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 אובמ

 .םייעוצקמ הכרדה יתוריש תקפסאב life michael תועצמאב תקסוע ,מ״עב תויגולונכט לדניצ תרבח

 :דוחל וא/ו דחיב םלוכ ןלהל( טנרטניאה תשרב םירתא םילעפומ  life michael לש התוליעפ תרגסמב

 תא רתיה ןיב םיללוכ הלא םירתא .הדי לע םינתינש הכרדהה יתוריש תא ראתל ידכ )םירתא

 :םירתאה

https://www.lifemichael.com 

https://kids.lifemichael.com  

https://academy.lifemichael.com  

https://smart.lifemichael.com  

 .הלא םירתא לש subdomains-כ םירחא םיבר םירתא םימייק הלא םירתאל ףסונב

 ןוצרבו הריבעמ איהש תוכרדהב םיפתתשמש םיטנדוטסל ישיאה סחיב העודי מ״עב תויגולונכט לדניצ

 םיסרוקהמ קלח . ל״וחב םגו ץראב םג םימייקתמ הכרדהה יתוריש .םהיפלכ הניגפמ איהש בוטה

 life michael academy-ב םיעצומש םיסרוקה בור ןוגכ ,שארמ ומלוצש םירועיש םיללוכ םירנימסהו

 ןוגכ ,שארמ ומלוצש םירועיש םיללוכ אל םירנימסהו םיסרוקהמ קלחו )םיינורכניסא םיסרוק :ןלהל(

 :ןלהל( ,life michael ידי לע םירבעומ רשא תוימדקא תועש 90 לש ףקיהב םיכוראה םיסרוקה

  .)םיינורכניס םיסרוק

 הנורוקה בקע תולבגמ

 תיקוח הלבגמ תרצונו ןיילנוא ונניאש ןפואב םהב םיפתתשמו םיינורכניס םיסרוקל םימשרנש הדימב

 דע וא סרוקה םותל דע ןיילנוא עצבתת תופתתשההש תאזב םכסומ ןיילנוא ונניאש ןפואב תופתתשהל

 לכל םניחב ףרטצהל תורשפאה היהת דימלתל ,ןכ ומכ .)םיינשה ןיב םדקומה יפל( תרחא רשפאתיש

   .ותריחב יפ לע ןיילנוא ונניאש ןפואב סרוקה לש ידיתע רוזחמ

 ואדיו ימוליצ



 הכרדהה ךלהמב םלוצי רשא ואדיוש ךכל ת/עדומ ה/תא life michael םעטמ הכרדהל תומשריהב

 ךכל ת/נתונ ה/תא הכרדהל ךתומשריהב .תונווגמו תונוש תויוליעפבו תורחא תוכרדהב שמשל יושע

 לדניצ וא/ו life michael יפלכ ךדיצמ הנעט םוש הלעות אלש ךכל ךתחטבה תאו ךכל ךתמכסה תא

 םיסרוקב ורצוויש ואדיוה ימוליצ .המלוצ רשא הכרדהה א ריבעה רשא ךירדמה וא/ו מ"עב תויגולונכט

 לש המרופטלפה תועצמאב life michael ידי לע םקוי רשא ידועיי רתאב ורמשיי םיינורכניסה

google sites. םעטמ הכרדהל תומשריהב life michael ימוליצ םע רתאהש ךכל ת/עדומ ה/תא 

 קיספי רתאה ורצווי רשא תוילכלכ וא/ו תוינכט תולבגמ בקעש ןכתיי טלחהבו דעל ןימז היהי אל ואדיוה

 הכרדהה ירמוח ראש תאו ואדיוה ימוליצ תא ךמצעל רומשל ךנוצרב םאש ךכ ת/עדומ ךנהו םייקתהל

  .ישיאה ךבשחמל םתוא דירוהל ךיילע רתאב ועיפויש

 לוטיב יאנת

 )החונמ ימי םניאש( תוחפל הדובע ימי 14 דע רסמית םיינורכניס םיסרוקב תופתתשה לוטיבל השקב

    תבותכל ליימיא תעדוהב תונובשחה תלהנה לא רסמית לוטיבה תעדוה .סרוקה תחיתפ דעומל םדוק

accounting@zindell.com. יאכז היהי ,ליעל טרופמכ ,לוטיבה יאנתב םשרנה דומעיו הדימב קר 

 100 ךסב וא סרוקה ריחממ 5% ךסב לופיט ימד זוזיקב ,סרוקה רובע דומילה רכש םולשת רזחהל

 600( םלושמה םוכסהמ קלח םיווהמש ,םושירה ימד .םושירה ימד זוזיקבו .םהינבמ ךומנה יפל ,₪

 ימדש דימלתה לע םכסומ .דימלתל ורזחוי אל )רנימס לש הרקמב ח״ש200 ,סרוק לש הרקמב ח״ש

 סרוקה רובע םולשתהו הדימב .רחואמ לוטיב ןיגב ילאמינימ םכסומ ילמינימ יוציפ םיווהמ םושירה

 תקילס ןיגב הביוח ןהב תויולע םג יפסכה רזחהה ןמ זזקל תיאכז life אהת ,יארשא סיטרכב עצוב

 לטבל יאכז היהי קוחרמ יארשא סיטרכ תועצמאב םליש דימלתהו הדימב .הקסעב יארשאה סיטרכ

 100 ויהי לוטיבה ימד .םיקסע ימי 14 ךות קוחרמ רכמ תקסע ,ןכרצה תנגה קוח יפ לע( הקסיעה תא

 לוטיב תא שקבל דימלתה לכוי ,לחה רבכ סרוקהש הדימב .)םהיניב ךומנה יפל %5 וא ח״ש

 ןפואב דימלתל רזחוי ,הזכ הרקמב .םינושארה םישגפמה 2 ופלח םרט דוע לכ סרוקב ותופתתשה

 םיבויח ןיגב תויולעו םושירה ימדו לופיטה ימד יוכינ רחאל( םירתונה םישגפמה רובע םוכסה יסחי

 ימד ללוכ( ואולמב רזחוי םלושש ףסכה life ידי לע לטובי סרוקהש הדימב .)יארשאה סיטרכב ועצובש

 life ידי לע הנושי ליחתהל רומא סרוקה ובש ךיראתהש הדימב .)לוטיב ימד לש יוכינ אללו םושירה

 ראשיהל וא )םושירה ימד ללוכ( ואולמב םלושש ףסכה תא לבקל תורשפאה חוקלה םושרל דומעת

 .שדחה ךיראתב סרוקל םושר

 ימיו הדובע ימי תוברל( םימי 14 דע רסמיהל הלוכי םיינורכניסא םיסרוקב תופתתשהה לוטיבל השקב

 תבותכב ליימיא תעדוהב תונובשחה תלהנהל השקבה תא חולשל שי .סרוקל םושירה דעוממ )החונמ

g@zindell.comaccountin. ימי תוברל( םימי 14 ףולחב .םלושש םוכסה אולמ לש אלמ רזחה ןתניי 

  .םושירה תא לטבל היהי ןתינ אל סרוקל םושירה דעוממ )החונמ ימיו הדובע



 םידימלתה לש ישיא שוכר

 םיקית ריאשהל ןיא .ישיאה שוכרה לע רומשל שי )ןיילנוא אל( יזיפ ןפואב הכרדהב םיפתתשמ רשאכ

 תויגולונכט לדניצ .תמייקתמ הכרדהה ובש תובישיה רדח וא/ו התיכה ימוחתב החגשה אלל םיכמסמו

 םשוכר .םידימלתה שוכרל םרגיש קזנ לכל םייארחא םניא ךירדמה וא/ו life michael וא/ו מ"עב

  .דושח ץפחכ לפוטי בוזע ץפח וא קית .דבלב םתוירחאב םניה םידימלתה לש םהיצפחו

 תויטרפ תוינידמ

 תוכרעמב םירמשנ life-ל םידימלתה ידי לע םירסמנש םיישיאה םיטרפה לכ תויטרפה תנגה תוינידמ

 יסיטרכב םימולשתה תקילס ךרוצל םישרדנה םיטרפה טעמל ׳ג דצ ףאל םירבעומ אלו life לש עדימה

 תא  .הקילסה עוציבל תויארחא רשא תיחוור תרבחלו לאכ הזיו תרבחל םירבעומ רשא יארשאה

  רושיקב אוצמל ןתינ מ"עב תויגולונכט לדניצ תרבח לש אלמה תויטרפה תוינידמ ךמסמ

http://zindell.com/privacy2021.pdf 
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