
 
 חברי הסגל שלום רב, 

 
 

חל איסור לשלוח מידע שיווקי  (2016א' משנת  30סעיף  – 1982-)חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"בעל פי חוק הספאם 
לגורם שלא הביע את הסכמתו באופן מפורש לקבל את אותו פרסום. בהתאם לחוק, חלה על האוניברסיטה חובה 

 התפוצה השיווקית של האוניברסיטה. לאפשר לכל אדם להסיר עצמו מרשימת 
 
 

 
אחד  – Active Trailעל מנת להתמודד עם דרישות החוק רכשה האוניברסיטה זכויות שימוש בשירותי מוצר 

 המוצרים המובילים בישראל להתמודדות עם דרישות החוק. 
 

אר המכיל רשימת כתובות דואר אלקטרוני, בודקת במאגר החברה האם מקבל הדו Excelהמערכת קולטת קובץ 
מקבל   שולחת אליו את הפרסום. –לא דיווח על סירובו להמשיך ולקבל פרסום מהאוניברסיטה ובמידה ולא 

 הפרסום מקבל את הדואר בשם השולח ולא מזהה כי באמצע הייתה מעורבות של המוצר.
 

י, כפי שהחוק גם אם המקבל לא הודיע עד היום על סירוב, הרי שבתוכן המייל עצמו תעמוד לרשותו, באופן אוטומט
 דורש, האפשרות לבצע הסרה מהרשימה. כלומר הנמען לא יקבל יותר מייל שיווקי מהאוניברסיטה.

 
 

 
כל גוף באוניברסיטה שנוהג לשלוח מידע שיווקי, יפנה למוקד התמיכה בבקשה לקבלת משתמש במערכת. 

בתגובה לאותה פנייה, יקבל הפונה הדרכה מלאה לגבי אופן השימוש במערכת. מאותו רגע הוא עצמאי בשליחת 
 דע שיווקי.מי

 .טופס פתיחת קריאה
 
 

 !!!! חשוב

 

וג שהוא באמצעות הדואר החל מפרסום זה, חל איסור לשלוח מידע שיווקי מכל ס .1
 . Active Trail -, אלא רק באמצעות חשבון של אוניברסיטת חיפה בהאלקטרוני של האוניברסיטה

שימו לב שהדבר נכון גם לגבי סטודנטים פעילים. יש להיות ערניים מתי מדובר בדואר שיווקי ומתי במידע  .2
בעוד שמידע שוטף ניתן  Active Trail-במידע שיווקי יש לעשות שימוש בשהינו כרוך בלימודיו במוסד. 

 לשליחה באמצעות דיוור ישיר כפי שהיה עד כה. 

 נוהל זה אינו מתייחס לרשימות התפוצה של עובדים או גמלאים. .3

מתבקשים לפנות  – Active Trailגופים באוניברסיטה שרכשו טרם פרסום זה, באופן עצמאי, את שירותי  .4
יוכלו להמשיך ולעשות שימוש  רק מאותו רגעלמוקד התמיכה על מנת שיבצע איחוד בין החשבונות. 

ולאחר שתתרוקן הזכות שעומדת לרשותם, לא יידרשו לתשלום נוסף בעבור  Active Trail -בחשבונם ב
 השירות בעתיד. 

 
 

https://haifahdsk.formtitan.com/staff
https://www.activetrail.co.il/

