
 www.amorcocktail.com רתא ןונקת
 

                                      לש תיבה רתאב שומישל םיבייחמ שומיש יאנת םיווהמ ןלהל םיטרופמה םיאנתה .1
AMOR Cocktail House- https://www.amorcocktail.com, השילגה .רתאב םיקפוסמה םיתורישבו 

 תויטרפה תוינידמל ףופכב ןכו ,הז ןונקתב םיטרופמה םיאנתל ףופכב הניה ,םירצומה לא השיגהו רתאב
 .רתאב הייפצל תנתינה

 ךדי לע עצבתתש השיכר לכ לעו ןלהל ותרדגהכ רתאב ךדי לע השעייש שומיש לכ לע ולוחי הז ןונקת תוארוה .2
 ךנה ,ךכ בקע .ןלהל ותרדגהכ רתאה להנמ ןיבל ךניב ןויד לכל יטפשמה סיסבה תא ווהיו ,רתאה תועצמאב
 .ןויעבו ואולמב הז ןונקת אורקל שקבתמ

 .עמתשמב הבקנל םג הנווכה ,רכז ןושלב םישמתשמ וב הז ןונקתב םוקמ לכב .3
 .ןונקתה תונשרפב ושמשי אלו שמתשמה תואצמתהו תוחונ םשל תואבומ םיקרפה תורתוכ .4

 
 יללכ .5

                       ,מ"עב םילייטקוק הזירבו רומא ידי לע לעפו https://www.amorcocktail.com לש תיבה רתא .5.1
 (www) טנרטניאה תשרב ויוהיזש (domain) םחתמב אצמנו ,)"רתאה להנמ" :ןלהל( 516520194 .פ.ח
 .)"רתאה" :ןלהל(https://www.amorcocktail.com  וניה

 ,תעל תעמ םינתשמה ,םינוש םירצומ שוכרלו ןוחבל ,רוקסל ,עדימ לבקל םישמתשמל רשפאל דעונ רתאה .5.2
 :ןלהל( תוריבו םילייטקוק תנכהו תשגהל םיוולנ םירזיבאו תוסוכ ,םינוש םיזראמ ,םילייטקוק ןוגכ
 .החונו הלק הרוצב ,)"רצומה"

 .רתאה להנמ ידי לע לעפומ רתאה .5.3
 :דחי םיאבה םיאנתה לכ םייקתהב רתאב שומיש תושעל יאכז שמתשמ .5.4

 ;תובייחמ תויטפשמ תולועפ עצבל רישכ ונה שמתשמה .5.4.1
 ;םינש 18 ואלמ שמתשמל .5.4.2
 ;הפקת תילארשי תוהז תדועת לעב ונה שמתשמה .5.4.3
 דבוכמה וא יארשאה תורבחמ תחא י"ע לארשיב קפנוהש ,ףקת יארשא סיטרכ לעב ונה שמתשמה .5.4.4

 ;יארשאה יסיטרכ תורבחמ תחא י"ע לארשיב
 ;טנרטניאה תשרב ינורטקלא ראוד את לעב אוה שמתשמה .5.4.5
 .רתאה להנמ לש תויטרפה תוינידמלו הז ןונקת יאנתל םיכסה שמתשמה .5.4.6

 ךרוצ אללו ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,תעל תעמ ,הז ןונקת ןכדעל תוכזה תא ומצעל רמוש רתאה להנמ .5.5
 ,רתאב שמתשמה תמכסה תלבק וא תמדקומ העדוהב ךרוצ אלל ,שארמ יהשלכ העדוה תריסמב
 לע .ןיינעב הנעט היהת אל רתאב שמתשמלו רתאל הסינכ לכב  םיאנתה תא אורקל שמתשמה תוירחאב
 םייוניש לע ,רתאב םוסרפ תועצמאב ,וישמתשמ תא ןכדעל רשפאה לככ לעפי רתאה להנמ ,רומאה ףא
  .הלא שומיש יאנתב ולוחיש

 והארמ ,והנבמ תא תעל תעמ ,תונשלו ,םיגורדשו םינוכדעל רתאה תא רוגסל יאשר רתאה להנמ .5.6
 ,עדימ תרבעה תטיש ,עדימ לכ לש ותצפה קיספהלו ,וב םינתינה םינכתהו םירצומה לש םתונימזו

 העדוהב ךרוצ אלל תאזו םירחא רודיש ןייפאמ וא/ו תותוא ןייפאמ לכ וא עדימה תרבעה תויוריהמ
  .שמתשמל שארמ

 שמתשמ ידי לע רתאב שומיש לכו רתאה ישמתשמ לכ לע ומוסרפ עגרמ לוחי שומישה יאנתב יוניש לכ .5.7
 .שמתשמה ידי לע םירומאה םייונישה לש הלבקו המכסה בשחיי םירומאה םייונישה עוציב רחאל

 יאנת תא ויתולועפב רשאמ ותניחבל וא/ו רצומ תשיכרל רתאב שומיש השוע וא/ו םשרנה שמתשמ .5.8
 ,םקלח וא םלוכ ,שומישה יאנתל םיכסמ ךניא םא .םיאלמה רתאה יתורישמ תונהיל יאכז היהיו ןונקתה
  .איהש הרטמ לכל רתאב שומיש תושעל יאשר ךניא

 יאנתב טרופמל םאתהב םינוש םיטרפ תנזהו םולשתב הנתומ רתאה לש םימיוסמ םיקלחב שומישה .5.9
 .ןלהל שומישה

 רתאב שומישה יאנת .6
 .'ג דצ לכל הרבעהל תנתינ אלו שמתשמל תישיא הניה רתאב שומישה תוכז .6.1
 תוירחסמ תורטמל אלו םישמתשמה לש ישיאהו יטרפה שומישל םידעוימ רתאב םיעצומה םירצומה .6.2

 דצ לכל הריכמל םינתינ םניאו אוהש ישילש דצ לכל הריכמל םינתינ םניא םירצומה .תואנוטיס וא/ו
 ןפואב ,רתאב שומישה וא/ו תופתתשהה תא והשלכ שמתשממ עונמל יאשר רתאה להנמ .החנהב ישילש
 לולע שמתשמה יכ רובס אהי םא תוברל ,ןיד לכל ףופכב ,ריבסה ותעד לוקיש יפ לע ,תותימצל וא ינמז
 רמוש ףא רתאה להנמ .שארמ ךכ לע שמתשמל עידוהל וא ותטלחה קמנל ךרוצ אלל תאזו ,םהב רוחסל
 תוביסנב שמתשמה לש ותשיכר תא לטבל ,ןיד לכל ףופכבו ריבסה ותעד לוקיש יפ לע ,תוכזה תא ומצעל
 .ולא

 ,הביס אלל ףאו איהש הביס לכמ ,תע לכב קיספהל יאשר אהי רתאה להנמ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .6.3
 ,תמדקומ הארתה ןתמב ךרוצ אלל ,הריכמ לטבל וא/ו רתאב תוליעפה תא ,ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע
  :םיאבה םירקמהמ דחא לכב תוברל

 ;םייוגש םיטרפ ןווכתמב רסמ שמתשמה רתאה להנמ תעדל םא .6.3.1



 
 

 םורגל לולעה שומיש וא/ו הז ןונקת יפל רוסאה שומיש השוע וא השע שמתשמה ןהב תוביסנב .6.3.2
 וא/ו תיחרזא הלווע הווהמה ןפואב וא/ו םישמתשמל וא/ו קסעה יתב וא/ו רתאה להנמל הערפהל
 תא רפמה וא/ו דגונה ןפואב לעופ שמתשמה וא/ו ריבס דשח ררועמה ןפואב וא/ו תילילפ הריבע
  ;ןונקתב וא/ו שומישה יאנתב םיעובקה םיאנתה

 להנמב עוגפל םילולעה וא/ו םיעגופה לדחמ וא השעמ עציב שמתשמה רתאה להנמ תעדל םא .6.3.3
 ;םהשלכ םיישילש םידדצב וא/ו רתאה

 ידכ וא יקוח יתלב השעמ עוציבל רתאה יתורישב שומיש השע שמתשמה רתאה להנמ תעדל םא .6.3.4
  ;הזכ השעמ לש ועוציב דדועל וא עייסל ,לקהל ,רשפאל

  ;הז ןונקת תוארוהמ וזיא רפה שמתשמה םא .6.3.5
 .יהשלכ ךרדב שומישל לבגוה וא םסחנ שמתשמה תושרבש יארשאה סיטרכ םא .6.3.6

 לכב גוהנל שמתשמה לש ותבוחמ עורגל ידכ ,ליעל רומאכ ,םירצומה תלבגהב וא הקספהב ,המיסחב ןיא .6.4
 ,רתאבש םינכתבו םירצומב תוברל ,רתאב שמתשמה לש שומיש לכ .הלא שומיש יאנתל םאתהב תע
 תא הכזי ,ןיד לכ תוארוהל דוגינב וא/ו הלא שומיש יאנתל דוגינב וא/ו רתאה להנמ תוארוהל דוגינב
 רתוי וא דחא תטיקנב ,ןיינעה יפל םינכתב וא/ו םירצומב תויוכז ילעב םיישילש םידדצ וא/ו רתאה להנמ
 להנמ תוכזל דמועה רחא דעס לכמ עורגל ילבמ תאזו ,שמתשמה יפלכ הז ןונקתב םיעובקה םידעסה ןמ
 .ןיד לכ יפ לע םינכתב וא/ו םירצומב תויוכז ילעב םישילש םידדצ וא/ו רתאה

 םאתהב ,הקילס קפסכ שמשמה 'ג דצ תועצמאב תעצבתמ רתאה ךרד םיתוריש וא/ו םירצומ תשיכר .6.5
 ורסמנש יארשא יסיטרכ יטרפ תרמוש הניא הרבחה .יארשאה יסיטרכ תקילס שומישה יאנת םכסהל
 היתרשב רתאה ישמתשמ ידי לע

  םירצומ תשיכר ןפוא .7
 םיטרפהמ רתוי וא דחא תא רוסמל שמתשמה שרדיי )"הלועפה עוציב" :ןלהל( רתאב השיכר עוציב תעב .7.1

 ,ןופלט ,בושיי ,תבותכ ,החפשמ םש ,יטרפ םש ,אמסיס ,ינורטקלא ראוד תבותכ( םמצע תודוא םיהזמה
 תא לטבל יאשר היהי רתאה להנמ .)"םיישיאה םיטרפה" :ןלהל( )יארשא סיטרכ יטרפו תוהז תדועת
 רסה ןעמל .ליעל 6.3 ףיעס תוארוהל םאתהב וא/ו םיישיאה םיטרפה אלל עצובת הנמזה םא הנמזהה
 םיטרפה לכ תא תרסמ אלש לככ ,תאז םע .דבלב ךנוצרב היולת םיטרפה תריסמ יכ רהבוי קפס
  .רצומה תשיכרב ףתתשהל לכות אל הלועפה עוציב ךרוצל םישקובמה

 םיטרפ ורסמנ םא ,רתיה ןיב ,ןכו ליעל םיטרופמה םימעטהמ הנמזהה תא לטבל יאשר רתאה להנמ .7.2
 וא/ו רצומה יטרפ תגצהב תינכט תועט וא/ו שונא תועט הלחש ררבתי םאב וא/ו םייקלח וא/ו םיבזוכ
 העדוה ,השיכרה תא עציב רשא שמתשמל חלשית ,רומאכ הרקמב .'וכו םולשתה יאנת וא/ו וריחמ
 .)הלועפה עוציב תעב שמתשמה רסמש ינורטקלאה ראודה תבותכ( ינורטקלאה ראודה תבותכל המיאתמ
 ,שמתשמה לש ינורטקלאה ראודה תבותכב לוטיבה תעדוה תלבקל תוירחאב אשיי אל רתאה להנמ
 לש הרקמב וא/ו היוגש ינורטקלאה ומושיר תעב שמתשמה רסמש ינורטקלאה ראודה תבותכש הרקמב
 .תרחא היעב וא/ו תינכט הלקת

 המכסהו ןונקתה תאירק תא רשאלו םיישיאה םיטרפה תא רוסמל שי רתאב םירצומ לש השיכר ךרוצל .7.3
  .ול

 .שרופמב תרחא ןיוצ םא אלא ,ןידה יפ-לע ביוחמ רבדהש לככ ,מ"עמ םיללוכ רתאב םיגצומה םיריחמה .7.4
 .םתשיכר ךלהמב םירצומה ריחמל ופסוותי רשא ,חולשמ ימד םיללוכ םניא רתאב םיגצומה םיריחמה

 .עיצמה ידי לע הניגב עצוהש םוכסה אולמ םולשתב תבייחמה הינק הווהמ הרשואש הינק .7.5
 יעצמא /יארשאה סיטרכ תועצמאב תאזו ,ומעטמ ימ וא/ו רתאה להנמ ידי לע עצבתי שמתשמה בויח .7.6

 .שמתשמה רסמ ויטרפ תאש םולשתה
 :ןלהל(   םינותנ דוביע תכרעמל ורבעוי שמתשמה לש םיישיאה םיטרפה ,רתאב השיכר עוציב תעב .7.7

  .םהב רומאל הרואכל היאר ווהי תכרעמה ימושיר .(SSL) ינקת ןפצומ ץורע תועצמאב )"תכרעמה"
 תורבח י"ע הלועפה רושיא םעו יארשאה סיטרכ יטרפ לש הקידב עצבתת הלועפה עוציב רחאל דימ .7.8

  .התחדנ וא הרשוא הלועפה יכ המיאתמ העדוה ןתנית ,יארשאה יסיטרכ
 יארשאה סיטרכ בויח לע יארשאה תרבחמ לבקתהש הלועפה עוציב רבדב רושיא קר יכ ,שגדויו רהבוי .7.9

 תוברל ,םייטנבלרה הלועפה יטרפ תא ללוכה שמתשמה לש ינורטקלאה ראודב לבקתהש רושיא םע דחי
 .רתאה להנמ לצא הלועפה תטילק לע רושיא הווהי ,הלועפה יטרפו שמתשמה יטרפ ,הלועפה רפסמ
  .תולועפה תונוכנל הרואכל היאר הווהי רתאה להנמ יבשחמב םשרנש םושירה

 םירצומ תשיכרל השקב לכ לטבל וא לבקל אלש תוכזה תא ומצעל רמוש ומעטמ ימ וא/ו רתאה להנמ .7.10
  :םיאבה םירקמה ןמ דחא לכב ,יארשאה תרבח רושיא רחאל םג

 רצומה תשיכר רובע םולשתה יכ דשח ררועתמ רתאה להנמ לש ריבסה ותעד לוקישל םאתהב םא .7.10.1
  ;ודעומבו ואולמב עצובי אלש וא ללכ עצובי אל

  ;רתאב השיכר עוציבל שרדנה עדימ וא/ו יוהיזה יטרפ תריסמב תועט הלפנ .7.10.2
 וא/ו השיכרל עצומה רצומה יטרפ תגצהב הגירח תינכט תועט וא רפוס תועט הלפנ יכ ררבתי םא .7.10.3

 ;םירחא םיטרפ וא/ו ריחמה
 ךרדב ןיקת השיכר ךילהב המגפש תרחא תינכט היעב וא/ו תרושקת תלקת התרק םהב םירקמב .7.10.4

  ;השיכרה
  ;והשלכ םרוג דצמ תיקוח הניאש תוליעפ הריכמה ךלהמב הלח יכ ררבתי םא .7.10.5
  ;ןיקת ןפואב הלוהינ וא/ו הריכמה ךשמה תא םיענומה ןוילע חוכ לש םירקמב .7.10.6



 
 

 תריגס םרטב השיכרה ףדב ,ותעד לוקישל םאתהב ,הריכמה לוטיב לע העדוה םסרפי רתאה להנמ .7.10.7
 תשיכר תעב הרסמנש ל"אודה תבותכ תועצמאב שכורל הלוטיב לע העדוה חלשי וא/ו הריכמה
  ;םימיאתמה םירקמב רצומה

 קפסל העדוה ךכ-לע רסמית ,הלטובש הריכמל סחיב םהישכורל םירצומ וחלשנו הדימב .7.10.8
 ולטובי הריכמה תרגסמב םירצומה תושיכר ללכ הז הרקמב .םירצומה קפסל ותוירחאבש
  ;השיכרה תולעב וכוזי םישכורהו

 םירצומה ישכור תופתתשה לטובת ,הז ףיעסב טרופמכ םירצומה תשיכרל השקבה לוטיב לש הרקמב .7.11
 רזוח שומיש םירצומה ישכורמ עונמל תוכזה הרומש רתאה להנמל ,ןכ ומכ .םפסכ םהל בשוי םאתהבו
 הנעט לכ םישכורל אהת אלו ,ןיד לכ פ"ע ותושרל םידמועה דעס וא/ו תוכז לכמ עורגל ילבמ תאזו ,רתאב
-ו 7.10.7 םיפיעסל םאתהב ולעפש לככ המעטמ ימ וא/ו רתאה להנמ יפלכ העיבת וא/ו השירד וא/ו

7.10.8; 
 השיכרה תמלשה ךרוצל .המיאתמ העדוה שכורה לבקי יארשאה תורבח י"ע הקסע הרשוא אל וב הרקמב .7.12

 רושיא תרדסה ךרוצל רתאה להנמ לש תוחוקלה תוריש דקומ םע ינופלט רשק רוציל שכורה שרדיי
 יארשאה תורבח רושיא תרדסה רחאל קר תמלשומכ בשחית הלועפ .הקסעה עוציבל יארשאה תורבח
 לע העדוהה תלבק דעוממ תועש 24 ךותב רושיאה תרדסהל שכורה לעפ אל .שכורה י"ע הקסעה עוציבל
 .השיכרה תשקב תא לטבל יאכז רתאה להנמ היהי ,הקסעה עוציבל רושיא ןתמל יארשאה תורבח בוריס

 ינורטקלאה ראודה תועצמאב םירצומה תשיכר ןיגב הלבקה תלבק תאזב רשאמ ךנה רתאב שומישה תעב .7.13
 .רצומה תשיכר תעב תרסמ רשא

 לש םומיסקמה תומכ תא וא/ו םירצומה לש םומינימה תומכ תא ןכדעל יאשר היהי רתאה להנמ .7.14
 .םירצומ תשיכרל ילמינימ םוכס עובקל וא/ו השיכרל םינתינה םירצומה

 םירצומה תקפסא .8
 רצומה לש הריכמה דומעבו ולא שומיש יאנתב םיעיפומה םיאנתל םאתהב עצבתת םירצומה תקפסא .8.1

 יאנתב םיעיפומה םיאנתל םאתהב ,תידעלבה ותוירחאבו 'ג דצ ידי לע עצובת םירצומה תקפסא .רתאב
 .םירצומה תא וקפסי רשא 'ג דדצ תוינידמל םאתהב וא/ו רתאב רצומה לש הריכמה דומעבו ולא שומיש
 וא/ו הנעט לכ היהת שמתשמלש לככו םירצומה תקפסא םע רשקב תוירחא לכב אשיי אל רתאה להנמ
 השירד וא/ו הנעטב אובל יאשר היהי אוהש ירה םתקפסא וא/ו םירצומה םע רשקב העיבת וא/ו השירד
 .דבלב רצומה תא קפסמה 'ג דצ לא העיבת וא/ו

 תורישה תולע .9
 .תולע אלל וניה רתאב השילג וא/ו )םירצומה תשיכר אלל( רתאב שומישה .9.1
 ,ןידכ מ"עמ ללוכ רתאב גצומה רצומ לכ יווש .שוכרל רחב ם/ותוא םי/רצומה תולעב אשיי שמתשמ לכ .9.2

 .תרחא רמאנ םא אלא
 .שמתשמהמ חולשמ ימד וא/ו תוריש תלמע תובגלו תאז תונשל יאשר רתאה להנמ ןמז לכבו הרקמ לכב .9.3

 חולשמה ימד יכ רהבומ דוע .רתאב רבדה ןכדועי ,רומאכ הלמע תייבג לע טלחויש לככו םא יכ ,רהבומ
 .רתאה להנמ תעד לוקישל םאתהב םיעבקנ

 תוירחא .10
 תבותכ תוברל ,רצומה שכור ידי לע דלקוה רשא קיודמ וא/ו ןוכנ אל עדימל יארחא היהי אל רתאה להנמ .10.1

 רצומה תא חלשי קסעה תיב .'וכו העטמ/ינכדע/ןוכנ אל טרפ לכ וא/ו יוגש דיינ רפסמ וא/ו היוגש ליימ
  .AS-IS רסמ שמתשמה רשא םיטרפל םאתהב

 ןוניס לש םירקמב תוברל ,רצומה ת/לבקמל רצומל סחיב תועדוה תעגהל יארחא היהי אל רתאה להנמ .10.2
 ןעמנה לש ל"אודה תביתש וא ,טסקט תועדוהב ןכות יתוריש תלבקל יונמ וניאש שמתשמ וא םאפס י"ע
 .ב"ויכו האלמ

 וא/ו םינאובי וא/ו םינרצי לש וא/ו ולש םינוש םירצומ רתאה תועצמאב שוכרל ךל רשפאמ רתאה להנמ .10.3
 להנמ ,תאז םע .הריהמו החונ ךרדב )"קסעה יתב" :דבלב 10 ףיעסב דוחלו דחיב ןלהלו ליעל( םיאנועמק
 וא/ו ןרצי לש םירצומ םה שוכרת םירצומהמ קלח דועב ,דבלב םירצומהמ קלח לש ןרציה וניה רתאה
 וא/ו רתאה להנמ ,הז ןונקתב רומאב עורגל ילבמו ,ךכיפל .רתאה להנמ וניאש יאנועמקה וא/ו ןאוביה
 ,םתריכמ רחאל רתאה תועצמאב ושכרנש םירצומל תוירחאהו תורישה לע םיארחא םניא ומעטמ ימ
 הלח ,ןיד יפ לע הנשיש לככ ,רומאה ןיגב תוירחאה .יפולח רצומ תקפסאל וא/ו םניגב תוירחאל תוברל
  .םירצומה לש םיאנועמק וא/ו םינאובי וא/ו םינרציכ םישמשמה ,קסעה יתב לע ידעלב ןפואב

 יפכ ,דבלב םירצומה תגצהל תלבגומ היהת םהלש ןרציה וניא אוהש םירצומ ןיגב רתאה להנמ תוירחא .10.4
 .םהילע םיארחאה םיאנועמק וא/ו םינאובי וא/ו םינרציה ידי לע ול ורסמנ ולאש

 לכ לוחת אלו הז עדימ םירסומה קסעה יתב תוירחאב וניה רתאב עיפומה םירצומ לע עדימ וא/ו רואית .10.5
 .רתאה להנמ לע הז רשקהב תוירחא

 םירושקה ,ישילש דצ לכל וא/ו שמתשמל ומרגיש אוהש גוס לכמ םיקזנל תוירחאב אשיי אל רתאה להנמ .10.6
 םירצוימ םניאש םירצומה לש םינכתה םע וא/ו םתקנעה ןפוא וא/ו םירצומה םע ןיפיקעב וא/ו ןירשימב
 .ףיקע וא/ו רישי ןפואב ודי לע

 וא/ו שומישמ האצותכ םרגיש ,רחא וא יפסכ ,ףיקע וא רישי קזנ לכל יארחא היהי אל רתאה להנמ .10.7
 .רתאב םירצומהמ הזיא תועצמאב עיגת םהילאש קסעה יתבב וא/ו רתאב עיפומש עדימה לע תוכמתסה
 וא/ו םיישילש םידדצ ידי לע ומצע רתאב ומסרפתיש םינכתו עדימל םג תוירחאב אשיי אל רתאה להנמ
 .םהב שומיש וא םהילע תוכמתסהמ עבנתש האצות לכל



 
 

 שומישמ האצותכ ומרגיש עדימל וא/ו הנכותל וא/ו דויצל םיקזנה לכל יארחא היהי אל רתאה להנמ .10.8
 רחא דויצ לכו הרמוח ,בשחמ ,תרושקת וק ,ןופלט תקזחאלו תלבקל יארחא היהי שמתשמה .רתאב
 .ךכב תוכורכה תויולעה לכלו רתאב שומיש תושעלו השיג לבקל תנמ לע ,שרדנש לככ שרדנה

 לכ אהת אל שמתשמל .דבלב קסעה יתבב יולת רשא ,םירצומה תקפסא דעומל יארחא וניא רתאה להנמ .10.9
 .םירצומה תקפסאל רושקה ןיינע לכב רתאה להנמ יפלכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט

 ,םימוליצ ,הקיסומ ,םירויא ,םיבוציע ,םיטוטרש ,רתאה בוציע תוברל וב םיעיפומה ןכותהו רתאה .10.10
 לש םירצוי תויוכז יניד ידי-לע םינגומ ב"צויכו הקיפרג ,טסקט ,ואדיו יעטק ,וידוא יעטק ,תופמ ,תונומת
 סינכהל שמתשמה לע רסאנ .תורחא תונידמ לש םירצוי תויוכז יקוחו ל"ניב תונמא ,לארשי תנידמ
 תורזגנ תודובע רוציל ,ןוישיר קיפנהל ,לפכשל ,עצבל ,גיצהל ,רדשל ,ץיפהל ,םסרפל ,קיתעהל ,םייוניש
 .ליעפמה לש תשרופמהו הבותכה ,תמדקומה ותמכסה אלל רתאב לולכה עדימה ןמ קלח לכ רוכמל וא
 

 )תוחוקל תוריש( רתאה להנמל היינפ יכרד .11
 :רפסמב רתאה להנמ לש תוחוקלה תורישל תורישי תונפל לכות רתאב הרושקה היעב וא/ו הלאש לכב .11.1

 לא תונפל לכות ,ןכ-ומכ .9:00-18:00 :תועשה ןיב לוח ימי :דקומה לש ותוליעפ תועש 058-6472232
amorcocktail@gmail.com.  תועש וא/ו ימי  ינורטקלא ראודב היינפ תועצמאב רתאה להנמ
 .רתאה להנמ תעד לוקיש יפל תעל תעמ תונתשהל םייושע תוליעפה

 :הרזחהו םילוטיב תוינידמ .12
 הזכש לוטיב לעו ליעל 11.1 ףיעסב טרופמה תוחוקלה תוריש דקומל תונפל שי םירצומ תשיכר לוטיבל .12.1

 .)"ןכרצה תנגה קוח" :ןלהל( 1981-א'משתה ןכרצה תנגה קוח תוארוה ולוחי
 וא ראודה תועצמאב וא רתאה לש תוחוקלה תורישל הינפ תועצמאבו בתכב תונפל שי ,לוטיב ךרוצל .12.2

 יטרפ תא לולכת הינפה .)ינורטקלא ראוד תמגודכ( תינורטקלא תרושקת תועצמאב וא סקפ תועצמאב
 .רצומה יטרפ תאו תוהז תדועת רפסמ תוברל ,שכורה

 רחאל השיכר לטבל ןתינ אל יכ רהבומ .רצומה תשיכר תא לטבל לוכי רצומה ןיגב םלשמה שמתשמה קר .12.3
 .רצומה לבקמל םי/רצומה תריסמ

 קוחל )ג(ה14 ףיעסב רומאכ ויקזנ תא עובתל רתאה להנמ לש ותוכזמ עוגפל ידכ רומאב ןיא ,תאז םע .12.4
 .ןכרצה תנגה

 תוידוסו עדימ תחטבא .13
 הרימש םשל ,ליעל 7.1 ףיעסב םתרדגהכ םיישיאה םיטרפה תחטבאל ,ותלוכי בטימכ ,לעפי רתאה להנמ .13.1

 וא/ו תוצירפ ינפב תוניסח ויתוכרעמ יכ חיטבהל לוכי וניא רתאה להנמ ,תאז םע .שמתשמה תויטרפ לע
 .ןיינעב הנעט לכ שמתשמל היהת אל רומאכ הרקמבו ,ויתוכרעמל תושרומ יתלב תורידח

 ואשיי אל םינכתהו םירצומל רושקה רחא םרוג לכו ומעטמ םילעופה לכ ,וידבוע ,וילהנמ ,רתאה להנמ .13.2
 וא ומרגיש ,םייתאצות וא םיפיקע םירישי ,םהשלכ ןדבוא וא/ו דספה וא/ו קזנ לכל יהשלכ תוירחאב
 יתלב הרידח וא/ו הצירפמ האצותכ 'ג דצל וא/ו שמתשמל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םרגיהל םילולעה
 .רתאה להנמ לש ויתוכרעמל םישרומ

 ללכבו רתאב ותוליעפמ םיעבונה וא/ו רתאל םושירה דעומב רתאה להנמל שמתשמה רסמש םיטרפה לכ .13.3
  .רתאה להנמ לש עדימה ירגאמב ורמשי ,השילגה ךלהמב שמתשמה תודוא ףסאנש עדימ הז

 .הז ןונקתמ דרפנ יתלב קלח הווהמה רתאה להנמ לש תויטרפה תוינידמב םייונמ עדימב םישומישה .13.4
 לש שומישה תודוא וא שמתשמה תודוא ישיא עדימ לכ ףושחל תוכזה תא ומצעל רמוש רתאה להנמ
 תלבק אללו שמתשמל תמדקומ העדוה ןתמ אלל ,רתאבש םינכתבו םירצומב תוברל ,רתאב שמתשמה
 וא/ו ןידה תושירדל תויצ ךרוצל )1 :םיאבה םירקמהמ רתוי וא/ו דחא םייקתהב ,שמתשמהמ המכסה
 ימ וא/ו רתאה להנמ לש ויתויוכז לע ןגהל )2 ;תכמסומ תושר/טפשמ תיב לש וצ רחא אלמל תנמ לע
 רישעהלו רפשל )5 ;תורישה תא קפסל )4 ;ולא שומיש יאנת תא ףוכאל )3 ;םיישילש םידדצ וא/ו ומעטמ
 )7 ;רתאב םימייקש םינכתו םירצומ לטבל וא/ו תונשל )6 ;רתאב םיעצומה םינכתהו םירצומה תא
 ;ולש תוניינעתהה ימוחתל רתאב רוקיבה תעב שמתשמל וגצויש תואקסעה וא/ו תועדומה תא םיאתהל
 .עדימ תחטבא יכרצלו םיטרפ תומיאל )9 ;רתאב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסיא ךרוצל )8
 םיצמאמה לכ תא רתאה להנמ השעי ,שמתשמה תודוא ישיא עדימ רתאה להנמ ףושחיו הדימב
 .ןיינעה תוביסנב ןתינש לככ שמתשמה לש ותויטרפ תרימשל ותלוכיבש

 הרבעה לכ .עדימה תוידוס לע ,רשפאה לככ ,רומשל תנמ לע םילבוקמ תוריהז יעצמאב טקונ רתאה להנמ .13.5
 וא/ו ותטילשב םניאש םירקמב ,תאז םע .ןקת יפל ןפצומ ןפואב תישענ רתאהמ יארשא סיטרכ רפסמ לש
 םרגייש ,רישי וא ףיקע ,אוהש גוס לכמ קזנ לכל יארחא אהי אל רתאה להנמ ,ןוילע חוכמ םיעבונה
 םא רישי קזנל טעמל ,השרומ אל שומיש וב השעי םא וא דבאיי הז עדימ םא ומעטמ ימל וא/ו שמתשמל
 .רתאה להנמ לש )טפשמה תיבב עבקתש לככ( ותונלשר לשב םרגנ רומאכ קזנ

 םימרוגל ותריסמו יטסיטטס עדימ חותינ ךרוצל רוסמתש םיטרפב שמתשהל יאשר אהי רתאה להנמ .13.6
 רפשל הרטמב )ב"ויכו ירנג חוליפ ,הינק ילגרה חוליפ ,רתאב םירקבמ רפסמ תניחב יכרוצל ןוגכ( םירחא
 ךילא וסחייתי אלו םיימינונא ויהי םינותנה הז הרקמב םלוא ,וב םיעצומה םירצומהו רתאה תוליעפ תא
 .ךתוא והזי וא תישיא

 םינסחואמ רשא םינטק טסקט יצבק -(”cookies“) "תויגוע"ב שומיש תושעל יאשר אהי רתאה להנמ .13.7
 ,ךלש ןפדפדה תועצמאב שמתשמ התא וב בשחמה לש חישקה ןנוכה לע רתאה להנמ לש תרשה ידי לע
 הסינכ לכב םיישיאה ךיטרפ תא ןיזהל ךרוצה תא ךממ ךוסחלו ליעיו ריהמ תוריש ךל קפסל תנמ לע



 
 

 ןווכל לוכי התאו ישיא ןפואב ךתוא ההזמש עדימ לכ תוליכמ ןניא "תויגוע"ה יכ רהבוי ,תאז םע .רתאל
 .וקחמייש וא "תויגוע" בשחמב וטלקיי אלש ךכ ךלש ןפדפדה תנכות תא

 תמוסרפ ירבדו רישי רוויד .14
 שכרש ימ ,לשמל( ךיתודוא רסמ ישילש דצש םיטרפ וא רתאל ךתמשרה תעב רוסמתש םיישיאה םיטרפה .14.1

 תמוסרפ ירבדו )תישיא םימאתומ םימוסרפ( םירישי םירוויד חולשמל ונתוא ושמשי )רצומה תא ךרובע
  .)SMS( רצק רסמ תעדוהו ינורטקלא ראוד ןוגכ ,םינוש הידמ יעצמאב ,םירחא

 ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל א30 ףיעסב םתרדגהכ( תומוסרפ ירבדו םינוכדע תלבק תקספהל .14.2
 תוביסנב תישיא םאתומה םוסרפל ליבוהש עדימ תקיחמ וא/ו ל"אודבו -SMSב ,1982-ב"משתה
 amorcocktail@gmail.com.   ל"אוד תבותכל בתכב העדוה תועצמאב הנפ תומייוסמ

 .ךבוריס תורמל ,ןתוא ךל חולשל ונתיאמ ענומ וניא ןידהש תועדוה ךל חולשל לכונ ןיידע ,הרקמ לכב .14.3
 תשקב רחאל םגש ןכתי ,ןכל .רחא םוסרפמ הרסה העמשמ ןיא תישיא םאתומ םוסרפמ הרסה ,ףסונב .14.4

  .ישיא ןפואב ךל תומיאתמ ןניאש תומוסרפ לבקל ךישמת תישיא םאתומ םוסרפמ הרסה
 רתאה תוליעפ ןיגב תיללכ תוירחא .15

 ,הנעט לכ הלועפה עצבמל וא שמתשמל היהת אל .(AS IS) אוהש תומכ שומישל ןתינ רתאב תורישה .15.1
 ויכרצל ותמאתה וא ויתולבגמ ,וינייפאמ ,תורישה תונוכת ןיגב רתאה להנמ יפלכ השירד וא/ו העיבת
 .ויתושירדלו

 וניא רתאה להנמ ,תאז םע דחי .רתאה לש ותוליעפ תוניקת לע רומשל ץמאמ לכ השוע רתאה להנמ .15.2
 תוברל - תולקת וא/ו םילוקלק ,תוקספה אלב ורדסכ ןתניי וא/ו ערפוי אל רתאב תורישהש בייחתמ
 וא/ו תולקתל והשלכ ןפואב יארחא היהי אל אוהו ,תרושקתה יווקב וא הנכותב ,הרמוחב תולקת
 םירשפאמה םיימואל - ןיבה תרושקתה יווקב וא/ו קזב יווקב וא/ו תימלועה טנרטניאה תשרב םישוביש
 .טנרטניאה תשרל השיגה יתוריש תא

 להנמ .רתאה להנמ י"ע םילעפומ םניאש טנרטניא ירתאל תוינפה וא/ו םירושיק ללכיהל םייושע רתאב .15.3
 םושמ והשלכ רתאל רושיקב תוארל ןיאו םירשוקמה טנרטניאה ירתאל תוירחאב אשיי אל רתאה
 רתאה להנמ .םישמתשמה לש םתעידילו םתויחונל קרו ךא ודעונ םירושיקה .רתא ותוא לע הצלמה
  .םיפסונ םירושיק ףיסוהל וא/ו רתאהמ רושיק לכ ריסהל ידעלבה ותעד לוקיש יפל יאשר

 .ליעפ טנרטניא רתאל הלועפה עצבמ תא ליבות יהשלכ (link) תירושיק יכ בייחתמ וניא רתאה להנמ .15.4
 ינחור ןיינק .16

 ,יוסח עדימו םיירחסמ תודוס ,רחסמ ינמיס ,םיטנטפ ,םירצוי תויוכז תוברל ,ינחורה ןיינקה תויוכז לכ .16.1
 .רתאה להנמ לש אלמהו ידעלבה וניינק ויהי וא/ו םה רתאה להנמ ידי לע חתופ/י וא/ו ךרעי/נש רמוח לכב

 רתאב םיעיפומה הגוצת וא/ו עדימ לכ (icons) םינוקייא תוברל ,רתאה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .16.2
 הלא לש םתגצהו םתכירע ןכו (logo) וגול ינמיס ,רחסמ ינמיס ,תילולימ הגצה ,בוציע ,הקיפרג תוברלו
 ,הנכות ימושיי ,הקיפרג יעטק ,לילצ ,הקיפרג ,םירויא ,טסקט ללוכ ,רתאבש םינכתהו םירצומה תוברל
 י"ע םינגומו ,םישילש םידדצ ידי לע ןוישירב ול ונתינ וא/ו רתאה להנמ לש ושוכר םניה ,תונומתו םיפרג

 לכ .תורחא תונידמ לש םירצוי תויוכז יקוחו ,ל"ניב תונמא ,לארשי תנידמ לש םירצוי תויוכז יקוח
 .המאתהב םיישילש םידדצל וא/ו רתאה להנמל תורומש תויוכזה

 ,םסרפל ,לפכשל ,עצבל ,גיצהל ,רדשל ,ץיפהל ,ןסחאל ,ריבעהל ,קיתעהל ,תונשל יאשר וניא שמתשמה .16.3
 וא/ו םירצומה תא רוכמל וא ריבעהל ,תרזוח הסדנה עצבל ,תורזגנ תודובע רוציל ,תונוישר קינעהל
 בתכב רתאה להנמ לש תשרופמ תושר אלל איהש הרוצ לכב ,עובק וא ינמז ,אלמ וא יקלח ןפואב ,םינכתה
 .שארמו

 רתאה להנמב עוגפל לולעש שומיש לכמ ענמיהל תאזב בייחתמ שמתשמה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .16.4
 םיקפוסמה םינכתב וא/ו םירצומה ירחסמ שומיש עצבל אלש בייחתמ אוה ןכו ,םיישילש םידדצב וא/ו
 .רתאה תרגסמב ול

 .רתאה להנמ י"ע םביט וא םייפוא םהיבגל העד תעבה םושמ רתאב םיגצומה םירצומ תגצהב ןיא .16.5
 סחיב תוברל רצומל סחיב תובייחתה תווהל םהב ןיאו דבלב השחמהל ןניה רתאב תוגצומה תונומתה
 .ובצמ וא/ו ותרוצ וא/ו ונכותל

 תונוכנל הרואכל היאר ווהי רתאה ךרד תועצבתמה תולועפה רבדב רתאה להנמ תוכרעמ ימושיר .16.6
 .תולועפה

 תוירחא תלבגה .17
 וא/ו ומעטמ םילעופה לכו ,ויתוינמ ילעב ,ויגיצנ ,וילהנמ ,רתאה להנמ ידבוע ,רתאה להנמ לש םתוירחא .17.1

 רתאל השיג תקפסאל תאזב תלבגומ ,רתאב םינתינה םירצומה תקפסאב רושקה רחא םרוג לכו ורובע
  .הלא שומיש יאנתו ןידה תוארוהל םאתהב תאזו ,דבלב שמתשמל

 ,רתאה להנמ יפלכ תובח וא/ו תוירחא לטות ובש הרקמ לכב יכ ,שרופמב תאזב םיכסמ שמתשמה .17.2
 ירה רושקה רחא םרוג לכו ורובע וא/ו ומעטמ םילעופה לכ וא/ו ,ויתוינמ ילעב ,ויגיצנ ,וידבוע ,וילהנמ
 םירצומה לש ,המוד וא ההז ,תרזוח הקפסאל לבגות ,שמתשמה לש תיפוסהו האלמה ,הדיחיה ותפורתש
 דעומב רתאב העיפומ איהש יפכ ,דבלב םירצומה לש םתולע לש יפסכ רזחה וא/ו רתאב שכר םתוא
 תלבגה סיסב לע ומיע רשקתהל םיכסה רתאה להנמ יכ שמתשמל עודי .ךכל רבעמ אלו ,שמתשמה תשירד
 .ךכ לע ךמתסמ אוה יכו וז תוירחא



 
 

 רחא םרוג לכו ורובע וא/ו ומעטמ םילעופה לכ וא/ו ויתוינמ ילעב ,ויגיצנ ,וידבוע ,וילהנמ ,רתאה להנמ .17.3
 םינוכנ אל םיטרפל תובח וא/ו תוירחא םושב םיארחא םניא רתאב םירכמנה םירצומה תקפסאב רושקה
 שמתשמה ידי לע השעייש שומיש לכל ,שמתשמה רוסמיש םיעטמ וא/ו םיינכדע אל וא/ו םיאלמ אל וא/ו
 רתאה לע שמתשמה לש תוכמתסהל וא/ו שומישה תואצותל ,רתאבש םירצומבו םינכתב תוברל ,רתאב
 םירצומה לע ךמתסהב הטלחה לכ לבקל וא הקסע םוש עצבל ןיא .רתאבש םירצומהו םינכתה וא/ו
 .דבלב ותוירחאו ותעד לע תאז השוע ןכ השועה לכו ,רתאבש םינכתהו

 ומעטמ םילעופה לכ וא/ו ויתוינמ ילעב ,ויגיצנ ,וידבוע ,וילהנמ ,רתאה להנמ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .17.4
 תוירחא םושב םיארחא ויהי אל רתאב השיכרל םינתינה םירצומל רושקה רחא םרוג לכו ורובע וא/ו
 תוביסנ בקע ומרגייש ,גוסו ןימ לכמ ,םולשת וא/ו האצוה וא/ו דספה וא/ו העיגפ וא/ו קזנ לכל תובח וא/ו

 רדסב תושק תוערפה ,הפיגמ ,הלבח תולועפ ,המחלמ ,שא ,ןוילע חוכ ,תאז ללכבו ,םתטילשל רבעמ
 וא א"פמ לש לדחמ וא השעמ ,תכרעמל ינויח דויצ לש הקפסהל םיריבס תורוקמב רוסחמ ,ירוביצה
 ,תשרה תולבגמ ,םייתלשממ םיווצ וא תונקת ,םיקוח ,םדי לע ולטוהש תולבגמ וא/ו ירלולס ליעפמ
 .האנוה תעינמל םיעצמאו ,תוינוחטיב וא תויאבצ תולבגמ

 יופיש .18
 לכ וא/ו ויתוינמ ילעב ,ויגיצנ ,וידבוע ,וילהנמ ,רתאה להנמ תא תופשל וא/ו תוצפל בייחתמ שמתשמה .18.1

 דימ ,רתאה תועצמאב םירכמנה םירצומה תקפסאב רושקה רחא םרוג לכו ורובע וא/ו ומעטמ םילעופה
 לכמ ,םהל ומרגייש םולשת וא/ו האצוה וא/ו דספה וא/ו העיגפ וא/ו קזנ לכ ןיגב ,הנושארה םתשירד םע
 תוארוה וא/ו הלא שומיש יאנת תוארוה תרפה בקע ,תויטפשמ תואצוהו ד"וע ט"כש ןיגב תוברל ,גוסו ןימ
 ישילש דצ לכ ידי לע םדגנכ הלעותש העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ בקע ןכו ,שמתשמה ידי לע קוחה
 קפס רסה ןעמל .שמתשמה ידי לע קוחה תוארוה וא/ו הלא שומיש יאנת תוארוה תרפה ןיגב ,אוהש
 םיקזנ םג תללוכ ,ליעל םיטרופמה םירקמהמ הזיא תושחרתה לש הרקמב שמתשמה תוירחא ,יכ רהבומ
 ןדבא ,ןיטינומב העיגפ ,בוטה םשב העיגפ תוברל ,םידחוימ וא/ו םיירקמ ,םייתאצות ,םיפיקע ,םירישי

 יפ לע רתאה להנמ יאכז ול דעס לכמ עורגל ידכב ל"נה יופישב ןיא .םיחוור ןדבאו םינותנ ןדבא ,הסנכה
 .ןיד לכ

 תונוש .19
 שומישהש ןיב ,דבלב ילארשיה ןידה וניה םינכתבו םירצומב שומישה לעו הז םכסה לע לחה ןידה .19.1

 לארשיב ופי-ביבא-לתב םיכמסומה טפשמה יתב .הל הצוחמש ןיבו לארשיב השענ םינכתבו םירצומב
 וא/ו הז םכסה יאשונ םע רשקב תקולחמ וא ךוסכס לש הרקמ לכב ןודל תידעלבה טופישה תוכמס היהת
 ותעד לוקיש יפ לע ,רתאה להנממ עונמל ידכ וז ףיעס תארוהב ןיא .םינכתה וא/ו םירצומה םע רשקב
 .לארשי תנידמ תולובגל ץוחמ ,שמתשמ דגנכ יטפשמ ךילהב טוקנל ,ידעלבה

 ךוסכסה ןורתפ םשל תוררוב וא/ו רושיג לש יביטנרטלא ךילה םייקל ,ךכל ומיכסי םא ,םיאשר םידדצה .19.2
 ךרוצ אללו םידדצה לש תישיא תוחכונב ךרוצ אלל םייקתי הז ךילה רשאכ ,םהיניב תקולחמה וא/ו
 .םידדצה ןיב תרחא םכסוי ןכ םא אלא ,םידע תעימשב

 רתאה להנמ לש ותוענמיה וא ,ליעל טרופמה יפ לעו ול העיגמה תוכז םויקב רתאה להנמ לש תוהתשה לכ .19.3
 .ויתויוכז לע רותיווכ ובשחיי אל ,רומאכ ותוכז לע הדימעמ

 םג תאזב הנקומ שומישה יאנת תוארוה יפ לע רתאה להנמל הנקומה תוירחא רדעה וא/ו רוטפ לכ .19.4
 רושקה רחא םרוג לכ ןכו ,ורובע וא/ו ומעטמ םילעופה לכו ,ויתוינמ ילעב ,ויגיצנ ,וידבוע ,וילהנמל
 .תעל תעמ ויהי ולאש יפכ ,םינכתה וא/ו םירצומה תקפסאב

 אוהש יפכ ןונקתה חסונ .ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע ,רתאה להנמ י"ע תע לכב יונישל ןתינ ןונקתה .19.5
 .תע לכב עבוקה חסונה וניה רתאב םסרופמ

 
 


