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 תופנוסמהו תונבה תורבחה לעו .Inc	America,	of	International	Herbalife לע הלח )’תוינידמ‘( ףיילברה לש וז תויטרפ תוינידמ
 םינווקמה םיסכנה תועצמאב ףיילברה תפסואש עדימה לכ לע הלח איה .הילע תוכמתסמהו וז תוינידמל תורשוקמה םלועה יבחרב הלש
 תויטרפ תועדוהל םג םירשוקמ ףיילברה לש טנרטניאה ירתאמ קלח .תגצומ וז תויטרפ תוינידמ םהבש )’םירתא’ה( הלש םידיינה םימושייהו
 לח רבדה .תוימוקמ תושירדל הנעמ ךרוצל םיפסונ תעד ייוליגו עדימ יטרפ לולכל תויושע ןהו ,תיטנוולרה הירוטירטל תויפיצפס תונווקמ
 לש יאמצע ץיפמ לש עדימ ףסוא לע הלח הניא וז תוינידמ ,תרחא ןיוצ םא אלא .תונווקמ אל תוטישב תפסוא ףיילברהש עדימ לע םג
 םא אלא ,ףיילברה םניאש תורוקממ וא ךממ תורישי ץיפמה ידיב גשוהש עדימב שומיש לע וא )’ףיילברה ץיפמ‘ וא ’ץיפמ‘( ףיילברה
 .הדיב רמשנו ףיילברה םע ףתוש אוה ןכמ רחאל

 יושע ימ םע ,הזכ עדימב תושעיהל יושע שומיש הזיא ,ףוסאל םייושע ונחנאש עדימה יגוס יבגל ךתוא עדייל איה וז תויטרפ תוינידמ תרטמ
 תשגל ךלש תלוכיה תדימ ,ופותישלו וב שומישל ,הזכ עדימ ףוסיאל עגונה לכב ךלש הריחבה תויורשפא ,הזכ עדימ לש ףותיש עצבתהל
 .עדימה לע ןגהל ידכ םישמתשמ ונחנא םהבש החטבאה ילהונ ןכו ,ונקתלו הזכ עדימל

 ?ףיילברה תפסוא עדימ הזיא .1

 ,המעטמ םילעופה םיישילש םידדצ ךרד ןיבו רישי ןפואב ןיב ,ףוסיאה תורטמל יטנוולרש המל קר ישיאה עדימה ףוסיא תא הליבגמ ףיילברה
 .ישיאה עדימה ףוסיא השענ ובש טופישה םוחתב לבוקמל םאתהב ,םינגוהו םייקוח םיעצמאב ישיא עדימ ףוסאל םידיפקמ ונחנא דימתו

 תורישי ונל רסומ התאש עדימ

 תבותכ ,ןופלט רפסמ ,םיחולשמל תבותכ ,החפשמ םשו יטרפ םש ןוגכ עדימ תורישי ףיילברהל רוסמל יושע התא ,תונוש תויונמדזהב
 ונל רוסמל יושע התא ,המגודל .)יתחפשמ בצמו הדיל ךיראת ,קר אל ךא ,ללוכ( יפרגויב עדימו יאקנב עדימ ,יארשא סיטרכ יטרפ ,ל”אוד
 עדימה תא ונל רוסמת אל םא .)’ףדעומ רבח‘( ףדעומ ףיילברה רבח וא ףיילברה ץיפמ השענ התאשכ וא ונלש םירתאב שומישה תעב עדימ
 .תשקיבש תורישה תא ךל קפסל לכונ אל םימיוסמ םירקמב יזא ,שקובמה

 .ונינפב הזכ עדימ תפישחל םדא ותוא דצמ המיאתמ המכסה חיטבהל שרדית התא ,רחא םדא לש עדימ ונל רוסמת םא

 םירתאב ךשומיש לעו ךתושרבש רישכמה לע עדימ

 יפד ,))ISP טנרטניא יתוריש קפס ,ןפדפד גוס ,)IP( טנרטניא לוקוטורפ תובותכ ןוגכ ,םיוסמ עדימ יטמוטוא ןפואב ףוסאל םייושע ונחנא
 ,רבכע תוציחל ,רבכע תועונת ,גיצמ התאש רתא ינכות ללוכ( ךלש רתאה תוליעפ ,ןמז/ךיראת תומתוח ,הלעפה תכרעמ ,האיצי/הינפה
 ןכו םהינכתו םדוקפת רופיש ,םירתאה לוהינ ,תומגמ חותינ ומכ תורטמל המרזה תושקה ינותנ וא/ו )גיצמ התאש עדימו תוקלחה ,תושקה
 תדיכל / תולעפה שודיח ,תשר תואושמ ,Cookie יצבוק ןוגכ ,תוינקת טנרטניא תויגולונכטב םישמתשמ ונחנא .ונלש םיאנתה תפיכא
 .Cookie יצבוקב קסועה ףיעסב ןלהל רבסומכ ,הז עדימ ףוסיא ךרוצל תומוד תויגולונכטו םיכסמ

 וא/ו םיירלולס םירסממ יטרפ ,ךתושרבש דיינה רישכמה לש GPS-ה תוטנידרואוק ןוגכ ,ךמוקימ לע קיודמ עדימ ףוסאל םייושע םג ונחנא
 וא הנוזת ינודעומל ,םירתאל רושקה לכב שומישה תייווחל תישיא המאתה עצבל ידכ הז עדימב שמתשהל היושע ףיילברה .WiFi תותוא
 ,וב שמתשתו יפיצפסה יפרגואיגה ךמוקימ לע עדימ ףוסאת ףיילברהש ןיינועמ ךניא םא .ףיילברה לש םירחא םיתורישו םירצומל
 .תאז םישוע דציכ קודבל ידכ רישכמה ןרצי תורדגהל סנכיה .ךלש רישכמב םוקימה תונוכת תא תיבשהל ךתורשפאב



 ישילש דצ תורוקממ עדימ

 םייושע םיציפמה םג .םירחא םיישילש םידדצמ וא תירחסמ םינימז תורוקמו םיירוביצ תורוקממ ךילע ףסונ עדימ לבקל םייושע ונחנא
 םירתאל רבחתהל הרטמב ,םירתאה ךרד רטיווט וא לגוג ,קובסייפ ןוגכ ,ישילש דצ יתורישל סנכנ התא םא .ףיילברה םע ךילע עדימ ףתשל
 ףרצל םייושע ונחנא .הלא ישילש דצ יתורישמ עדימ ףוסאל םייושע ונחנא ,םירחא םע םירתאב ךלש שומישה תייווח לע עדימ ףתשל וא
 תוינידמב ראותמה ןפואב ותוא ףושחל וא וב שמתשהלו ,דחאכ ןווקמ אלו ןווקמ ןפואב ,ךילע םילבקמו םיפסוא ונחנאש עדימה לכ תא וידחי
 .וז תויטרפ

 לע עדימ ,רשק יטרפ ,םש :םהל רוסמל רחבתש המל םאתהב ,ךילע ישיא עדימ לש םיאבה םיגוסה תא וניציפממ לבקל םייושע םג ונחנא
 .)BMI-ו לקשמ ,הבוג ,קר אל ךא ,ללוכ( תואירב לע עדימו םימולשת

 ?ילש עדימב תשמתשמ ףיילברה דציכ .2

 דבעל ;שקבמ התאש הכימתהו םיתורישה ,םירצומה תא ךל קפסל :ללוכ ,תורטמ ןווגמל ךילע םיפסוא ונחנאש עדימב םישמתשמ ונחנא
 ,םירחא םיילהנמ םיניינעבו ונלש תוינידמב םייוניש לע ,ךיתואקסע וא ךלש ןובשחה לע ךתא רשקתל ;ךיתונמזה תא חולשלו ךיתואקסע תא
 םינולאש ,םירקס ,םייטנוולר םינכת ,םיעצבמ לע עדימ ךל קפסל ידכ ךלש ןיינעה ימוחת תא רתוי בוט ןיבהל ;ךיתובוגתו ךיתולאש לע וא
 ,הנגה קפסל וא ,ומצע קוחלו היללכו הרבחה תוינידמל תויצ חיטבהל ןכו ;ונלש תולועפהו םיתורישה ,םירצומה תא רפשל ;םירחא םירמוחו
 רבדה יכ םירובס ונחנאש לככ ,םירחא לשו ונמצע לש שוכרל וא תוחיטבל ,תויטרפל ,תויקוחה תויוכזל רושקה לכב החטבא וא הפיכא
 ,תוחוקל רחא שפחל ףיילברה יציפמל רוזעל ידכ ,ףיילברה יציפמ ידיב ושענש תוריכמ תמאל ידכ הז עדימב םישמתשמ םג ונחנא .שרדנ
 םיאשר הלש םישרומ םיישילש םידדצ וא ףיילברה .ףיילברה תוינידמל תויצ תורטמל ןכו ונלש תוכרעמב םתוא תמאלו םתיא רשקתל
 .ןלהל ראותמכ תונוש רשק יכרדב שומיש ךות הלא תורטמל תורישי רשק ךתא רוציל

	and	Memberships	Preferred( הצפההו תפדעומה תורבחה תוינכות תלעפהב ךומתל ידכ הז עדימב שמתשהל היושע םג ףיילברה
Distributorships( לוכי םיפדעומ םירבח לע עדימ ,המגודל .תואיכ תדקפתמ ףיילברה לש קווישהו תוריכמה תינכות יכ אדוול ידכו 

 ףיילברה יציפמ לע עדימ .םידחוימ םיעצבמ לע עדימ ךל קפסל הרטמב הירחא בוקעלו התוא בשחל ,ךלש רצומה תחנהב ךומתל ידכ שמשל
 ,סמה תויושרל תוסנכה לע חוודלו םימולשת עצבל ידכ ,םהירחא בוקעלו םתוא בשחל ,םיסונובו םיחוור ,תוחנהב ךומתל ידכ שמשל לוכי
 הצפה אשונב םכסההו םושייה ללוכ ,הרבחה לש םימכסהלו תוינכותל ,תוינידמלו לחה קוחל תויצ חיטבהל ידכו הכרדה קפסל ידכ
)Distributorship	Application	and	Agreement(. 

 הרימש ןוגכ ,םירחא םיימיטיגל םייקסע םיכרצ שממל ,םיתוריש ךל קפסל :ידכ שורד רבדה דוע לכ ךלש עדימה לע רומשל םייושע ונחנא
 ףוכאלו תוקולחמ רותפל ןכו ,ונלש תויטפשמה תויובייחתהה תאו תוינידמל תויצה תא שממל ,קווישהו תוריכמה תינכות לש ןיקת דוקפת לע
 .הצפהה ימכסה ללוכ ,ונלש םימכסהה תא

 ?ילש עדימה תא תפתשמ ףיילברה ימ םע .3

 םיפתושו תופנוסמ תורבח

 הדי לע תוטלשנ ,ףיילברהב תוטלושה תורבח( ונלש תופנוסמה תורבחה םע 1 ףיעסב ליעל ראותמה ישיא עדימ לכ ףתשל םייושע ונחנא
 עוציב תוללוכ ךלש עדימב שמתשהל תויושע הלא תויושי ובש ןפואל תואמגוד .םירחבנ םיפתוש םע ןכו )התא תפתושמ הטילשל תונותנ וא
 .ךילא םירחא םירמוחו תומוסרפ ,םיעצבמ ,תודחוימ תועצה תרבעהו ךלש ןיינעה ימוחת יבגל תויזחת

 תוריש יקפסו םיקפס



 הלא תולועפ .ונמעטמ תונוש תולועפ םיעצבמה תוריש יקפסו םיקפס םע 1 ףיעסב ליעל ראותמה ישיא עדימ לכ ףתשל םייושע ונחנא
 רקחמו תוחוקל תוריש ןתמ ,יארשא יסיטרכב םימולשת דוביע ,ילהנימ ל”אוד חולשמ ,תוליבח תריסמ ,תונמזה תנכה ,המגודל ,תוללוכ
 וא ךלש ישיאה עדימב שמתשהל םהילע רסאנו ףיילברה תוארוהל םאתהב ךלש ישיאה עדימב לפטל םיבייח תוריש יקפסו םיקפס .קוש
 .תרחא הרטמ לכל ותוא ףושחל

 ףיילברה לש םיאמצע םיציפמ

 אל ךא ,ללוכ ,ףיילברה לש םירחא םיציפמ םע ךלש עדימה תא ףתשל םייושע ונחנא ,ףיילברה לש חוקל וא ףדעומ רבח ,ץיפמ התא םא
 םיפדעומ םירבחו םיציפמ לע )תוריכמו תוליעפ חפנ ינותנ ןכו ,דמעמ וא המר ,רשק יטרפ ,םש ןוגכ( עדימ ללוכה רשוקמ חודמ קלחכ ,קר
 תישיא תוסחב ויהש םיפדעומה םירבחהו םיציפמה לכמ בכרומ םיפיפכ ןוגרא( .ףיילברה ץיפמ לש )downline( םיפיפכה ןוגראב תרחא
 תוצראל ץוחמש םישנאמ םינותנ ללוכ רשוקמה חודהש לככ ).םיאבה םיציפמה תוסחבש םירחאה םישנאה לכ – ךשמהבו ,םיוסמ ץיפמ לש
 האלמ תויאשחב םיציפמל םירסמנ םירשוקמ תוחוד .לחה קוחל םאתהב םינותנה לע ןגהל ידכ םיתואנ םיעצמאב ונטקנ ונחנא ,תירבה
 .תויקוויש תומרופטלפבו םייקוויש םילכב שומיש ללוכ ,םהלש ףיילברה יקסע חותיפ ךשמהב םיציפמב הכימת לש תידעלבה הרטמלו

 תא ףתשלו ךישמהל םייושע הלא םיציפמו ,םיתורישו םירצומ ךל קפסלו ךל עיצהל ידכ םיציפמ םע ךלש עדימה תא ףתשל םייושע ונחנא
 רתאו GoHerbalife.com ןוגכ ,ונלש םירתאה ןמ קלחב שמתשמ התא םא ,המגודל .םהלש תויטרפה תוינידמב ראותמכ ךלש עדימה
 .הלאה םירתאה תא םיתרשמה רתוי וא דחא ץיפמ םע ףתושי ךלש עדימהש ןכתיי ,)herbalifewlc.com( ונלש לקשמב הדיריה רגתא
 .הנוזתה ןודעומ תא םיליעפמה םיציפמהמ דחא לכ םע ךלש עדימה תא ףתשל םייושע ונחנא ,הנוזת ןודעומב ףתתשמ התא םא ,ךכל המודב
 םירצומה לע הצלמה ןוגכ ,ךיכרצל רתוי תמאתומ היווח ךל קינעהל ולכויש ידכ םיציפמ םע ךלש עדימה תא ףתשל םייושע םג ונחנא
 תויובייחתהלו םהלש הצפהה םכסה יאנתל םיביוחמ ךלש עדימה תא םילבקמה ףיילברה יציפמ .ךרובע רתויב םייטנוולרה םיתורישהו
 המוד וא ההז הנגה תמר תורשפאמ ןניא רשא תונידמב לועפל םייושע הלאה םיציפמהמ קלח .וב הלולכה םינותנהו תויטרפה תנגה אשונב
 .ךתנידמב תרשפאתמה וז ומכ תויטרפה לע

 לש םירחא םיציפמו תוחוקל ,םיפדעומ םירבח םע ןודעומ ותוא לש םוקימה תא ףתשל םייושע ונחנא ,הנוזת ןודעומ ליעפמ התא םא
 .ףיילברה

 תויצה תבוחו קוחה חוכמ עדימ תפישח

 יטפשמ ךילהל וא םייטפשמ םיכילהל ,טפשמ תיבל ןומיזל תייצל ידכ המגודל ,קוחה חוכמ שרדנכ :ךלש עדימה תא ףושחל םייושע םג ונחנא
 וניתויוכז לע ןגהל ידכ תיחרכה וזכ הפישח יכ בל םותב םירובס ונחנאשכ וא ,םישרומ ישילש דצ םירקבמ ינפב עדימ תפישח ללוכ ,המוד
 .תיתלשממ השירדל תונעיהל ידכ וא התוא עונמל וא האנוה רוקחל ידכ ,םירחא לש םנוחטיב לע וא ךנוחטיב לע ןגהלו

 תויקסע תורבעה

 ריבס יתלבה הרקמב וא ,םיסכנ לש הרבעה וא הריכמב וא השיכרב ,גוזימב תברועמ ףיילברה םא ךלש עדימה תא ףתשל םייושע ונחנא
 .לגר תטישפ לש

 ךתמכסהל ףופכב םירחא םידדצ

 תפשחנה תרחא הרטמ לכל םיישילש םידדצ םע ךילע עדימ ףתשל םייושע םג ונחנא ,וז תויטרפ תוינידמב ראותמה ףותישה ןפואל ףסונב
 .ךתייחנה וא ךתמכסה ןתמל ךומסב וא עדימה ףוסיא דעומב ךינפב



 ?יתא רשקתת ףיילברה דציכ .4

 םירצומה תא קפסל ידכ עובק סיסב לע םירחא םיעצמא וא טסקט תועדוה ,ןופלט ,ליגר ראוד ,ל”אוד ךרד ךתא רשקתל היושע ףיילברה
 היושע ףיילברה ,תוחוקלל תוריכמה תא תמאל ידכ .)ץיפמ התא םא( ךלש ףיילברה יקסעל םיעגונה םיאשונב וא/ו םישקובמה םיתורישהו
 .)חוקל התא םא( עובק סיסב לע םירחא םיעצמא וא טסקט תועדוה ,ןופלט ,ליגר ראוד ,ל”אוד ךרד רשקב ךתא רשקתל

 לש החפשמה ןרק לעו ףיילברה לש םידחוימה םיעצבמהו םיתורישה ,םירצומה ,םיקסעה לע יתפוקת עדימ לבקל יושע התא ,ךכל ףסונ
 תרגסמב תרושקת לש תמיוסמ המר להנל םיאשר ףיילברה לש םיפדעומ םירבחו םיציפמ .ליעל ראותמכ םינוש רשק יעצמאב ףיילברה
 וא המצע תרושקתב תועיפומה תוארוהה יפ לע הז גוסמ תרושקת להנל ךתורשפאב ,ךכל ףסונ .MyHerbalife-ב םהלש םייונימה זכרמ
 .866-866-4744 רפסמל ונילא היינפ ידי לע

 ?חוטב ילש ישיאה עדימה םאה .5

 תורשפא לכ ןיא ,ונרעצל .חוטבו ינכדע ,קיודמ ראשיי ךילע םיפסוא ונחנאש ישיאה עדימה יכ אדוול ידכ םיריבס םידעצ םיטקונ ונחנא
 וא םיארחא תויהל םילוכי ונניא ,ךלש ישיאה עדימה לע ןגהל םיפאוש ונחנא יכ ףאו ,האולמב תחטבואמ היהת טנרטניאב םינותנ תרבעהש
 .האלמה ותחטבאל בורעל

 ?ותוא ןקתל וא ילש עדימל סנכיהל לכוא דציכ .6

 ידכ ונלש םירתאהמ רתוי וא דחאב רקבל ךתורשפאב ,םימיוסמ םירקמב .ךלש עדימ לע הטילש ךל רשפאל ךרוצה תא תדבכמ ףיילברה
 םא ךל רשאנ ,ךתשקב יפ לע .)MyHerbalife-ב ףדעומ רבחו ץיפמ לש םימיוסמ ןובשח יטרפ ,המגודל( ותוא ןכדעלו םיוסמ עדימ תמאל
 הקיחמ שקבל ,םלש אל וא קיודמ אל ישיא עדימ ןכדעל וא ןקתל תוכזה ךל תדמוע .ךממ ונפסאש עדימ םידבעמ ונחנא םא וא ונידיב שי

 םויקל העירפמ איה םא המגודל ,ךתשקב רחא אלמל לכונ אל תומיוסמ תוביסנב .דוע וב שמתשנ אלש שקבל וא ךלש ישיאה עדימה לש
 וא תולעב הכורכ םא וא ,ךתוהז תא תמאל םילוכי ונניא םא ,םייטפשמ םיניינע לע העיפשמ איה םא ,ונלש תוירוטלוגרה תויובייחתהה
 תושקבל ונלש ינייפואה הבוגתה ןמז .רבסה ךל ןתינו ריבס ןמז קרפ ךות ךתשקבל ביגנ ונחנא הרקמ לכב םלוא ,םיילנויצרופורפ אל ץמאמב
 .ןלהל עיפומה עדימה תועצמאב ןווקמ אל וא ןווקמ ןפואב ונילא הנפ ,ישיא עדימ אשונב תושקב שיגהל ידכ .םוי 30 אוה

 .תוימואלניב תורבעה .7

 רחאלו ךתנידמב ףסאיהל יושע םירתאב ךשומישמ האצותכ גישנש וא ונל רוסמתש עדימ יכ ,בל םיש .תירבה תוצראב םימקוממ םירתאה
 .וז תוינידמב ראותמכ עדימ דוביעל ךדצמ המכסה הווהמ םירתאב שומישה םצע .םילחה םיקוחל םאתהב תרחא הנידמל רבעומ תויהל ןכמ

 .םידלי לע עדימ .8

 שומישב ,ףוסיאב ןיעדויב םיקסוע ונניא ונחנא .13 ליגל תחתמ םידליל םינפומ םניא ךא ,בחרה להקל םיחותפה טנרטניא ירתא םנה םירתאה
 ישיא עדימ ונפסאש ןכתיי יכ רובס התא םא .קוחה יפ לע רתומ רבדה םא אלא ,13 ליגל תחתמ םידלימ והשלכ ישיא עדימ לש הצפהב וא
 לככ ,ונלש תומושרהמ ותוא קוחמל ידכ ריבס ץמאמ ךותמ לעפנ ונחנאו privacy@herbalife.com תבותכל ונילא הנפ ,םירתאב ךדלימ
 .קוחה יפ לע שרדנ רבדהש

 .בקעמו Cookie יצבוק .9



 ,תשר תואושמ ,Cookie יצבוקב םישמתשמ ,ונלש םירתאב תורחא תויצקנופו םינכת םיקפסמה םימיוסמ םיישילש םידדצ ןכו ,ףיילברה
 תועונת רחא בקעמ ,םירתאה לוהינ ,תומגמ חותינ ללוכ ,תונוש תורטמל תורחא תומוד תויגולונכטו םיכסמ תדיכל / תולעפה שודיח
 .ותוללכב ונלש םישמתשמה דסמ לע יפרגומד עדימ ףוסיאו םירתאה ביבס םישמתשמה

 רישכמב ותוא הנסחאש תושיל רשפאמ Cookie ץבוק .םיבשחמ לש םיחישק םיננוכב תונסחואמה תונטק עדימ תוסיפ םה Cookie יצבוק
 ידכ Cookie יצבוקב שמתשהל םייושע ונחנא ,המגודל .תונוש השילג תולעפהו םירישכמ ,םיתוריש ,טנרטניא ירתאב ותוא תוהזל ךלש
 יצבוקב שמתשהל םיישילש םידדצל רשפאל םייושע ונחנא .רתוי הבוט שמתשמ תיווח ךל קפסל לכונש ךכ םירתאל רזוח התאשכ ךתוהזל

Cookie יצבוק םתוא לש םינכתב וא שומישב הטילש ונל ןיא ךא ,םירתאב Cookie. רידגהל ,ללכ ךרדב ,ךל םירשפאמ טנרטניאה ינפדפד 
 םא יכ ,בל םיש .Cookie ץבוק תחילש לע עודייל וא Cookie-ה יצבוק לכ תייחדל ,Cookie-ה יצבוק לכ תלבקל ןפדפדה תרוצת תא
 ןפואו Cookie יצבוק לע ףסונ עדימל .םירתאה לש תויצקנופהו תונוכתה אולמ תא לצנל לכות אלש ןכתיי ,Cookie יצבוק תוחדל רחבת
 ./http://www.allaboutCookies.org תבותכב רקב ,םלוהינ

 םידדצ םע תורשקתמ ןהו ,ל”אוד תועדוהו תומוסרפ ,טנרטניא יפדב תועבטומה דוק לש תונטק תוסיפ ןה תומוד תויגולונכטו תשר תואושמ
 יצבוק ריבעהל ידכ ,םיוסמ טנרטניא ףדב ורקיבש םישמתשמה רפסמ תא רופסל ידכ תשר תואושמב םישמתשמ ונחנא ,המגודל .םיישילש

Cookie וחתפנ ןה םא ןיבהל ידכ ל”אוד תועדוהב תשר תואושמ לולכל םייושע םג ונחנא .שומישה יסופד תא ןיבהל ידכו םכרד רשקתלו, 
 .ורבעוה םא וא תולועפ ןהב ועצוב םא

 יצבוק‘ םג םינוכמ ;LSO( םיימוקמ םיפתושמ םיטקייבוא ןוגכ ,תורחא תוימוקמ תויטנרטניא תויגולונכטו ןוסחא תויגולונכט תומייק
Cookie ימוקמ ןוסחא ,)’קזבה גוסמ HTML5 ה יצבוקל המוד ןפואב לועפל םתלוכיבש ,םיטפירקס תעמטהו-Cookie ליעל ונודנש. 

 ןפדפד לש תורדגההו םילכה תועצמאב םהב טולשל לכות אלש ןכתיי יכו Cookie יצבוק לש וזמ תולדבנ הלא תויגולונכט יכ ,בל םיש
 Analytics	Adobe לע ףסונ עדימל .www.adobe.com/privacy.html לע ץחל ,קזבה גוסמ Cookie יצבוק לוהינ לע עדימל .ליגר
 .www.adobe.com/privacy.html לע ץחל ,ךתמכסה תא לטבל ידכו

 רוביח םהב לעפוהש םידיינ םירישכמ .הנוזתה ןודעומ תייווח תא רפשל ידכ Bluetooth תואושמ לש היגולונכטב שמתשהל םייושע ונחנא
 רוביח ליעפה שמתשמה םא אלא וטלקיי אל תותואה .האושמ לש הטילקה חווטב םיאצמנ םהשכ תותוא טולקל םילוכי Bluetooth-ה

Bluetooth, תוחוקל תסינכ ,תועדוה רשפאל היושע האושמה תייצקנופ .הפיחד תועדוה ליעפהו ףיילברה לש דיינ ןומושיי ןיקתה 
 .ןומושייה תורדגהב האושמה תייצקנופ תא תיבשהל ךתורשפאב .םימולשתו

 .)’בוקעת לא‘( בקעמ םויק יאל תושקב .10

 ןוויכ ’בוקעת לא‘ תותואל ביגהל ידכ םידעצ םיטקונ ונניא הז בלשב .’בוקעת לא‘ תושקב חולשל ךל רשפאל םייושע טנרטניא ינפדפד
 םיכישממ ונחנא .המ רבד תושעל םהילע ללכב םא ,הלאכ תותוא תטילק םע תושעל םיכירצ םירתא המ הרויש יתיישעת ןקת ןיא ןיידעש
 .רצוויי אוה רשאכו םא הזכ ןקת ץמאנש ןכתייו תושדח תויגולונכט ןוחבל

 .ןווקמ םוסרפ .11

 םירצומה רובע םירחא םירתאב םוסרפ להנל הרטמב םיישילש םידדצ םע הלועפ ףתשלו ונלש טנרטניאה רתאב םוסרפ גיצהל םייושע ונחנא
 יתוריש לש םירחא םיקפסו םוסרפ תותשר ,םייקסע םיפתוש ללוכ ,םיישילש םידדצ םע הלועפ ףתשל םייושע םג ונחנא .ונלש םיתורישהו
 לע ןווקמ ןפואב םירחא תומוקמבו םירתאב תומוסרפ ךילא ריבעהל הרטמב םירחא םירתאבו ונלש םירתאב ךילע עדימ םיפסואה ,םוסרפ
 תויגולונכטב וא Cookie יצבוקב שמתשהל ןתינ .ךלש תונוכתלו תופדעהל ,ןיינעה ימוחתל ןתמאתה ךות ךלש השילגה תיירוטסיה סיסב



 םיישילש םידדצ לש תולהנתהל םיארחא ונניא ונחנא .ךלש ןיינעה ימוחתו השילגה תויוליעפ סיסב לע םוסרפ ךל קפסל ידכ תורחא תומוד
 .וז תוינידמ ידי לע תלפוטמ הניא עדימ יניינעב םתולהנתהו ,תויטרפ יניינעב הלא

 ,םירחא תומוקמבו ונלש םירתאב ןיינע ימוחת ססובמ םוסרפ קפסל ידכ ונלש םירתאה ישמתשמ לע עדימ םיפסוא םימיוסמ םיישילש םידדצ
 ימוחת יבגל תויזחת רוציל ידכ ונלש םירתאב םיפסוא םהש עדימב שמתשהל םייושע הלא םיישילש םידדצ .םירישכמו םינפדפד ללוכ
 םייושע הלאה םיישילשה םידדצהמ קלח .טנרטניאה יבחרב )תורחא תורבחמו ונתאמ( תומוסרפ ךילא ריבעהל ושמשיש ךלש ןיינעה
 שומישה ןיבש םילדבהה לשב .דקוממ םוסרפ לבקל םא הריחב תורשפא תוחוקלל קפסל הרטמב היישעתב וחתופש תוינכותב ףתתשהל
 דקוממ םוסרפ לש תויגולונכט תיבשהל ידכ םיפסונ םידעצ טוקנל ךרטצתש ןכתיי ,םידיינ םירישכמב טנרטניא ירתאבו םינומושייב
 תורדגהה תועצמאב םידיינ םינומושייב דקוממ םוסרפל ךתמכסה תא לטבל ךל םירשפאמ םיבר םידיינ םירישכמ .םידיינ םינומושייב
 םינומושייה תנקתה תא ריסהל ךתורשפאב ,ןכ ומכ .ךלש דיינה רישכמה תורדגה תא קודב ,ףסונ עדימל .ךלש דיינה רישכמב וא ןומושייבש
 .ךלש םינומושייה תונחב וא דיינה רישכמב ןימזה ליגרה הרסהה ךילהת תועצמאב ונלש

 תרגסמב המכסהה לוטיב תוינכותב תופתתשמה תורבחב ורוקמש םירישכמבו םינפדפדב ןיינע ימוחת ססובמ םוסרפל ךתמכסה תא לטבל ידכ
 רקב ,)Initiative	Advertising	Network( תשרב םוסרפה תמזוי וא )Alliance	Advertising	Digital( ילטיגידה םוסרפה תנמא
 המזויל וא )/www.networkadvertising.org/choices//( הנמאל םידדצה ידיב םילעפומה םירתאב
)//www.aboutads.info/choices/(. תורדגהה תועצמאב ןיינע ימוחת ססובמ םוסרפל ךתמכסה תא לטבל לכותש ןכתיי ,ןכ ומכ 
 ךשומישבש רישכמה וא ןפדפדה לע קר לוחל היושע המכסהה לוטיבב ךתריחב תאז לכבו ,ךלש דיינה רישכמב וא דיינה ןומושייב תונימזה
 םירישכמ ןיב רושיק לכ תיבשהל ךנוצרב םא ךלש םירישכמהו םינפדפדהמ דחא לכב ךתמכסה תא לטבל ךילעש ,ןאכמ .לוטיבה תעב
 םיש ./www.youronlinechoices.com תבותכב ןימז תויהל יושע תוימוקמ תופשב ףסונ עדימ .ןיינע ימוחת ססובמ םוסרפ ןיינעל
 תייווחו ,תויללכ תומוסרפ לבקל ךישמת התא ,ןיינע ימוחת ססובמ םוסרפל ךתמכסה תא לטבל ידכ תינקת תורשפאב שמתשת םא םג יכ ,בל
 .עגפיהל הלולע ונירתאב ךלש שומישה

 .םינווקמ םימורופ .12

 יכו ירוביצ ונה הלא םירוזאב רוסמתש עדימ לכ יכ ךכל עדומ תויהל ךילע .רוביצל םישיגנ םייתליהק םימורופ עיצהל םייושע םירתאה
 םימורופמ ךלש ישיאה עדימה תרסה תא שקבל ידכ .וב שמתשהל ןכו ותוא ףוסאלו אורקל םייושע םירוזא םתואל םיסנכנה םירחא םישנא
 .ךלש ישיאה עדימה תא ריסהל לכונ אלש ןכתיי ,םימיוסמ םירקמב .privacy@herbalife.com תבותכל ל”אוד ונל חלש ,הלא

 .ישילש דצ לש םירושיק .13

 לכב הטילשה .הטילש לכ ונל ןיא םהילעש םיישילש םידדצ ידיב םיקזחותמו םילעפומה טנרטניא ירתאל םירושיק לולכל םייושע םירתאה
 תוינידמ ןוחבל ךל םיצילממ ונחנאו ,םירתא םתואמ דחא לכ לש תויטרפה תוינידמ יאנתל םאתהב היהת ישילש דצ ירתאל רוסמתש עדימ
 וא תולועפל ,םינכתל תובח וא תוירחא לכב םיאשונ ונניא ונחנא .ישילש דצ ירתא לש םיליעפמה ינפב והשלכ עדימ ףושחתש ינפל וז
 וא תולועפל ,םינכתל רושיא םושמ ןפוא םושב הב ןיא ונלש םירתאב ישילש דצ ירתאל םירושיק תללכה .ישילש דצ ירתא לש תוינידמל
 .הלאכ םירתא לש תוינידמל

 .ישילש דצ לש תויצקנופ .14

 וא ףוסאל תויושע הלא תויושי .ףיילברהל םיפנוסמ םניאש םיישילש םידדצ ידי לע תוקפוסמ תויהל תויושע םירתאב תויצקנופהמ קלח
 הניא ףיילברה .תומוד תויגולונכטו תשר תואושמ ,Cookie יצבוקב שומיש ידי לע םג ,םירתאב ךלש שומישה לע םיוסמ עדימ לבקל
 .תויטרפ יניינעב הלא תויושי לש תולהנתהל תיארחא



 תייווח לע עדימ ףתשל ידכ וא םירתאל רבחתהל ידכ םירתאה ךרד ,רטיווט וא לגוג ,קובסייפ ןוגכ ,ישילש דצ יתורישל סנכנ התא םא
 םייושע םהו ,םירתאב ךתוליעפ לע עדימ ללוכ ,ךילע עדימ ףוסאל ולכוי הלא ישילש דצ יתורישש ןכתיי ,םירחא םע םהב ךלש שומישה
 .םהלש תויטרפה תוינידמל םאתהב תאזו ,רתאב ךלש םישומישה לע ישילש דצ יתוריש םתואב ךתא םירשוקמה םימרוג עדייל

 .וז תוינידמב םייוניש .15

 .תע לכב וז תויטרפ תוינידמ תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש ףיילברה .התליחתב םושרה ךיראתב הנורחאל הנכדוע וז תויטרפ תוינידמ
 ךשמה םצע .ףקותל וסנכיי םייונישהש ינפל הז ףדב העדוה תועצמאב ךכ לע ךתוא עדיינ ,םהשלכ םייתוהמ םייוניש עצבל עיצנ ונחנא םא
 תינכדעה התסרג תא ריכתש אדוול ידכ תעל תעמ וז תויטרפ תוינידמב ןייעל דפקה .הלאכ םייוניש תלבקכ בשחיי םירתאב ךלש שומישה
 .הז גוסמ םייונישה לכל ךדצמ המכסה הווהמ ,וז תויטרפ תוינידמב םייוניש לש םמוסרפ רחאל םירתאב שומישה םצע .רתויב

 ?תולאש יל שי םאו .16
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