמסומ תושר לכל וא ןיד תיבל תונפל יושעש הריבס הדימב םינימאמ ונחנאש םדא לכלו .5

 לע הרוי תושר וא ןיד תיב ותואש ונתעדל ריבס םהב םיישיאה םיטרפה לש הריסמ ךרוצל
 .הלא םיישיא םיטרפ לש הריסמ

 ’ג דצל םכלש םיישיאה םיטרפה תא קפסנ אל ונא ,וז תוינידמב בותכה יפ לע טעמל

 תוימואלניב םינותנ תורבעה .ה

 ,םילעופ ונא ןהב תונידמהמ תחא לכ ןיב רבעויו ,דבועי ,ןסחואי םיפסוא ונחנאש עדימש ןכתיי .1
 .וז תוינידמל םאתהב עדימב שמתשהל ונל רשפאל תנמ לע



 םימאותה םינותנ תנגה יקוח ןיא ןהל ,תואבה תונידמל רבעוי םיפסוא ונחנאש עדימש ןכתיי .2
 .ודוהו ,ןיס ,ןפי ,היסור ,הקירמא לש תירבה תוצרא :יפוריאה ילכלכה רוזאב םילעופה הלא תא

 תויהל םייושע ונלש רתאב םוסרפל םירסומ וא ונלש רתאב םימסרפמ םתאש םיישיא םיטרפ .3
 שומישה וא שומישה תא עונמל םילוכי אל ונחנא .םלועל ביבסמ ,טנרטניאה תועצמאב ,םינימז
 .םירחא ידיב הזה עדימב הערל

 .הז ’ו ףיעסב תוראותמה םיישיאה םיטרפה תורבעהל המכסה םיעיבמ םתא .4

 םיישיא םיטרפ תרימש .ו

 חיטבהל רוזעל םיננכותמה ,ונלש םינותנה תרימש תוינידמו ךילהת תא טרפמ הז ’ג ףיעס .1
 .םיישיא םיטרפ לש הקיחמלו הרימשל תועגונה ונלש תויטפשמה תובוחל םינענ ונחנאש

 שרדנש המכמ רתוי ורמשיי אל ,תורטמ וא הרטמ לכ רובע םידבעמ ונחנאש םיישיא םיטרפ .2
 .הלא תורטמ וא הרטמ רובע

 תוירוגטקב םיאצמנה םיישיא םינותנ קחמנ ונא בורל ,2-ז ףיעסב רומאה ןמ עורגל ילבמ .3
 :הטמ םיטרופמה העש/ךיראתב הטמ תוטרופמה

 ;}העש/ךיראת וניזה{ קחמיי םיישיאה םינותנה גוס .1
 .}םיפסונ העש/ךיראת וניזה{-ו  .2

 )םיינורטקלא םיכמסמ ללוכ( םיכמסמ רומשנ ונא ,’ז ףיעסב תורחאה תוארוהה ףא לע .4
 :םיישיא םינותנ םיליכמה

 ;קוח יפ לע ונתאמ שרדנש המ יפל .1
 וא ךשמתמ יטפשמ ךילה לכל םייטנוולר תויהל םייושע םיכמסמה ונתעדל םא .2

 ;ילאיצנטופ
 עדימ לש הקפסא ללוכ( תויטפשמה וניתויוכז לע ןגהל וא ,ליעפהל ,ססבל תנמ לע .3

 .)יארשא ןוכיס לש התחפהו האנוה תעינמ תורטמל םירחאל

 םכלש םיישיאה םיטרפה תחטבא .ז

 וא ,הערל שומישה ,ןדבאה תא עונמל תנמ לע ריבס ינכטו ינוגרא תוריהז הנשמ טוקננ ונחנא .1
 .םכלש םיישיאה םיטרפה לש יונישה

 םינגומה( םיחטבואמ םיתרשב םיקפסמ םתאש םיישיאה םיטרפה לכ תא ןסחאנ ונחנא .2
 .)שא תמוחבו אמסיסב

 תועצמאב תונגומ ויהי ונלש רתאה ךרד ועצובש תובשחוממה תויפסכה תורבעהה לכ .3
 .הנפצה תייגולונכט

 ונחנאו ,ותויה םצעמ חטבואמ וניא טנרטניאה ינפ לע עדימ לש רודישהש ךכב םיריכמ םתא .4
 .םיחטבואמ ויהי טנרטניאה ךרד םיחלשנש םינותנש חיטבהל םילוכי אלל

 ;היוסח ונלש רתאל השיג תלבקל םישמתשמ םתא הב אמסיסה תרימש לע םיארחא םתא .5
 .)ונלש רתאל תורבחתהה ןמזב טעמל( םכלש אמסיסה תא םכמ שקבנ אל ונחנא

 םינוקית .ח
 םכילע .ונלש רתאב השדח הסרג לש םוסרפ תועצמאב תעל תעמ וז תוינידמ ןכדעל םייושע ונחנא
 ונחנא .וז תוינידמב השענש יוניש לכ םיניבמ םתאש אדוול תנמ לע םעפ ידמ הזה דומעה תא קודבל
 תועדוהה תכרעמ ךרד וא ינורטקלא ראוד תעדוהב וז תוינידמב םייוניש לע םכל עידוהל םייושע
 .ונלש רתאבש תויטרפה
 םכלש תויוכזה .ט
 ;םכילא םיעגונה םיקיזחמ ונאש םיישיאה םכיטרפמ טרפ לכ םכל קפסל ונל תורוהל םילוכי םתא
 :םיאבה םיאנתל הפופכ היהת הלא םיטרפ תקפסא

 רושיאב םכלש ןוכרדה לש םוליצ לבקנ בורל. םכלש תוהזה רובע תומלוה תויאר לש הקפסא .1
 םכלש תיחכונה תבותכה תא תוארל ןתינ וב תוריש ןובשח לש ירוקמ קתוע םע דחי ,ןוירטונ



 .קוח יפ לע תישרומה הדימל דע םישקבמ םתאש םיישיא םיטרפ רוסמל ברסל םייושע ונחנא
 .קוויש יכרוצל םכלש םיישיאה םיטרפה תא דבעל אל תע לכב ונל תורוהל םילוכי םתא
 וא ,קוויש תורטמל םכלש םיישיאה םיטרפב ונלש שומישל שארמ המכסה ואטבת ללכ ךרדב ,לעופב
 .תויקוויש תורטמל שומיש םכלש םיישיאה םיטרפב השעי אלש רוחבל תורשפא םכל קפסנ ונחנאש
 ’ג דצ םירתא .אי

 ,לע םיארחא ונניאו ,לע הטילש ונל ןיא .’ג דצ םירתא ,לע םיטרפו ,םיינוציח םירושיק ללוכ ונלש רתאה
 .’ג דצ לכ לש םילהנהו תויטרפה תוינידמ
 ’ג דצ םירתא .י

 ,לע םיארחא ונניאו ,לע הטילש ונל ןיא .’ג דצ םירתא ,לע םיטרפו ,םיינוציח םירושיק ללוכ ונלש רתאה
 .’ג דצ לכ לש םילהנהו תויטרפה תוינידמ
 עדימ ןוכדע .אי

 .םכילע םיקיזחמ ונאש םיישיאה םיטרפה תא ןכדעל וא ןקתל ךרוצ שי םא ונל ועידוה ינא
 תויגוע .בי

 )םירפסמו תויתוא לש תזורחמ( ההזמ ליכמה ץבוק איה הייגוע .תויגועב שמתשמ ונלש רתאה
 תרשל הרזחב חלשנ ההזמה ,זא .ןפדפדב ןסחואמו טנרטניא ןפדפדל טנרטניא תרש ידי לע חלשנש
 וא ”תושקיע“ תויגוע וא תויהל תולוכי תויגוע .טנרטניא ףד גיצהל תרשהמ שקבמ ןפדפדהש םעפ לכב
 ךיראת דע ףקותב ראשיתו םכלש ןפדפדב ןסחואת תשקיע הייגוע :(session) ”הלועפ“ תויגוע
 ,ךדיאמ ,הלועפ תייגוע ;הגופתה ךיראת ינפל שמתשמה ידי לע קחמית םא אלא ,הל עבקנש הגופתה
 עדימ תוללוכ אל תויגוע ללכ ךרדב .ןפדפדה תא ורגסתשכ ,םכלש יחכונה השילגה ןמז ףוסב גופת
 תויהל םילוכי םכילע םיעגונה םינסחאמ ונחנאש םיישיא םיטרפ לבא ,תישיא םישמתשמ ההזמש
 הלועפ תויגועב קר םישמתשמ ונחנא .תויגוע ךותמ לבקתמהו ןסחואמה עדימל םירשוקמ

 ,שומישב ןה ןמשל תורטמהו ,ונלש רתאב םישמתשמ ונחנא ןהב תויגועה לש תומשה .1
 :הטמ תוטרופמ

 תוהזל ידכ ונלש רתאב Adwords-ו Google Analytics יתורישב םישמתשמ ונחנא .1
 רקבמ םכלש רתאב תויגועל םימייקה םישומישה לכ תא וללכ{ שמתשמשכ בשחמ
 שמתשהל ונל רשפאל / רתאב םהלש שומישה ןמזב םישמתשמ ירחא בוקעל / רתאב
 / רתאב שומישה תא חתנל / רתאב שומישה תוחונ תא רפשל / רתאב תוינק תלגעב
 תישיא םיאתהל / רתאה לש החטבאה תא רפשלו האנוה עונמל / רתאה תא להנל
 דחוימב ןיינעל תויושעש תודקוממ תומוסרפב שמתשהל / שמתשמ לכל רתאה תא
 ;}תו/הרטמה תא וראת / םימיוסמ םישמתשמ

 :לשמל—תויגועב שומישל ברסל םכל םירשפאמ םירתאה בור .2
 תפיקע תורדגה תרזעב תויגוע םוסחל םילוכי םתא )10 הסרג( ררולפסקא טנרטניאב .1

 ”,טנרטניא תויורשפא“ ”,םילכ“ לע הציחל תועצמאב תונימזה תויגועב לופיטה
 ;”םדקתמ“ זאו ”,תויטרפ“

 לע הציחל תועצמאב תויגועה לכ תא םוסחל םילוכי םתא )24 הסרג( סקופרייפב .2
 תישיא תומאתומ תורדגהב שמתשה“ לש הריחבו ”,תויטרפ“ ”,תויורשפא“ ”,םילכ“
 תויגוע לבק“ לש ןומיזה לוטיב זאו ,חתפנה טירפתה ךותמ ”הירוטסיה רובע
 ;”םירתאמ

 טירפתל הסינכ תועצמאב תויגועה לכ תא םוסחל םילוכי םתא ,)29 הסרג( םורכבו .3
-ו ”,תומדקתמ תורדגה גצה“ ”,תורדגה“ לע ץוחלל זאו ”,הרקבו תישיא המאתה“
 תחת ”םינותנ לש הרדגהמ םירתא םוסח“ תורשפאב רוחבל זאו ”,ןכות תורדגה“
 ”.תויגוע“ תרתוכה

 ומסחת םא .םיבר םירתא לש שומישה תוחונ לע תילילש העפשה היהת תויגועה לכ לש המיסחל
 .ונלש רתאבש תויורשפאה לכב שמתשהל ולכות אל ,תויגוע

 :לשמל—םכלש בשחמב תונסחואמ רבכש תויגוע קוחמל םילוכי םתא .3



 תינדי תויגוע יצבק קוחמל םיכירצ םתא ,)10 הסרג( ררולפסקא טנרטניא ןפדפדב .1
 ךכל תוארוה אוצמל ולכות(
 http://support.microsoft.com/kb/278835 ;( תבותכב

 ”,םילכ“ לע הציחל תועצמאב תויגוע קוחמל םילוכי םתא ,)24 הסרג( סקופרייפב .2
 רובע תישיא תומאתומ תורדגהב שמתשה“ רוחבל זאו ,”תויטרפ“-ו ”,תויורשפא“
 ;”תויגועה לכ תא רסה“ זאו ”,תויגוע גצה“ לע ץוחללו ,”הירוטסיה

 טירפתל הסינכ תועצמאב תויגועה לכ תא קוחמל םילוכי םתא ,)29 הסרג( םורכבו .3
 הקנ“-ו ”,תומדקתמ תורדגה גצה“ ”,תורדגה“ לע ץוחלל זאו ”,הרקבו תישיא המאתה“
 םירתא לש םירחא םינותנו תויגוע קחמ“ תורשפאב רוחבל זאו ”,השילג ינותנ
 ”.השילג ינותנ הקנ“ ץוחלל ףוסבלו ”,םיפסותו

 .םיבר םירתא לש שומישה תוחונ לע תילילש העפשה היהת תויגוע לש הקיחמל .4

 


