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מדריך פרטיות לרשת
החברתית השלישית בגודלה
 ,Pinterestהרשת החברתית החדשה ,בה אתם מוזמנים 'לנעוץ
סיכה' בתמונות ובתכנים המעניינים אתכם ,בשקט בשקט הפכה
להיות הרשת חברתית השלישית בהיקף הביקורים ,אחרי פייסבוק
וטוייטר .אפילו לנשיא אובמה כבר יש חשבון
קמרון קאמפ

לאלו שלא מכירים ,פינטרסט זה מעין לוח
שעם גדול בו הגולשים יכולים "לנעוץ"
דברים מעניינים שהם ראו ברשת ,כאשר עיקר
הדגש הוא על תוכן ויזואלי ,אך לא רק .כל
גולש יכול לשתף את חבריו במגוון נושאים
ותחביבים בין אם מדובר בתמונות ,אופנה
ואפילו מתכונים .פינטרסט קיימת כבר יותר
משנתיים ,אך בחודשים האחרונים היא צברה
תאוצה ולפי חברת אקספיריאן היא הרשת
החברתית השלישית בגודלה אחרי פייסבוק
וטוויטר .מעבר לכך ,לפי דו"ח של אתר
 Shareaholicמספר הקישורים היוצאים
מאתר פינטרסט עקף בחודש פברואר את
כמות הקישורים היוצאים מאתר טוויטר,
וחברת הסקרים  Comscoreמדווחת שכמות
התנועה באתר זינקה ב  52%בין החודשים
ינואר לפברואר מ  11.7מיליון ל  17.8מיליון
מבקרים.
המידע שלך בסכנה
כמו כל דבר גדול ברשת ,פינטרסט מושכת
אליה גם את תשומת ליבם של ההאקרים
ושאר פושעי המרחב הקיברנטי וכבר
נצפו מספר התקפות ראשונות על האתר
בצורה של כרטיסי מתנה מזויפים שבהן
הגולש התמים עונה על סקרים אינסופיים
כדי לקבל  ipadבמתנה .בנוסף ,השירות
שמציעה פינטרסט נתמך במידה רבה ברשתות
החברתיות פייסבוק וטוויטר .למעשה ,אם
אתה רוצה לפתוח פרופיל בפינטרסט אתה
תזדקק לפרטי החשבון של אחת מהן כדי
להירשם .מה שאומר שהרבה מהמידע האישי
שלך ,שכבר קיים בפייסבוק לדוגמא ,יוכל
לשמש את פינטרסט בגילוי תחומי העניין
שלך או למטרות אחרות שעדיין לא ידועות
לנו .מה שבטוח הוא ,שהמידע שלך עלול
להיות נגיש לאנשים או גורמים אחרים שלא
רציתם שיחשפו אליו .אז איך נוכל לאבטח
את הפרופיל ולשמור על הפרטיות שלנו
בפינטרסט? לנוחותכם ,תוכלו למצוא גרסא
של המדריך עם צילומי מסך כאן.

Let's get started
אם עדיין לא נרשמת לפינטרסט ואתה רוצה
ליצור חשבון ,אתה תצטרך להירשם ב'רשימת
ההמתנה' ולחכות שפינטרסט יזמינו אותך
להצטרף אליהם (במקרה שלי זה לקח יומיים)
או לחילופין לקבל הזמנה ממישהו שכבר
מנוי לפינטרסט .אופן ההרשמה הזה מזכיר
את הימים הראשונים של ג'ימייל ,כשעדיין
לא יכולת פשוט לגשת לאתר ולפתוח חשבון.
לאחר קבלת ההזמנה המיוחלת ,אתה תידרש
לספק את שם המשתמש והסיסמא לחשבון
הפייסבוק או הטוויטר שלך .למטרת ההדגמה
בחרתי לעשות את ההרשמה באמצעות חשבון
הפייסבוק שלי.
לחיצה על הלינק "להרשמה באמצעות
פייסבוק" ,שנמצא במרכז העמוד ,תיקח
אותך לעמוד נוסף ,בוא אתה למעשה מתחבר
לחשבון הפייסבוק שלך באמצעות כתובת
האימייל והסיסמא שלך .אחרי הזנת הפרטים
תיפתח חלונית האפליקציה של פינטרסט.
מצד ימין ,בירוק ,קיימת האופציה לעבור
ישירות לפינטרסט ( .)Go to Appאך לפני
כן שים לב שלמטה משמאל ,בכתב אפור
וקטן ,אתה יכול להגדיר מי יוכל לראות
את הפעילות שלך באמצעות האפליקציה
בפייסבוק ,כאשר ברירת המחדל היא חברים
( )Friendsשהכוונה היא כל רשימת החברים
שלך בפייסבוק.
שים לב גם להערה מימין ,על הרקע הלבן,
שאומרת שהאפליקציה תשתף תכנים שתייגת
או שיתפת בפינטרסט וother activity" -
 ."on Facebookבשבילי other activity
נשמע כמו הצהרה כוללת מדי ,אז שיניתי
את ההגדרה כך שאף אחד לא יוכל לראות
את הפעילות שלי בפינטרסט על ידי בחירה
ב " ."Only Meאחרי שסיימת להגדיר את
שיתוף התוכן בפייסבוק ,לחיצה על Go
 to Appתחזיר אותך ל Pinterest.com
להמשך תהליך ההרשמה ופתיחת הפרופיל
הפינטרסטי שלך.
מכיוון שאין דרך להירשם לפינטרסט ללא
חשבון פייסבוק או טוויטר ,זה יהיה קשה
להפריד לחלוטין את שיתוף המידע בין אותן

Carlson Wagonlit
Victor Travel

אפליקציות .לכן אני ממליץ לעבור על הגדרות
הפרטיות של חשבון הפייסבוק או הטוויטר
שלך כדי לוודא שאתה לא משתף עם אחרים
יותר ממה שאתה מתכוון.
השלב הבא יהיה לספר לפינטרסט מה מעניין
אותך על ידי סימון כמה מהקטגוריות השונות
של תחומי עניין שיופיעו על המסך .המידע
הזה ישמש את פינטרסט בבניית הפרופיל
שלך וכדי לחבר בינך לבין אנשים שפינטרסט
חושבת שתרצה לעקוב אחריהם ,בהתאם
לנושאי התוכן שבחרת.
השלב הבא יהיה ליצור את לוח השעם או
ה"פינבורד" האישי שלך ,לצורך כך תצטרך
לעקוב אחר ההוראות ולאחר מכן תוכל
להמשיך ולהתאים אישית את תחומי העניין
שלך .כדי שכשתיכנס לפינטרסט ,הנושאים
שיוצגו אצלך על הפינבורד יהיו הנושאים
שמעניינים אותך ולא דברים אחרים.
בשלב הבא יופיעו הוראות להתקנת כפתור
ה  ""Pin Itבסרגל המועדפים של הדפדפן
שלך ,כדי שתוכל "לנעוץ" דברים בקלות
בזמן שאתה גולש באינטרנט .שים לב להערה
של פינרטסט שאומרת שלחיצה על כפתור ה
" Pin Itמושכת" לא רק את התמונה עצמה
מהאתר בו היא מופיעה ,אלא את קובץ המקור
כדי שקרדיט המחבר ישמר .בכך ,כנראה,
מקווים בפינטרסט להתגבר על נושא זכויות
היוצרים שהעלה תהיות אצל אנשי המקצוע
שטענו שהנושא עלול להיות בעייתי.
זהו ,אחרי שעשית את זה אתה רשמית חלק
מלוח השעם הגדול ברשת ,וגם ,כנראה ,הגדול
בהיסטוריה .כדי להגדיר את החשבון שלך
לפרטיות ואבטחה מקסימלית מומלץ לבקר
בדף ההגדרות .לצורך כך היכנס ל Settings
על ידי לחיצה על החץ המופיע לצד השם
שלך בצד ימין למעלה .בדף זה יש כמה
אפשרויות לשלוט ברמת האינטגרציה בין
פרופיל הפינטרסט שלך לפרופיל הפייסבוק
או הטוויטר שלך .שימו לב שהשיתוף
מופעל כברירת מחדל וכאן ניתן להפסיק
את השיתוף האוטומטי הזה שהוא בעייתי
מבחינת אבטחה.

חירותו של בעל צוואה
תקנת הציבור והבעיה המוסרית של ילדים המנושלים מירושת אביהם
צארלס ב' ווגנר

העובדות שנידונו במשפט המבוים מתארות אב שבחר
לנשל את בנו מן הצוואה כיוון שהלה נשא אישה שלא
על פי ההלכה היהודית.
מאז שנת  ,2006מארגנת קבוצת הנאמנויות והעזבונות
של ארגון בני ברית בקנדה סמינרים למשפטנים ולרואי
חשבון בתחומי התעניינותם .המשתתפים זכאים לדווח
על כך כשעות השתלמות ( .)CPDהשתתפותם של
גורמים מקצועיים המובילים בתחומם באירועים אלה
הפכה אותם לפופולריים בקרב קהילת עורכי הדין
ורואי החשבון.
הסמינר יבנה כתמצית של הליך שיפוטי בבית המשפט.
המצב העובדתי הנתון בפני בית המשפט הוא עירוב
של כמה פסקי דין שניתנו באוהיו ,אילינוי וקוויבק.
בכל אחד מן המקרים ,המוריש נישל מן הצוואה אחד מילדיו כיוון שזה נשא אישה
שלא על פי ההלכה היהודית .על בית המשפט יהיה לאזן את זכותו של המוריש להחליט
מי יזכה ברכושו אל מול החלטותיו של המוריש אשר פוגעות בתקנת הציבור ובחובה
המוסרית של הורה לכלול את ילדיו בין יורשיו .בתי המשפט ,שבכל שיטות המשפט
המוזכרות ,דחו את הצוואות ו/או הנאמנויות שהפלו לרעה אנשים מסוימים בשל
אמונתם ,וזאת כיוון שבתי המשפט העריכו צוואות אלה כפוגעות בתקנת הציבור.
בבריטיש קולומביה בתי המשפט שינו צוואות מעין אלה ,שכן על פי השקפתם החובה
המוסרית של הורה לכלול את ילדיו בצוואה היא גם חובה משפטית .בחוקי הירושה
שחלק משיטות המשפט באירופה אחוז מסוים בכל עזבון חייב להינתן לבן/בת הזוג
של המורש וכן לילדיו .נכון להיום ,אין אף תקדים באונטריו שבו בית המשפט שינה
צוואה לטובת ילד ,בגיר ובריא ,של המוריש .מכל מקום ,במקרים מסוימים ,כגון
הערעור בעניין  ,Cummingsהועלתה האפשרות שבתי המשפט באונטריו ,בעת שהם
נדרשים לאזן בין תביעות מתחרות ,יישקלו את הזכות המוסרית שיש לילדים בוגרים
המוגדרים כזקוקים לתמיכה.
כאמור ,הסמינר יתקיים במתכונת של תמצית של הליך שיפוטי בבית המשפט .הצד
שנושל מן הירושה יגיש תצהיר שבו יובהר מדוע הוא מבקש לתקוף את הצוואה .מנהל
העיזבון ייתן חוות דעת מקצועית שבה ינסה להוכיח מדוע קידום ההמשכיות יהודית אינו
סותר את תקנת הציבור ואינו מחייב את בתי המשפט של אונטריו לשנות את הצוואה.
בסמינר ישמש ג'ורדן אטין ,ממשרד  Hull and Hull LLPבתפקיד השופט .נציגי
העיזבון יהיו איאן הול ,ממשרד  Hull and Hull LLPוקלי צ'ארלבויס ממשרד
 .Miller Thomson LLPאת הבת תייצג קרייג וונדר זי ממשרד Torkin Manes
 .LLPהבן שנושל מן הצוואה ייוצג באמצעות ארצ'י רבינוביץ ממשרד Fraser Milner
 ,Casgrain LLPקימברלי ווליי ממשרד  Whaley Estate Litigationוצ'רלס ב'
ווגנר ממשרד  .Wagner Sidlofsky LLPבמסגרת המשפט יזמין העזבון עד מומחה,
הרב מיכאל טורצ'ינר ,ראש כולל ישיבה יוניברסיטה בטורונטו ,אשר יסביר מדוע סעיף
המקדם את ההמשכיות היהודית אינו פוגע בתקנת הציבור .חקירה נגדית תיעשה על
ידי ארצ'י רבינוביץ .מטעם הבן שלא נכלל בצוואה יוזמן העד הווארד בלאק בתפקידו
כמנושל מן הצוואה .חקירה נגדית תיעשה על ידי קרייג וונדר זי.
האירוע יתקיים בחמישי ליוני ,2012 ,בבית כנסת שערי שמיםGlencairn 470 ,
 .Avenue, Toronto, Ontario M5N 1V8רישום יתקיים בשעה  7:30בבוקר,
המשפט המבויים יחל בשעה שמונה .האירוע מיועד לעורכי דין ולרואי חשבון .עורכי דין
ו/או רואי חשבון המעוניינים להשתתף יצרו קשר עם אניטה ברומברג ,בני ברית קנדה,
בטלפון ( 633-6224 )416או בדואר אלקטרוני .abromberg@bnaibrith.ca
צארלס ב' ווגנר הוא שותף במשרד ווגנר סילדובסקי ,והוא הוסמך על ידי the Law
 Society of Upper Canadaכמומחה בתחום דיני עזבונות ונאמנויות .הוא
בעל משרד בוטיק המתמחה בליטיגציה משפטית ,ומתמקד בתחומי עזבונות ,מסים
וליטיגציה מסחרית.

Partners Realty Brokerage
Partners Realty Brokerage

סוכני הנדל"ן שלכם
בטורונטו

Member of IATA, CLIA & ACTA-TICO R. N. 1892647

416-843-6248

גילה יפת

מאחלים לקהילה
יום עצמאות שמח

המחירים הכי
טובים
לישראל
חבילות נופש,
מלונות ,טיסות

חבילות נופש
לדרום אמריקה
כולל טיסות
תעריפים מוזלים
לרכבים ומלונות

• • Redeem your RBC points with us
8800 Dufferin St.(at Langstaff) Concord
416-843-6248 • travelwithgila@rogers.com

Outstanding Agents
Outstanding Results

Sales Representative
Sales Representative

Fluent in English, Hebrew, Romanian & French
Fluent in English, Hebrew, Romanian & French

647-896-9337
647-896-9337

Michael Yosher

Michael Yosher
Mortgage Development
Manager Scotiabank
Mortgage Development Manager Scotiabank

!Happy Yom Ha’atzmaut
In the Heart of
Thornhill, • 20 years of experince

• Top 10 in the office
• Consistently 90% referrals
& repeat business
• Elaborate Marketing plan
• Satisfaction Guarantee
Certiﬁcate

SOLD

Thornhill Detached home, approx. 3500 sq.ft, 4 bedrooms,
55 bathrooms
library
bedrooms,& 5sauna,
bathrooms
on main
floor,
hardwood
floors
home
with
many
upgrades
&
throughout,
doublebasement.
sided
professional
finished
fireplace,
skylight,
$868,000

Offered
at $868,800
www.rpt.ca/ventura
www.rpt.ca/ventura

416.410.SOLD (7653), Ofﬁce: 416.229.4454 x 273
416.410.SOLD
(7653),
Ofﬁce:1.800.519.9690
416.229.4454 x 273
FREE Reports
Hotline:
FREE Reports Hotline:
1.800.519.9690
soldbyrose@rogers.com
• www.soldbyrose.ca
soldbyrose@rogers.com • www.soldbyrose.ca

עינת גייצן

Sales Representative

647-833-4487
R us.ca

טורונטו 416-739-7200
תל אביב 03-977-0889

Producers

 T o pארז תמיר

מאחלים לקהילה
יום עצמאות שמח!

Sales Representative

647-834-4483

SEARCH Over 12,000 properties on: www.sold

New Condos in Thornhill, Vaughan, D.T Toronto, VIP PRICES GET $1,000 CASH BACK.

Thornhill Woods

728,000 INVESTMENT PROPERTIES GOOD
Fantastic 4 Br home, Great Lay-Out RETURNED ON THE INVESTMENT.
With Sun-Filled All Over, Maple HardBathurst & Steeles- $239,000
wood Floors, Spacious Kitchen With
Bathurst & Centre - $267,000
S/S Appliances, Two Car Garage.
Yonge & Clark - $289,000
Bathurst & Clark $529,000

$555,000

Thornhill Woods

Lovely Bright 3 Br Home On High
Prestigious Thornhill Woods Community, Fabulously Maintained 3 Br Home+ Demand Street + Fin Basement, Family
Kosher Kitchen, Two Dishwashers.
Fin Basement With Heated Floor.

Bathurst & Teston $599,000

$469,000

Thornhill Woods

Two Years Old, 4 Br Home, Tastefully
Upgraded & Beautifully Decorated,
Functional Layout, 2nd Floor Laundry.

Excellent Open Concept Semi
Detached 3 Br + Fin Basement Thousands Spent On Improvements.

Bathurst & Centre $322,000

Bathurst & Centre $355,000

Fabulous 3 Br Condo Townhouse In De- Spectacular Renovated & Immaculately
sirable Location + Fin Basement, Open Kept 2+1 Br Corner Condo Great Layout,
Renovated Kitchen With S/S Appliances.
Concept, Two Underground Parking.

Bathurst & Steeles $268,000

Tridel Built Extremely Spacious And
Sun Filled, 1400 Sq Ft. 2+1 Br Corner
Condo With Open Balcony, Laminate
Floor, Freshly Painted.

$334,000

Bathurst & Clark

Bright And Spacious 2+1 Br Condo At
Promenade Towers, Open Concept,
Two Parking Spots, Laminate Floors.

www.shalomtoronto.ca

