
 מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי  - Cookiesמדיניות 

 , נגישה באמצעות האתר")מחב"אמרכז החישובים הבינאוניברסיטאי (להלן "מדיניות זו שייכת ל
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 ) Cookies"עוגיות" ( ןמה ה
 "עוגיות"הקבצי  .מחב"אבאתר האינטרנט של ו, ברוב אתרי האינטרנט המקצועיים נפוץב"עוגיות" הינו כיום השימוש 

את  תמתאר מדיניות זו. גלישההחווית את לשפר האישי של הגולש, על מנת  והמורדים למחשבקבצים זעירים  הינם
ניתן  האפשרות בהמחב"א תשתף את . ונםלאחס והסיבהבהם  השימוש , אופןאודות הגולש הנאסףהמידע 

 .בפונקציונאליות האתרלבעיה ביא פעולה זו ת, אך ייתכן שלמחשב ה"עוגיות" קבצישל  ואחסון הורדה לחסום/למנוע
 

 "עוגיות"ה קבציאופן השימוש של מחב"א ב
אופציות  לא קיימותברוב המקרים ו מאחרסיבות המפורטות להלן. הממגוון  "עוגיות" קבצימחב"א משתמשת ב

 לאתר שהן מוסיפותמבלי להשבית לחלוטין את הפונקציונליות והתכונות  ה"עוגיות"את קבצי לחסום  המאפשרות
 קיים הצורך ובין אם לא.אם ר בין באת בעת השימושן מומלץ להשאיר

 
 ה"עוגיות" קבצי חסימת/השבתת

ה"עוגיות" עלולה להשפיע  קבצי חסימת/השבתתכי שים לב יש לבדפדפן.  ה"עוגיות" קבציניתן לשנות את הגדרות 
 מבקר.  הנך ל אתרים רבים אחרים בהםעו אתר מחב"א על פונקציונליות

 
 מחב"א באתרה"עוגיות"  קבציהגדרות 
או שליחת דיוורים,  Newslettersע יאתר מחב"א מצ – Newslettersלשליחת דוא"ל  בהתאם "עוגיות" קבצי •

 הקשורות רק מסוימותהודעות  הצגתו אודות הגולש במידע הקיים לעשות שימוש ים" עשויה"עוגיות קבצי
 למשתמשים רשומים/לא רשומים.

מעת לעת מחב"א מציעה למשתמשים לענות על סקרים ו/או שאלונים על  –כת סקרים יער"עוגיות" ל קבצי •
קרים אלה עלולים להשתמש בקבצי ס. באתר של הגולשים לאופן השימוש מנת לספק תובנות מעניינות

 .מדויקותתף בסקר או על מנת לספק תוצאות על מנת לזכור מי השת"עוגיות" ה
מעלה נתונים באמצעות טופס מקוון, דפי קשר, בלוגים או  הנךכאשר  –עבור מענה באתר  "עוגיות"ה קבצי •

עבור שלך זכירת פרטי המשתמש אחרות, הגדרת ה"עוגיות" עשויות להכיל את הצורך ב צורות תגובה
 התכתבויות עתידיות.

מגדירה פונקציות יה נאותה באתר, מחב"א וחו ךעל מנת לספק ל –"עוגיות" עבור העדפות באתר  קבצי •
אקציה ים אינטריכך שכל פעם שתתק יםה"עוגיות" מוגדר קבציבו. לגבי אופן השימוש ב ךהעדפותי לקביעת

 יזכרו העדפותייך. עם אותו הדף
 

 צד שלישי המסופקות ע"י "עוגיות"שימוש ב
המסופקים ע"י צד שלישי מהימן. הסעיף הבא מפרט את סוגי קבצי "עוגיות"  קבצימחב"א תשמש ב מסוימיםבמקרים 

 ל ידם.המסופקים ע אשר עלולים להיות באתרה"עוגיות" 

 פעולות המתבצעות ה אחרולמידמעקב צורך ת לוחברת צד שלישי משמשע"י  ים"עוגיות" המסופקה קבצי •
פרטים אלה  .קרבידפים בהם האו ו/באתר  שהגולש נמצאאחר משך הזמן  כגון, מעקב הגולשיםע"י באתר 

 .ליצור תוכן מתאיםלהמשיך ו האתר מאפייני להבין כיצד לשפר את מסייעים למחב"א
גם במהלך  לשם כךשינויים מתוחכמים  בו תומבצעלאתר תכונות חדשות  מחב"א בודקת בעת הצורך •

 .עקבית באתרנאותה ויה יעבור חווהגולש להבטיח ש מנתעל  "עוגיות" קבציב קיים שימושהבדיקה 

 מידע נוסף

https://www.iucc.ac.il/


בעת  יופעלו קבצי ה"עוגיות"בטוח או לא מומלץ כי  הנך, בין אם כפי שהובהר קודם לכןו, להבהרת נושאים נוספים
קשר באמצעות הדוא"ל:  עמנומעוניין במידה נוסף, תוכל ליצור  הנךבמידה ומחב"א. עם זאת,  ביקורך באתר

.dpo@IUCC.ac.il 

 

 

 **המדיניות מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.**
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