
 

 .פ.ח תוקזחא ורטוא :ןלהל( מ״עב תוקזחא ורטוא תרבח לש טרנטניאה רתאל םיאבה םיכורב
 .)רתאה :ןלהל( fit-in.live רתאה תולעבב הקיזחמה )514981851

 יללכ
 .דחאכ םישנלו םירבגל איה הנווכהו ,דבלב תוחונ ימעטמ אוה רכז ןושלב שומישה

 תא ךרושיאו ךתמכסה לע םידיעמו הטמ םיטרופמה שומישה יאנתל םיפופכ רתאב שומישה וא/ו הסינכה
 )היהיש לככ( יוניש לכב ןכדעתהלו הדיפקב שומישה יאנת תא אורקל שקבתמ ךנה ,ךכיפל .הלא םיאנת
 שקבתמ ךנה ,הטמ טרופמכ שומישה יאנתמ המל םיכסמ ךניא םא .רתאב שומיש וא הסינכ לכל רבוע
 תועצמאב FITIN גתומה .שומיש לכ וב תושעל וא/ו תוליעפ לכ וב עצבל וא/ו רתאל סנכיהלמ ענמיהל
 לכ .העדוה וא הארתה אלב ,תע לכב שומישה יאנת תא תונשל התוכז לע תרמוש מ״עב תוקזחחא ורטוא
 .רתאב עיפוי הזכש יוניש

 תא לבקלו שומישה יאנת ןכות תודוא םהירוהל עידוהל םישרדנ םינש 18 -מ ךומנ םליגש םישמתשמ
 םיניטקל תורשפא ןתמ וא/ו העינמ יא וא/ו האשרה וא/ו המכסה .רתאב שומישל וא/ו הסינכל םתמכסה
 ןהו םמצעב ןה ,ולא םיאנתל םירוהה לש םרושיאו םתמכסה לע הדיעמ רתאב שומיש תושעל וא/ו סנכיהל
 רתאב שומיש תושעל וא/ו רתאל סנכיהל םיניינועמה םיניטקל עידוהל םיארחא םירוהה .םיניטקל סחיב
 וא/ו הסינכ לכ .שומישה יאנתל םאתהב רתאב םיניטקה תולועפ לע חקפל םג ומכ ,שומישה יאנת תודוא
  .שומישה יאנתב רומאל ןיטקה ירוה לש המכסה לע הדיעמ רתאב ןיטק לש תוליעפ וא/ו שומיש

 תושעל טלחומ רוסיא לח .דבלב תוירחסמ ןניאשו תוישיא תורטמל רתאב שומיש תושעל יאשר ךניה
  .ירחסמ אלו ישיא שומיש הניאש תרחא הרטמ לכל רתאהמ קלח לכב וא/ו רתאב ,אוהש גוס לכמ ,שומיש

 רמוח לכ וא תומש ,טסקט ,ןכותב ,ןפוא לכב ,שומיש לע תושעל ןיא יכ ,תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל
 ןיאו )"ןכותה" :ןלהל( fitin לש םוסרפ וא קוויש רמוח לכב וא רתאב ,םעפל םעפמ עיפוי וא/ו עיפומה רחא
 אלו תוישיא תורטמל ןכותב שומישב יכ ,רהבומ דוע .ליעל רומאכ שומיש וב תושעל םירחאל רשפאל
 ותרוצב ןכותה תא ריתוהל ביוחמו שרדמ ךניה ,הז בתכב םיטרופמה שומישה יאנתל םאתהב ,תוירחסמ
 חותיפ וא/ו ףוליס וא/ו הטמשה וא/ו יוניש לכ תכירע לע רוסיא לחו ,רתאב עיפומש יפכ המלשהו תירוקמה
  .וילא רשקב וא/ו ןכותב

 :רתאב השיכר

 רשא ,הלעמו 18 ינב לארשי תנידמ יבשות תועצה שיגהלו הריכמב ףתתשהל ,םירצומ שוכרל םיאשר
 ףופכב תאז ו ,תוילארשיה יארשאה תורבחמ תחא לש ףקת יארשא סיטרכו הפקת תוהז תדועת םתושרב
  .ןלהל םיפיעסב רומאל

FITIN תוריכמהמ הזיאב תופתתשהה תא )"חוקלה " וא "רקבמה" :ןלהל( רתאב שלוגמ עונמל תיאשר 
  .שארמ ךכ לע העדוה רוסמל ילבמו תידעלבה התעד לוקיש יפ לע תאזו ,תותימצל וא ,ינמז ןפואב

 רקבממ עונמל תיאשר ,ולהנמכו רתאה תלעבכ הדמעמ ףקותמ , FITIN היהת ,ליעל רומאהמ עורגל ילב
 שומיש השע רקבמ םא .א :םיאבה םירקמהמ דחא לכב תועצה שיגהלו תוריכמהמ הזיאב ףתתשהל
 לש ועוציב דדועל וא עייסל ,לקהל ,רשפאל ידכ וא ,יקוח יתלב השעמ עוציבל FITIN וא/ו רתאה יתורישב
  ;הזכ השעמ



 םילולעה וא םיעגופה לדחמ וא השעמ עציב רקבמ םא .ג ;םייוגש םיטרפ ןווכתמב רסמ רקבמ םא .ב
 רחא םכסה לכ וא הז םכסה יאנת תא רפה רקבמ םא .ד .םהשלכ םיישילש םידדצב וא FITIN ב עוגפל
 תועצמאב ןיב ,FITIN מ שכרש םירצומ רובע ,ןידכ אלש ,םלשלמ ענמנ םא וא/ו המעטמ ימ וא FITIN םע
 ךרדב שומישל לבגוה וא םסחנ רקבמה תושרבש יארשאה סיטרכ םא .ה .תרחא ךרד לכב ןיבו הז רתא
  .יהשלכ

 תמייק רשאכ .בוקנה ריחמב השיכרל םישלוגל םיעצומ , FITIN רתאב םירכמנה םירצומהו םיתורישה לכ
 םימולשתה רפסמ - שלוגה תשקבל םאתהב - טרופי ,םימולשת רפסמל םולשתה תא קלחל תורשפא
 םאתהב ,רצומה ריחמל ףרוצש תיבירה בויח תא םג ללוכ םולשת לכ םוכס .םולשת לכ ךסו ,ירשפאה
  .שכורה ידי לע שקבתהש םימולשתה רפסמל

 רתויב םיכומנה םיריחמה חרכהב םניאו םירצומה לש ןוריחמה יריחמכ הריכמה יפדב םיעיפומה םיריחמה
 לש קושה יריחמ תא קודבל תידעלבה תוירחאב אשונ התא .םיעצומה םירצומה תא שוכרל ןתינ םהב
  .ךתעצה תשגהל םדוק ןיינועמ התא םהב םירצומ

  .רחבנה םגדל םאתהב ןאוביה לש האלמה תוירחאב םניה רתאב םירכמנה םירצומה

 תורישי םינפואה לע תנתינה תורישו תוירחא רבדב הינפה ן״להל .הבכרההו הלבוהה , תוירחאו תורישה
  :ןאוביה רתאב

 םיינפוא דויצ תריכמל – טרופס ריבא

  רשוכו םיינפוא דויצ תריכמל – םיגרנא

Suunto – תוינזואו םינועש תריכמל  

Funkier – טרופס דוגיב תריכמל  

il רצומ תרזחהו הקסע לוטיב  

 הקסעה תא לטבל ןתינ הקסעה תשיכרמ םישדוח 12  םותב קר -) םיינפוא דויצ תשיכר( בלושמ יונמ
 הקסעה הלטוב וב הדוקנל דע **יונמב שומיש תולע + *םיינפואה ריחמ אולמ הכוני : אבה ןפואב
 םויב ןאוביה רתאב םסרופש יפכ םיינפואה ריחמ* .יונמה לוטיב ימד ח״ש 100 לש סנק תפסותבו,
  .הקסעה לש השיכרה םויב רתאב םסרופש יפכ יונמה ריחמ ** .םתשיכר

 ןיבוט לש 2010-א"עשתו 1981 -א"משתה ,ןכרצה תנגה קוחל םאתהב יוליג הווהמ הז ףיעסב רומאה לכ
 קוחב םינוקית ועצוביש לככ .איהש ךרד לכב ,תויוכז וילע ףיסוהל אב אוה ןיאו ,)"ןכרצה תנגה קוח" :ןלהל(
  .ןלהל טרופמה לע ורבגיו הלא םינוקית ולוחי ,ןכרצה תנגה

 לע םלושש םוכסה ךל בשוי , שומיש וב השענ וא רצומה בכרוה אלו הדימב ,הקסעה לוטיב לש הרקמב
 יפל ,םישדח םילקש 100 וא הקסעה םוכסמ 5% לש רועישב לוטיב ימד יוכינב ,תורישה וא סכנה ןיגב ךדי

 תיאשר ,ובצמב תיתועמשמ הערה לשב רצומה ךרע תחפ םא ,רומאכ לוטיב לש הרקמב ,ןכ ומכ .ךומנה
 םואתב ,ןאוביה ינסחמ לא ואיבהל חוקלה תוירחאב .חוקלהמ הז תחפ תובגל מ״עב תוקזחא ורטוא
  )הקסעה תא לטבל היהי ןתינ אל חוקלה תיבב ונקתוהו וקפוס ושכרנש םינפוא : בל ומיש( .שארמ

  לוטיב ימד אללו תובייחתה אלל לטבל ןתינ : ח״ש 99 יביטקארטניא ןייל ןוא יונמ



 תולעב , םישדוח 12 ךלהמב לטבל ןתינ . םישדוח 12 ל יתנש וניה יונמב : ח״ש 59 יתנש ןייל ןוא יונמ
 .ח״ש  200 לש לוטיב ימד

  : הינקה לוטיב ןפוא

  . לוטיבה תביסו םש אלמ ןויצ ךות contact@fit-in.live ליימב השעי הינקה לוטיב

 FITIN רתאב תוליעפה תא ,תידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תע לכב קיספהל תוכזה תא המצעל תרמוש 
 אל ךא תוברל ,הריכמה עוציבל ןמזה ךשמ תא ךיראהל וא/ו ,)התריגס רחאל וא ינפל( הריכמ לטבל וא/ו
  :ןלהל םיטרופמה םירקמהמ דחא לכב ,קר

 רשא תינכט הלקת העריא םא - .תיקוח יתלב תוליעפ רתאב תעצבתמ וא העצבתהש ררבתיו הדימב
 חוכ לש הרקמב - .תוריכמ תצובקל וא תמיוסמ הריכמל תועצה תשגה עונמל התייה הלולע וא הענמ
 תופתתשה וא העוציב ,הריכמה ךשמה תא FITIN תעדל םיענומה רורט וא הביא ,המחלמ תולועפ ,ןוילע
 וא/ו רצומה רואית תוברל ,הריכמב םימסרפתמה םיטרפהמ הזיאב תועט הלפנש הרקמב - .הב תקפסמ
 םכסה תוארוהל וא/ו ןידה תוארוהל דוגינב הלועפ התשענ FITIN תעדלש ,הרקמ לכב - .רצומה ריחמ
 ,וגישהל ןתינ אל וא/ו לזא רצומהש ררבתמ ,איהש ךרד לכב ,רצומ לש השיכר עוציב רחאל םא - .הז
 יפולח רצומ ךל עיצהל FITIN תיאשר ןיפוליחל .ךפסכ תא ךל בישהלו הריכמה תא לטבל FITIN תיאשר
  .ךפסכ ךל בשויו הריכמה לטובת-יפולחה רצומה תא שוכרל אלש תרחב םא .ןמזוהש רצומל ךרע הווש

 תוברל ,גוסו ןימ לכמ ויפלכ השירד וא/ו העיבת ,הנעט לכ ךל היהת אל ,רומאכ התוכז תא  FITIN השמימ
 רתוי הובג ריחמב ישילש דצ לצא רצומה תשיכר ,חוור ןדבא ,רומאכ הייכזל הייפיצ וא רצומב הייכז ןיגב
  .ב"ויכו

  :ינחור ןיינקו רתאה ןכות

 תא תונשל היתויוכז אולמ לע תרמוש FITIN .דבלב תיללכ תומשרתהל דעונ רתאב עיפומה עדימה
 תבייחתמ הניא FITIN .טלחומה התעד לוקישל םאתהבו היכרצל םאתהב רתאב עיפומה עדימה
 עיפומה עדימה תא ןכדעל תבייחתמ הניאו ,ןותנ עגר לכב ןכדועמ היהי וא/ו וניה רתאב עיפומה עדימהש
 הרבחה יאלמב םייק היהי וא/ו םייק רתאב עיפומה רצומ לכש תבייחתמ הניא FITIN ,ראשה ןיב .רתאב
 אלב רתאב םיעיפומה םירצומ יריחמ תונשל היתויוכז אולמ לע תרמוש FITIN ,ךכל רבעמ .תויונחב וא/ו
  .רתאה תא ןכדעל אלבו תמדקומ העדוה לכ

FITIN  ומרגיש ,םיפיקע וא םירישי ,אוהש גוס לכמ ,האצוה וא/ו תולע ,קזנל ,תוירחא לכב אשת אל 
 עדימה םע רשקב הטמשה וא/ו קויד יא וא/ו הלקת וא/ו תועטמ עובנל םייושעשו רחא ףוג לכל וא םדאל
  .)"תועט" :ןלהל( ונממ קלחב וא/ו רתאב גצומה

 רשקב רתאב תועט לש הרקמב תיארחא היהת אל FITIN ,ליעל  8 ףיעסב רומאה תויללכב עוגפל ילבמ
 הריכמל םיגצומה םירצומל המאתה יא וא/ו רצומ לש תונימז וא/ו םינייפאמ וא/ו תוידו תומלש וא/ו ריחמל
 וא/ו גצומכ ויהי תונימזה וא/ו תונוכתה וא/ו תוידהו תומלשה וא/ו ריחמה ,הזכ הרקמבו ןפוא לכב .תויונחב
  .תויונחב םסרופמכ

 לעופב רצומה לש והארמ ןיב םייוניש ונכתי .דבלב השחמה תורטמל םניה רתאב םירויאה וא/ו תונומתה
 ומצע רצומהמ םשרתהל ןמזומ ךנה .רתאב עיפומש יפכ רויאב וא הנומתב רצומה לש והארמ ןיבל
  .הז גוסמ לדבה לכל תיארחא אהת אל FITIN הרקמ לכב .תויונחב



 גוס לכמ םינמיסו רחסמ ינמיס ,םיטנטפ ,םירצוי תויוכז ,הלבגה אלבו הז ללכבו ינחור ןיינקב תויוכזה לכ
 םוסרפ תויוכז ,רודישבו ביכראב ,עדימב תויוכז ,תוירסומ תויוכז ,בוציע תויוכז ,םיירחסמ תומש ,רחא
 לא תוסחייתמה וא/ו תועבונה ,)"ינחור ןיינק תויוכז" :ןלהל( םיירחסמ תודוס ,know-how ,םימגדמ ,קווישו

  ,ןכותה וא/ו רתאה

 

 דצ לש וא  ,FITIN לש ידעלבה השוכר םניה ,רתאבש תונומתו רמוח ,טסקט לכ ,הלבגה אלל ,הז ללכבו
  .ימואלניבהו ילארשיה ןידה ידי לע ולאככ םינגומו ,שומיש וב תושעל FITIN תא ךימסה רשא ישילש

 ,דבעל ,תונשל ,ריבעהל ,יבמופב גיצהל ,ץיפהל ,קיתעהל רוסיא לח ,הז ףיעסב רומאל עגונה לכב
  FITIN בתכבו שארמ רושיא אלב ,ישילש דצל חולשל וא ריכשהל ,רוכמל ,םגרתל,קיתעהל

 תושעל תוכז וא/ו ןוישר וא/ו האשרה תווהל ידכ ,ןיפיקעב וא שרופמ ןפואב ,ןכותב וא רתאב רומאב ןיא
  .FITIN לש בתכבו שארמ רושיא אלב הילונגמ לש תויניינקה היתויוכזב שומיש

 ינמיס ,םימושר םניאש וא םימושר רחסמ ינמיס ,םיגתומ ,תורבח תומש ,תומש לולכל יושע רתאה
 וא רישי ןפואב ,רתאב רבד ןיא .ןהילעב לש םשוכר םניה ולאכש םינמיס .)"םינמיסה" :ןלהל( וגולו ,תוריש
 לש בתכבו תשרופמ תושר אלב םינמיסב שומיש תושעל תוכז וא/ו ןוישר וא/ו האשרה הווהמה ,ףיקע
  הז שומישל רשקב םינמיסב תויוכזה ילעב וא/ו םינמיסה ילעב

  םירושיק

  .FITIN לש התולעבב םניאו רתאה םניאש טנרטניא יפדל םירושיק ועיפוי רתאבו ןכתי

FITIN תיארחא הניא איהו ,רתאב םיעיפומ םהל םירושיק רשא םירתא לע הטילש הל ןיאו תחקפמ הניא 
 לכל תיארחא הניאו ,םירשוקמה םירתאב םיעיפומה םיפסונ םירושיקל וא םירשוקמה םירתאה לש םנכותל
 הלא םירושיק לש םמויק תרשפאמ FITIN .הלא םירושיקב שומישמ תעבונה ,הפיקע וא הרישי ,האצות
 וא/ו רשוקמה רתאל הינפה ,איהש ךרד לכב ,הווהמ הניא רתאב והשלכ רושיק תללכהו ,תוחונה םשל קר
  .FITIN ידי לע רשוקמה רתאה תודוא והשלכ גצמ

  תוירחאמ רורחש

 תומכ םכתושרל םידמוע םלוכ ,ותועצמאב ןתניש רחא תוריש לכו ססובמ אוה וילע הנכותה ,ונכות ,רתאה
 האלמה ךתוירחא לע השעי רתאב שומישה .)as-available( םינימז ויהיש תומכו )as-is( םהש
  תידעלבהו

 לכ )א( :ל ,קר אל ךא ,הז ללכבו ,איהש תוירחא לכב אשת אל FITIN ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ
 ןכותב שומישל תורשפאה וא ,תוירסומ ,תונמיהמ ,תוינכדעה ,קוידה ,תונימזהמ תעבונה תוירחא
 ןיינעל םיגצמ ,הרפה יא ןיינעל םיגצמ ,תורחא ןינק תויוכז וא/ו תולעב ןיינעל םיגצמ לכ )ב(ו ;רתאבש
 הז ףיעסב רומאה .שומישה וא/ו רחסמה ךלהממ םיעבונה םיגצמ ,יהשלכ הרטמל תומיאת וא/ו תוריחס
 ,האצוה וא/ו תובח וא/ו קזנ לכל סחייתהב ,קר אל ךא ,םג ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ,לוחי ,ליעל
 וא/ו הרישי ,האצותכ רחא דיגאת וא/ו םדא לכל וא/ו ךל ומרגיש ,םיפיקע וא/ו םירישי ,אוהש גוס לכמ
 ,הקספה ,הטמשה ,תועט ,לועפלמ לדחמ לכ )ב( וא/ו ןכותב םגפ וא/ו הטמשה ,תועט לכ )א( :לש הפיקע
 העיגפ וא/ו הדמשה וא/ו הבינג ,תרושקת ןולשכ ,הלגור ,בשחמ סוריו ,הרבעה וא/ו הלועפב בוכיע םגפ
 ןיגב ,קר אל ךא ,תוברל ,המושרב ,שומיש וא/ו לש השרומ אל יוניש וא/ו לא תישרומ אל השיג ,המושרב



 ןיד לכ יפל ,אוהש גוס לכמ ,תרחא הליע לכ וא/ו ערה ןושל ,תונלשר ,תיקיזנ הליע ,הזוחב הדוסיש הליע
  .םכסה וא/ו

FITIN םיעלות ,םיסוריו ידי לע םוהיזמ יקנ היהי רתאה לש קלח לכש )א( :תיארחא וא תבייחתמ הניא, 
 היהת רתאל הסינכהש )ב( וא ;העיגפ וא םוהיזל םורגל לולעה רחא רבד לכ וא הלגור ,םינאיורט םיסוס
  תויועט וא תולקת אלל וא תוערפה אלל

 תיארחא אהת אל FITIN ,רתאב ןכדועמו קיודמ עדימ לולכל תנמ לע םיריבס םיצמאמ השוע FITIN דועב
 וא סופד תועט ןיגב תבייח וא/ו תיארחא היהת אל הילונגמ .עדימה קוידל רשאב גצמ לכ הגיצמ הניאו

  .ןכותהמ הטמשה םג ומכ תרחא

FITIN ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תע לכב ,רתאב ךשומיש תא קיספהל תידעלבה התוכז לע תרמוש, 
  הביס אלל ףאו ,הביס לכמ

 

  החטבאו תויטרפ

 עדימ ,ךמש הז ללכבו ,ישיא ןפואב ךתוא ההזי רשא עדימ רוסמל שקבתת ,רתאב ךרוקיב ךלהמבו ןכתי
 ,התע ךכל םיכסמ התא םא .)"ישיא עדימ" :ןלהל( ונירצומב ךלש שומישל עגונה עדימ ןכו רשק תריציל
 תועצמאב ךתמכסה לוטיב לע ונל עידוהל בלש לכב לכות ,ךתעד תא הנשת רתוי רחואמ בלשב םלוא
  "רשק רוצ" ספוט

 לעו ךדי לע שקבתהש עדימ ךל חולשלו קפסל תנמ לע שומיש השעי FITIN ל רוסמת ותוא ישיאה עדימב
 ךמע רוציל FITIN ל ריתהל טילחתו היה ,תאז לכ .םירקס וא בושמ תלבק ךרוצל רשק ךמע רוציל תנמ
 שומיש תושעל היושע הילונגמ ,ךכל תמכסהו הדימב .ישיאה עדימה תריסמ תעב ולא םיניינעב רשק
  .FITIN לש הירצומל םיעגונה םיאשונ תודוא ךל עידוהל תנמ לע ךלש ישיאה עדימב

 רחא רמוחו עדימ ,םעפל םעפמ ,ךילא חולשל FITIN ל רשאל יאשר ףא אהת ישיא עדימ ךרסומב
 תובותכל ליימ -יא תועדוה תועצמאב ושעי ולאכש תוינפ .םהיבגל תרריבש ולאל םימוד םירצומל םיעגונה
  .ךדי לע וקפוסש

FITIN ללככ .תוניצרב ךלש ישיאה עדימה לע הרימשל תסחייתמ, FITIN רוכמת וא ריכשת ,ררחשת אל 
 םא קר ךלש ישיאה עדימה תא תולגל לכות FITIN .ךתמכסה אלב ישילש דצ לכל ךלש ישיאה עדימה תא

 לע )ב( ; תיטופיש ןיעמ וא תיטופיש הטלחה לכ וא/ו הנקת וא/ו קוח יפ לע ןכ תושעל תשרדנ איה )א( :
 ישיאה ןוחטיבה תנגהל תידיימ לועפל תנמ לע )ג( ;היתוחוקל לש ולא וא השוכר וא היתיוכז לע ןגהל תנמ
 לש תיתוהמ םיסכנ תריכמ וא ,דוחיא ,גוזימ םע רשקב וא/ו תובקעב )ד( ;רוביצה וא היתוחוקל לש

FITIN.  

 רשקב ,ישיא ןפואב ךתוא ההזמ וניאש ,ףסונ עדימ ףוסאל היושע FITIN ,ישיא עדימ ףוסיאל רבעמ
 לעו קוויש תויוליעפ תוליעי תכרעהל שמשל יושע )"ימינונא עדימ" :ןלהל( הזכש עדימ .רתאב ךשומישל
 log -ב שומיש םישוע וניתרש ,טנרטניאה ירתא תיברמכ .ונדי לע ךל םיעצומה םיתורישה תא רפשל תנמ

files לעו תויעב רותיא ,ףרצמב םישמתשמ תועונת רחא בקעמ ,רתאה לוהינ ,םידנרט חתנל תנמ לע 
  .ללוכה שומישל יפרגומד עדימ ףוסאל תנמ



FITIN ב שומיש השוע- seession cookies בו- persistent cookies רתאב. Cookie הנטק תומכ אוה 
 רשאכ .ךבשחמ לש חישקה קסידה לע רמשנו רתאה יבשחממ ךלש ןפדפדה לא חלשנ רשא עדימ לש
 ךלש בשחמה לש IP -ה תבותכ ןוגכ םייוסמ ימינונא עדימ יטמוטוא ןפואב םילבקמ ונא ,רתאב רקבמ ךניה
  וב תרשה לש וא(

 התא וב תשרה ןפדפד גוס ,ךלש בשחמה לש הלעפהה תכרעמ ,)טנרטניאל השיג ךרוצל שמתשמ התא
 חותינל שמשמ הז עדימ .ףדפדמ התא םהב םידומעהו רתאל תעגה ותועצמאב טנרטניאה רתא ,שמתשמ
 .ןפוא לכב ההזמ ישיא עדימל רשוקמ וניא םלוא ,רתאב םיתוריש ןתמ רפשל תנמ לע םייללכ םידנרט
 תורתונ persistent cookies ,קותינ תעב ךבשחממ תוקחמנו תועקופ session cookies -ש דועב
 cookies -ב ורוקמש עדימב שומיש השעת FITIN .הירחאל תועקופו ,ןמז לש הרצק הפוקתל ךבשחמב
 ךרוקיב ךלהמב .םיתוריש תקנעה ךרוצל שורד עדימ ףוסאל תנמ לעו יטנבלר עדימ ךל ריבעהל תנמ לע
 רשא session cookies -ב שומישה רשפאל ךבשחמ לע ,תורישב שמתשהל לכותש תנמ לעו ,רתאב
  .ןפדפדה תריגסל דע ינמז ןפואב ךבשחמב םירמשנ

FITIN החותפ תרושקת תשרכ טנרטניאה לש ויפוא רואל ,םלוא .תוניצרב החטבאל תסחייתמ, FITIN 
 םידדצ לש תישרומ יתלב השיגמ הייקנ היהת הילונגמ ןיבל ךניב תרושקתהש חיטבהל הלוכי הניא
  .תידעלבה ךתוירחא לע ,ןמז לכב וניה ,רתאב שומישה .םיישילש

 ל .רתאב םיעיפומ םהילא םירושיק רשא םיפסונ םירתאב רקבל רוחבל יושע התא רתאב ךרוקיב ךלהמב
FITIN עדימב שמתשהל םייושע ,םהב םיטלושה וא ,ולא םירחא םירתא וב ןפואה לע הטילש לכ ןיא 

 ישיאה עדימב שומיש ושעי םיישילש םידדצו הדימב תיארחא היהת אל FITIN ,םאתהב .ךלש ישיאה
 ידי לע רסמנש ןכותל תיארחא אהת אל הילונגמ ,ןכ ומכ .הזכש שומיש השעי וב ןפואה לעו םהל תרסמש
  .ולא םיישילש םידדצ

 

 יושע התא רתאב דוע ךניא רשאכ .רתאל קרו ךא תסחייתמ ליעל תטרופמה תויטרפה תוינידמ ,רוכז
 רתאב רקבמ ךנהש םעפ לכב ולא םיללכ קודבל ךילעו ,החטבאו תויטרפל םיעגונה םינוש םיללכב לקתיהל
  .שדח טנרטניא

 

  תואירב תרהצה

 לש  המרופטלפה תועצמאב תונתינה תוינכותה ללכו םיליגרת ,םירועיש ,םינומיאב תופתתשהה
FITIN , דבלב ןמאתמה תוירחאב םניה. 

 עובקל ידכב רשוכ ןומיא תליחת ינפל עוצקמ שיא םע וא אפור םע ץעייתהל  ןמאתמה תוירחאב
 .ךתואירב בצמו ,ךיתולוכי ,ךיכרצל םיאתמ אוה םא

 
 .ךמסומ אפורמ רושיא לבקל ילבמ רשוכ ןומיא ליחתהל ןיא
 תוליעפה ןמזב תע לכב המישנ רצוק וא באכ ,תרוחרחס ,תופלעתה לש תושוחת םישח םתא םא
 .דימ קיספהל שי תינפוגה
 .ךמסומ עוצקמ שיא וא אפור םע ץעוויהל ךילע ,ךתואירבל עגונב תולאש וא תוששח ךל שי םא

 
FITIN.LIVE םיאשונ םניאו םהיתואצות וא םיוולנ םיקזנל םיארחא םניא היכירדמו היפתוש 

 .הלא תוינכותבו םינומיאב תופתתשהמ האצותכ והשלכ םדאל םרגנש קזנ וא העיגפ לכל תוירחאב



  תיטופיש תוכמסו יופיש

 תא ,אלמ ןפואב ,תוצפל וא/ו תופשל ,FITIN מ בתכב השירד תלבק םע דימ ,הזב בייחתמו ריהצמ ךנה
FITIN, היפתוש ,היקפס ,הינייכז ,הינכוס ,היתוחוקל ,הילהנמ ,דיקפת ילעב ,היתוינמ ילעב ,היפתוש 

 ,השירד וא העיבת לכ ןיגבו םיפיקע וא םירישי ,קזנ וא האצוה ,תולע לכ ןיגב ,היגיצנו הידבוע ,םייקסעה
 ובייוחי וא/ו ותשויש ,תואכרעה לכב ,םירחא םיחמומ רכשו ד"וע תחרט רכש ןיגב הז ללכבו ,הלבגה אלב
 ,ךדי לע שומישה יאנת תרפה ,רתאב ךשומישמ םיעבונהו ,לעופב םדי לע ואצוי וא/ו ליעל םירומאה לע
  .רתאה םע רשקב רחא םרוג לכ תויוכז תרפה וא/ו

 ךוסכס לכ .לארשי תנידמ לש היקוחל ידעלב ןפואב םיפופכ םנכותו םפקות ,םעוציב ,ליעל שומישה יאנת
 שומישל עגונה ךוסכס םג ומכ ,םנכותו םפקות ,םעוציב ,ולא שומיש יאנתל ףיקע וא רישי ןפואב עגונה
  .ופי ביבא– לתב טפשמה יתב לש תידעלבה טופישה תוכמסל םיפופכ ויהי ,רתאב

 לש תינכטה הכימתל תונפל ןמזומ ךנה ,תונולת וא תולאש ,תורהבהב ךרוצ ךל שי םא ינכט עויס
 תוריהמב ליימ יא לכל תונעל ריבס ץמאמ לכ השעת FITIN .ןאוביה רתאב עיפומש יפכ , ןאוביה
  .תוביסנל םאתהב ריבס ןמז קרפ ךותב ,ןתינה לככ תוליעיבו

  הקפסא ינמז

 רשאל ינירה .ןאוביה ינסחמל רצומה תעגה םוימ םיקסע ימי 21  דע הקפסא ןמז ,תרחא ןייוצ אל דוע לכ
  !ןונקתה יאנתל םיכסמ ינאו יתארקש

 :רשק תריציל םיכרד

 2764345 -055 – פא סטוו

 in.live-contact@fit  ליימ

 


