
תקנון

אחרתאגידכלאווקשורותבנותחברות(לרבותהחזקותגינדיקבוצתשללאתריםהבאיםברוכים
").החברהבקבוצת גינדי החזקות בע"מ, להלן: "

לךהזמינההחברהשלהפרטיותולמדיניותלהלןהמפורטיםלתנאיםכפופיםבאתרוהשימושהגישה
כללביןהחברהביןהיחסיםאתמסדיריםלהלןהשימושתנאי").השימושתנאי"(להלן:הבאבקישור

התקשרותחוזהמהוויםבו,המצויובמידעבאתראחרתבדרךמשתמשו/אוצופהו/אוהגולשאדם
מחייב בינך לבין החברה ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.

והפעילותהשימוששעצםמאחרהחברהשלהפרטיותובמדיניותזהתקנוןבתנאילעייןהקפדאנא
מסכיםאינךאםהסתייגות.אוהגבלהכלללאהשימושלתנאימצדךהסכמהמהוויםבאתרשלך

.לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר

הפרקיםכותרותכאחד.וגבריםלנשיםומתייחסבלבד,לנוחותנועדיחידזכרבלשוןלהלןהאמור
מובאות לשם הנוחות ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הגדרות מסוימות.1

,gindih.co.ilכדלקמן:בכתובותהאינטרנטאתרי":האינטרנטאתר"או"אתר".1.1
gindi-bamoshava.co.il, savyon-gindi.co.il,ו/אוהחברהשלמלאהבבעלותהמצויים)

ככלהחברה,ידיעלשנרכשמתחםשםתחתהמצויאתרכלו/אועימה)הקשוריםתאגידים
שאין בו תקנון ספציפי.

במידעו/אובאתראחרתבדרךמשתמשו/אובאתרצופהו/אוהגולשאדםכל":משתמש".1.2
המצוי בו.

השימוש באתר על ידי משתמשים.": הוראות מסמך זה המסדירות אתתקנון זה" או "תקנון".1.3

המידע – כללי.2

הלקוחותמועדוןהחברה,שלפרויקטיםהחברה,אודותמידעהיתר,ביןלהכיל,עשויהאתר.2.1
האתרכן,כמוהחברה).שלהלקוחותלמועדוןאלקטרוניהצטרפותטופס(לרבותהחברהשל

מטעםביןוהטבות,מבצעיםבדברפרסומיםשונים;ותכניםכתבותתמונותסרטונים,מציג
ליצירתפרטיםשלישיים;צדדיםעםעסקייםפעולהשיתופינשואשהנםכאלווביןהחברה

קשר עם החברה ושירות הדיירים אצלה ועוד.

As(שהואכמותלמשתמשיםמוצעבאתרהמופיעהמידע.2.2 Is.(כיהחברההתכוונהאמנם
אוקולמוסטעויותבונפלומעודכן,אינואושלםאינושהמידעיתכןאךמדויק,יהיההמידע
אועדכון,להעדראודיוקים,לאיאחראיתאינההחברהכן,ועלאחרות,טכניותטעויות

לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

לצורךהינםבאתרהמוצגיםשוניםוהדמיותעיצוביםתרשימים,תוכניות,תשריטים,תמונות,.2.3
אוחלקםבאתר,המוצגיםאלהביןהבדליםוייתכנואחרת),נאמראם(אלאבלבדהמחשה

התשריטיםיהיובאתר,המופיעיםותרשימיםתשריטים/תוכניותלענייןבפועל.לבינםכולם,
והתרשימים המחייבים אלה המצורפים להסכם המכר והם בלבד.

מועדון הלקוחות של החברה (להלן: "מועדון הלקוחות").3

שלה.הלקוחותמועדוןאתלקייםהחברהתחליטעודכליחולוזה3 סעיףהוראות.3.1

:רישום לחברות במועדון הלקוחות ושליחת דיוור לחברי מועדון הלקוחות.3.2
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לחברותההרשמהטופסאתלמלאיידרשמועדון,כחברלהירשםהמעונייןמשתמש.3.2.1
גביעל(אוהחברהבאתראלקטרוניהרשמהטופסבאמצעותומדויקנכוןבאופןבמועדון

").טופס ההרשמהטופס הרשמה ידני) (להלן: "

כתובתמלא,שםלרבותאישיים,פרטיםלהזיןהמשתמשיידרשההרשמה,בטופס.3.2.2
החברהשלהמידעבמאגרישמרואלהפרטיםאלקטרוני.דוארוכתובתטלפוןמלאה,

",הפרטיותהגנתחוק"(להלן:1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתחוקלהוראותבהתאם
במאגרייכללזהשמידעהסכמתךנותןהנךאישימידעבמסירת").המידעמאגר"

ובכפוףהשימושלתנאיבהתאםשימושבולעשותרשאיתתהאהחברהוכיהמידע
להוראות חוק הגנת הפרטיות.

פרסומתדברימשלוחלצורךהחברהאתלשמשעשוייםהמועדוןחברשלפרטיו.3.2.3
דואר,פקסימיליה,,SMSהודעותאלקטרוני,דוארבאמצעותזהובכללשונים,באמצעים

לקבללמועדון,ברישומוומאשרמסכיםהמועדוןחברוכיו"ב.אוטומטיטלפוניחיוג
(להלן:לעתמעתמהחברהדיוורלקבלוכןהשוניםבאמצעיםאלהפרסומתדברי

").דיוור"

שאינםשלישייםצדדיםשלפרסומתדברילכלולעשויהדיוורכיהמועדון,לחברידוע.3.2.4
בהכרח החברה, והוא נותן את הסכמתו לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור .

בדוארהודעהשליחתבאמצעותעתבכללחברהלפנותרשאייהיההמועדוןחבר.3.2.5
דיוור.לקבלמסרבהואכילהולהודיעgindi@gindih.co.ilלכתובת:אלקטרוני

בנוגעבאתרוההנחיותזהתקנוןתנאיאחרממלאאשרהחברהשלהלקוחותבמועדוןחבר.3.3
לעתמעתתיקבענהאשרמיוחדות,והנחותמהטבותליהנותזכאיהלקוחות,במועדוןלחברות

על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותפורסמנה באתר ו/או בכל אמצעי אחר.

הטבההמועדוןלחברלהעניקמחויבתאינהמטעמהמיו/אוהחברהכיהמועדוןלחברידוע.3.4
העניקהאם(לרבותשהיאסיבהומכלהבלעדידעתהלשיקולבהתאםמסוימת,הנחהו/או

הנןהמועדוןלחבריהמוקנותההטבותו/אוההנחותוכיבמועדון),אחריםלחבריםזוהטבה
לחברידועכןהחברה.שלהבלעדידעתהשיקולפיעללעתמעתלהשתנותועשויותזמניות

מינימאליבשיעורהנחהלולהעניקמתחייבתאינהמטעמהמיו/אוהחברהכיהמועדון,
כלשהו ו/או להעניק הנחה ו/או הטבה כלשהי בכלל.

בעקיפיןו/אובמישריןהקשורענייןלכלשהואוסוגמיןמכלבאחריותנושאתאינההחברה.3.5
ו/אולאיכותהו/אומימושהלאופןלעת,מעתהמועדוןחברזכאייהיהלהלהנחהו/אולהטבה
ענייןכלו/אואספקתהלזמניו/אוהמועדוןחברלצרכילהתאמתהו/אולתקינותהו/אולטיבה

הוצאהו/אוהפסדו/אונזקלכלאחריותבכלתישאלאהחברהבהטבה/ההנחה.הקשוראחר
קבלתעםבקשרבעקיפין,ו/אובמישריןמטעמו),למי(ו/אוהמועדוןלחברייגרמואשר

המועדוןוחברממנה,ההנאהו/אואספקתהו/אובההשימושו/אוההנחהו/אוההטבה
מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

ביטול חברות במועדון.3.6

באמצעותעת,בכלהלקוחותבמועדוןמחברותהסרתואתלבקשרשאימועדוןחבר.3.6.1
.gindi@gindih.co.ilלכתובת:אלקטרוניבדוארהודעהשליחת

המועדוןחברשלומיידימוחלטויתורהנההלקוחותבמועדוןמחברותההסרהמשמעות.3.6.2
חברותועםבקשרלומגיעותו/אולוהוקנואשרהנחהו/אוהטבהו/אוזכותכלעל

במועדון טרם ההסרה, מהחברה ו/או מצדדים שלישיים כלשהם ו/או מטעמם.

ו/אומועדוןחברכלשלבמועדוןהחברותאתלהפסיקזכותהעלשומרתהחברהכן,כמו.3.7
החברהוהמוחלט.הבלעדידעתהשיקולפיעלוזאתלצמיתות,ו/אוזמניבאופןלהגבילה,
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שללרעהלניצולחשששלבמקריםרק,לאאךלרבותכאמור,בזכותהשימושלעשותרשאית
מדיניותשינויבעקבותו/אואנושטעותעקבו/אוטכניתתקלהעקבו/אובמועדוןהחברות
ו/אודרישהו/אוטענהכלעלבזהמוותרהמועדוןוחברשהיא,סיבהמכלו/אוהחברה

תביעה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

פרטיות ומאגרי מידע.4

גם(כמושבאתרנציג"של"חזרהו/אוקשר""צורבתיבתפרטיהםימסרואשרמשתמשים.4.1
לחוקבהתאםהחברהשלהלקוחותבמאגריכללושפרטיהםהסכמתםנותניםמועדון),חברי
ותאגידיםהחברהאתמשמשהלקוחותמאגר").הלקוחותמאגר"(להלן:הפרטיותהגנת

זהבתקנוןכמפורטהמשתמשלהסכמת(בכפוףדיוורשליחתקשר,ליצירתבקבוצהנוספים
לעיל), מעקב אחר פעולות וכדומה.

לעניין זה ראו גם הוראות מדיניות הפרטיות של החברה, אשר מהוות חלק מתנאי השימוש..4.2

זכויות יוצרים.5

צילומים,איורים,תרשימים,שרטוטים,האתר,עיצובלרבותבו,המופיעיםוהתוכןהאתר.5.1
הואהמידעיוצרים.זכויותחוקיידיעלמוגנים"),המידע"(להלן:וכיוב'וידאוקטעיתמונות,

נשואהמידעאתלפרסםלחברההתירואשרשלישייםצדדיםשלאוהחברהשלקניינה
להעתיק,לערוך,לעבד,שינויים,להכניסשלאמתחייבהמשתמשבאתר.היוצריםזכויות

מןחלקכללהשכיראולמכורהציבור,לרשותלהעמידלשכפל,בפומבי,להציגלפרסם,
המפורשתהסכמתהללאהנ"ל,מהפעולותפעולותלנקוטלאחריםלסייעאולהתיראוהמידע

robotsמסוגתוכנותבאמצעותהאתרמןנתוניםלאסוףאיןזה,בכללהחברה.שלוהכתובה
,crawlersמסחריתבמסגרתאומסחריבאופןברביםכאלהנתוניםלהפיץואיןבאלהוכיוצא

אלאהחברה,לושעיצבהמאלהשוניםגרפיבממשקאובעיצובהאתראתלהציגאיןכלשהי.
בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

המתחםשםלאו),אםוביןנרשמואם(ביןהחברהשלהמסחרסימניהחזקות","גינדיהשם.5.2
)domain name(ביןבאתרהמסחרסימניהאתר,של)כולםהם-לאו)אםוביןנרשמואם

סימניעלהקנייןבזכויותלפגועהעלולהפעולהכלתיעשהלאהחברה.שלהבלעדירכושה
מראשהחברהשלהמפורשתהסכמתהקבלתבלאשימושכלבהםלעשותואיןהמסחר,
ובכתב.

המציעותחברותידיעללפרסוםשנמסרוונתונים,תמונותמסחרסימניבאתרשישככל.5.3
ואיןחברותאותןשלרכושםהינםזהומידעמסחרסימניאזכיאתר,ביחסושירותיםמוצרים

להשתמש בהם ללא הסכמתן.

קישורים אלקטרוניים.6

החברה.ידיעלשמופעליםאינטרנטלאתריאלקטרונייםקישוריםלהיכללעשוייםזהבאתר.6.1
היאואיןאלהאינטרנטאתריעלשליטהלחברהאיןבלבד.לנוחיותךנועדואלוקישורים

להעידכדיאחריםלאתריםקישוריםבהכללתאיןבהם.המופיעיםלתכניםבאחריותנושאת
החברהלמפעליהם.אואלולאתריםאחרקשרכלעלאואלה,אתריםשלבתוכןתמיכהעל

אליהםאשרלאתריםמכווניםאלושקישוריםלכךאוהקישוריםלתקינותמתחייבתאינה
כללהסירהבלעדידעתהשיקולפיעלרשאיתהחברהלקשר.אלקטרונימצביעכלמתיימר

קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים אחרים.

חובות המשתמש.7

לגרועמבליאלה.שימושתנאילהוראותובהתאםלבבתוםבאתרלהשתמשמתחייבהמשתמש
בזאתמצהירהמשתמשמטעמהמיו/אוהחברהלהנחיותובהתאםדיןלכלבכפוףמהאמור,
כלשהםשלישייםבצדדיםו/אובחברהשהיאפגיעהמכליימנעהואכילאתרבכניסתוומתחייב



הסכמתעלמעידיםהמשתמשופעילותבאתרוהשימושהכניסהעצםבאתר.השימושבאמצעות
המשתמש והתחייבותו לפעול או להמנע מלפעול כדלקמן:

בעצם כניסתו לאתר מסכים המשתמש לכל האמור בתנאי תקנון זה לעיל ולהלן..7.1

העלולאחרחומראומידעלפרסםלהפיץ,לשדר,לשלוף,להעלות,שלאמתחייבהמשתמש.7.2
זכויותאחר,שלקנייןזכויותלהפרלסייעהעלולו/אובאתרשימושמאחריםלמנועאולהגביל

להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.

כוללאחרחומראומידעלפרסםלהפיץ,לשדר,לשלוף,להעלות,שלאמתחייבהמשתמש.7.3
פרסומת, בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

במידעשימושלעשותהזכותבמידע.מסחרישימושכללעשותשלאמתחייבהמשתמש.7.4
במידעמסחרישימושכללעשותאיןהמשתמש.שלבלבדוהפרטיהאישילשימושונתונה

לצדדיםכאמורבמידעכלשהושימושלהרשותרשאיאינווהמשתמשכלשהןרווחלמטרות
כלשהובמידעשימושלעשותאיןכימובהרבתמורה.שלאביןבתמורהביןכלשהם,שלישיים

אתלקבלמבליכלשהו,אחרבשירותו/אוהאינטרנטברשתהצגתולצורךבאתרהמתפרסם
הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאיי הסכמה זו, ככל שניתנה.

האתרשלהמקורבקודכלשהיבצורהלהתערבו/אושינוייםלעשותשלאמתחייבהמשתמש.7.5
נזקלגרוםאולפגועהעלוליםכלשהםיישומיםאותוכנותלהעלותשלאומתחייבבמידעו/או

לחברה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לשבש את פעילות האתר.

ו/אומוסכםשאינוו/אוהדיןאתתואםשאינובאופןבאתרלהשתמששלאמתחייבהמשתמש.7.6
שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.

הוצאהכלובגיןעקיףו/אוישירנזק,כלבגיןהחברהאתולפצותלשפותמסכיםהמשתמש.7.7
שיגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעות מהפרת הוראות תקנון זה על ידו.

החברהבהםבמקריםהחברה,שלאחרתזכותבכללפגועמבליכימסכיםהמשתמש.7.8
דין,כלהוראותו/אוזהתקנוןהוראותתואםאינובאתרהמשתמששלהשימושכיתחשוש

שלהשימושאחרלהתחקותלאתר,גישהמהמשתמשלמנוערשאיתהחברהתהא
יוכיחו,אשרשלישייםלצדדיםהמשתמששלההתנהגותדפוסיאתלהעבירו/אוהמשתמש,

לנקוטוכןבאתר,המשתמששלמפרהמפעילותנפגעיםהינםכיהחברה,שלדעתהלהנחת
בכל פעולה אחרת על מנת להגן על קניינה ו/או זכויותיה.

אחריות.8

As(שהםכמותבמצבלמשתמשיםניתניםהאתרבמסגרתהמוצעיםוהשירותיםהמידע.8.1 Is.(
החברהכיומאשרמצהירהמשתמשבלבד.המשתמשאחריותעלנעשהבאתרהשימוש

ו/אולמשתמששייגרמועקיף)ו/או(ישירשהואנזקלכלאחראיםיהיולאמטעמה,מיו/או
עקיף,נזקבכליישאוולאבאתר,המשתמששעשהמהשימושכתוצאהכלשהו,שלישילצד

עםבקשרשהיאסיבהמכלשיגרמורווחמניעתו/אוהכנסההפסדלרבותמיוחד,אותוצאתי
השימוש באתר ו/או הצפייה בו.

יופרעולאהאתרשלמותו/אופעילותוכיעתבכלזמיןיהאהאתרכימתחייבתאינההחברה.8.2
אחראיתתהיהלאהחברהוכשלים.קלקוליםטעויות,בלאו/אוהפסקותבלאיתנהלוו/או

המידעהיקףאופי,בטיב,התאמותלאיאחראיתתהיהלאוהיאלעיל,כאמורלהפרעות
שיגרמואחר,אותוצאתיעקיףישיר,נזקאוהפסדלאובדן,ו/אוהעברתו)דרך(לרבות

שירותיםהפסקתעםבקשרו/אוכאמורהפרעותעםבקשרכלשהוג'לצדאולמשתמש
לתקלותכלשהובאופןאחראיתתהיהלאהחברהכן,כמושהיא.סיבהמכלבאתרמסוימים

הבין-לאומייםהתקשורתבקוויו/אובזקבקוויו/אוהעולמיתהאינטרנטברשתשיבושיםו/או
המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.



החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל טעות או השמטה בתכולת האתר..8.3

לציודלמיניהם,תוכנהיישומיאו"וירוסים"בשללרבותנזק,לכלאחראיתאינההחברה.8.4
אוגלישהגישה,בשלשיגרמוהמשתמש,שלאחררכושלכלאוהמשתמששלהמחשב

שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

לאתריםוהמוביליםבאתרהקיימיםבקישוריםהמפורסמיםלתכניםאחראיתתהאלאהחברה.8.5
לאתרהפעולהמבצעאתיובילוכלשהם)links(קישוריםכימתחייבתאינההחברהאחרים.

בהם.המצויולמידעאלהקישוריםמוליכיםשאליהםלאתריםאחראיתואינהפעילאינטרנט
ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.

מכלהחברהאתומשחררהמידעאבטחתלגביהאינטרנטרשתלמגבלתמודעהמשתמש.8.6
ידיעלשנמסרופרטיםלחשיפתאחריותבכלתשאלאהחברהזה,בכללזה.בענייןאחריות

משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

הפסקת פעילות האתר.9

ללאקבוע,באופןאםוביןקצובהלתקופהביןהאתרמהפעלתעתבכללחדולרשאיתהחברה
הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

שונות.10

מהמידעחלקכללשנותאולהוסיףלתקן,להסיר,הזכות,אתלעצמהשומרתהחברה.10.1
בגיןהחברהכלפיטענהכלתהאלאלמשתמשלעת.מעתהאתר,עדכוןידיעלבאתרהמצוי

ושיבושיםבתקלותכרוכיםלהיותעלוליםזהמסוגשינוייםמטבעם,באתר.שבמידעשינויים
אוכאמורשינוייםביצועבגיןהחברהכלפידרישהאותביעהטענה,כלתהיהלאולמשתמש

תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ידיעלזה,תקנוןתנאיאתלשנותאולהוסיף,לתקן,הזכותאתלעצמהשומרתהחברה.10.2
עםמידלתוקףיכנסהשימושובתנאיזהתקנוןבתנאישינויכללעת.מעתזה,עמודעדכון

פרסומו באתר.

קשר,כלהחברהלביןבינויוצריםאינםממנואולאתרמידעשתשדורתמסכיםהמשתמש.10.3
או יחסים אשר חורגים מתנאי תקנון זה.

ופרשנותםתוקפםלרבותבאתר,מהשימוששנובעתמשפטיתעילהוכלבאתרהפעילות.10.4
וסמכותבלבד,הישראלילדיןיוכפפוהחברה)שלהפרטיותמדיניות(ותנאיזהתקנוןתנאישל

המוסמכיםהמשפטלבתינתונהבוולשימושזהלאתרהנוגעסכסוךבכלהבלעדיתהשיפוט
בתל אביב – יפו.

לכאורהראיהיהווהאתרדרךהמתבצעותהפעולותבדברהחברהשלהמחשברישומי.10.5
לנכונות הפעולות.

(לרבותלאכיפהניתנתבלתיאותקפהאינהזהבתקנוןכלשהיהוראהכיוייקבעהיה.10.6
כישהוחלטאותוקפםשנשללהסעיפיםאזי),1982תשמ"ג-האחידים,החוזיםלחוקבהתאם

הקירובבמידתתואםתוכנםאשרואכיפים,תקפיםבסעיפיםכמוחלפיםייחשבואכיפיםאינם
הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תקנון זה יוותרו בתוקפם.

יצירת קשר.11

לכתובת:בדוא"ללפנותניתןשונים,ובירוריםבווהשירותיםהאתרפעילותעלהסברטכנית,לתמיכה
gindi@gindih.co.ilאביבתל,34קומה(עגול),עזריאליבמשרדיה:החברהלכתובתרשוםבמכתבאו

mailto:gindi@gindih.co.il


שמסרתהדוא"לכתובתבאמצעותתעשנהזהולתקנוןלאתרהקשורבכלאליךהחברהפניות.67021
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06/09/2022אחרון:עדכוןתאריך

מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

אחריםבאתריםו/אובאתרהמשתמשיםפרטיותאתמכבדת")החברה"(להלן:החזקותגינדיקבוצת
להגנתביחסמדיניותהאתלפרסםהחליטהכך,ובשלאחרים,עםבשיתוףאולבדהשמפעילה

פרטיות המשתמשים והיא מתחייבת כלפי המשתמשים למלא אחר מדיניות זו.

המשתמשיםשלפרטיותםעללשמירהביחסהחברהנוהגימהםלהסבירהינההמדיניותמטרת
בעתידהעלהנאסףאוהמשתמשיםידיעללההנמסרבמידעהחברהמשתמשתוכיצדבאתר

השימוש על ידי המשתמשים באתר ובעת הגלישה בו.

שלהפרטיותלמדיניותהסכמתךעלמעידיםבמסגרתוהמוצעיםהשירותיםמןובאילובאתרהשימוש
אםלפיכך,זה.במסמךלאמורמצדךבהתנהגותהסכמהומהוויםזה,במסמךהמפורטתהחברה

לצפותו/אובאתרשימושלעשותשלאמתבקשהנךזהבמסמךלהוראהאולתנאימסכיםאינך
בו.

הוראות מסמך זה משלימות את תקנון האתר, מהוות חלק בלתי נפרד הימנו ותפורשנה בצוותא.

המידע המוזן לאתר ו/או נאסף במסגרתה.1
באופןאותךמזההמהמידעחלקמידע.עלייךנאסףהאתרבשירותיהשימושבעת.1.1

ופרטיםאותךששימשותשלוםאמצעיטלפון,מספרדוא"ל,כתובתךשמך,כגוןאישי
רישוםבעתהחופשיתובהסכמתךביודעיןמוסרשהנךמידעזהונוספים.אישיים

בעתאישייםפרטיםשנדרשיםככלכייובהר,").אישימידע("באתרלשירותים
לצורךלההנחוץהמידעאתרקממךתבקשהחברהבאתר,לשירותיםהרישום
להוסיףתתבקשהשירותיםמןבאחדיםכן,עלידך.עלהמבוקשיםהשירותיםאספקת

ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופן השירות המבוקש על ידך.

לאפשרתוכללאהחברהברםהאישיים,פרטייךאתלחברהלמסורמחובתךאיןאמנם.1.2
פרטיםשתקבלמבליכולם,אוחלקםבאתר,המוצעיםבשירותיםשימושלעשותלך

אלה ממך.

ידךעלשנעשהלשימושביחסומצטברסטטיסטימידעהינואצלנושנשמרנוסףמידע.1.3
האינטרנטכתובתאותך,שעניינוושירותיםהצעותצפית,בהםעמודיםלמשלבאתר,

)IP(באתרהמשתמשיםליתרביחסגםשנאסףבמידעהמדוברועוד.פניתממנה
וככלל הוא אינו ככולל זיהוי אישי.

במאגרחלקיאומלאבאופןיישמרובאתר,שתבצעהפעולותפרטיגםכמואלו,פרטים.1.4
המידע של החברה.

מאגר המידע של החברה.2
החברה"),הפרטיותחוק"(להלן:1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתלחוקבהתאם.2.1

).600001758מאגר:(מס'רשוםמידעבמאגרמחזיקה

שלהמידעבמאגרייכללהאישישהמידעהסכמתךאתנותןהנךאישימידעבמסירת.2.2
זהולמסמךהאתרלתקנוןבהתאםשימושבולעשותרשאיתתהאהחברהוכיהחברה

ובכפוף להוראות חוק הפרטיות.

הפרטיותחוקלהוראותבהתאםהמידעבמאגרהמצויאודותיךבמידעלעייןזכאיהנך.2.3
והחברה מתחייבת לפעול לפי הוראות החוק הנ"ל.

שימוש במידע שהנך מספק לנו ובמידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה על ידך באתר.3
אופןבדברמידעוכןאודותיךמידעלאסוףעשויההחברהבאתרשימושךבעתכאמור.3.1

השימוש שהנך מבצע באתר.

פיעלאוזופרטיותמדיניותפיעלרקיעשהשנאסףובמידעבנתוניםהשימוש.3.2
הוראות כל דין, וזאת למטרות שתפורטנה להלן:



חדשיםתכניםאושירותיםיצירתבאתר,המוצעיםוהתכניםהשירותיםשיפור.3.2.1
שלוניתוחקיימיםתכניםאושירותיםביטולאוהמשתמשיםלדרישותהמתאימים
מידעבעיקרויהיהכךלצורךהחברהאתשישמשהמידעבאתר.שנעשיםהשימושים

סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

שיתאיםכדיהאתרושיפורשלךההתעניינותלתחומיהאתרתוכןהתאמת.3.2.2
להעדפותייך.

כגוןשוניםבאובייקטיםשימושבאמצעותהחברהשלפרסומותהצגת.3.2.3
COOKIESכייובהרחברתיות.ברשתותלרבותתגלוש,בהםאחריםאינטרנטבדפי

מתאיםרקאלאאישיתאותךמזההאינוכאמורפרסומותהצגתלשםהנאסףהמידע
את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך.

אחרת),מדיהבכל(אוSMSבאמצעותאואלקטרוניבדוארהודעותשליחת.3.2.4
גםעשוייםאנולקוחות;שירותכגוןניהוליות,למטרותקשראיתךליצור(א)מנתעל

עלולשאתהבעיותבפתרוןלסייעמנתעלהיתרביןאיתך,ההתקשרותאתלתעד
מידעלךלשלוח(ג)באתרשיפוריםאושינוייםעללמשל,לך,להודיע(ב)בהןלהיתקל

צדדיםאודותבמידעמדובראםוביןהחברהעלבמידעמדובראםביןופרסומי,שיווקי
הנחותמבצעים,ופעילויות,אירועיםאודותמידעהיתרוביןמפרסמים,לרבותשלישיים
להוראותבהתאםלהסכמתךכפופהפרסומימידעשליחתכייובהרוכדומה.והטבות

אלינולפנותהאפשרותבפניךעומדתהעתבכלכן,כמוהתקנון.והוראותלהלן4 סעיף
שתשלחנהבהודעותהזמיניםקישוריםבאמצעותכאמור,מידעמלקבללחדולבבקשה

אלייך ו/או בפניה בכתב/טלפונית לחברה.

תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה..3.2.5

כל מטרה אחרת כמפורט במסמך זה או בתקנון האתר..3.2.6

שליחת דיוור.4
הוראות פרק זה מתווספות להוראות הקיימות בתקנון החברה לעניין שליחת דיוור..4.1

,SMSהודעתאלקטרוני,דוארבאמצעותלעת,מעתלךלשלוחרשאיתהחברה.4.2
שירותיםבדברו/אושירותיהבדברמידעאחרת,מדיהכלאוWhatsAppהודעת

מקצועי,חומרלרבותופרסומישיווקימידעשלישיים,צדדיםידיעלניתניםאשר
המידעבמאגרהמצוימידעעלבהתבססשונותוהצעותהודעותוכןפרסומיםעדכונים,

שברשותה.

במועדאולאתרהרישוםבעתלרבותלכך,הסכמתךשנתתככלאליךישלחזהמידע.4.3
הדיןהוראותפיעלמותרשהדברככלו/אוזו,הסכמתךביטלתלאעודוכלאחר,

2008-התשס"ח),40מס'(תיקוןושידורים)(בזקהתקשורתחוקהוראותובכללן
").חוק הספאם("

המידעואתפרטיךאתתעבירולאלאחריםישירדיוורשירותימספקתאינההחברה.4.4
הסכמתךתתקבלאםאלאישיר,דיוורשליחתלצורךשלישיים,לצדדיםלגביךשנצבר

שיווקיותהצעותשלמשלוחלצורךבפרטיךלהשתמשעשויההחברהזאת,עםלכך.
ללאכאמורשלישייםלצדדיםימסרולאשפרטיךובלבדשלישיים,צדדיםמטעם

זוובמסגרתמטעמהשירותיםבנותנילהיעזרהחברהעשויהכן,כמוהסכמתך.
להעביר להם פרטים שונים, בכפוף להתחייבותה לשמירה על פרטיות.

מסירת מידע לצד שלישי.5
זהומידעשפרטים(ככלבאתרפעולותיךעלשנאסףובמידעאישיבמידעמשתפתאינההחברה

למעט במקרים הבאים:מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים
אובמפורשמדעת,הסכמה–"הסכמה"זה,לענייןלכך.הסכמתךקיבלההחברה.5.1

מכללא.

שלישיולצדלחברהמשותפותבפעילויותאושלישיצדשלתוכןבפעילותתשתתף.5.2
לשםלוהדרושהמידעהרלוונטיהשלישילצדיועבראלהבמקריםבאתר.המוצגות

ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.



)FACEBOOK(פייסבוקכגוןחברתיות,ברשתותחבריךאתלשתףלךשנאפשריתכן.5.3
SHAREהתקניכדוגמתורכיביםהתקניםבאמצעותבאתרשתבצעבפעולותואחרות,

הןכילדעתעליךאולםכאמורחברתיותלרשתותאישימידענמסורלאאנו.LIKEו-
ברשתשלךהפרופילדרךברשותןהקייםהמידעעםהנ"להמידעאתלהצליבעשויות

החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית.

צדדיםידיעלהמסופקיםולשירותיםאינטרנטלאתריקישוריותלכלולעשויהאתר.5.4
הצדשלבשירותיםאובאתריםמספקשהנךאישיזיהויהמאפשרמידעכלשלישיים.
שלו.והפרטיותהאבטחהלמדיניותוכפופיםהשלישילצדישירותמסופקיםהשלישי

אלה,אתריםשלולמדיניותהאבטחהולנוהלילפרטיותאולתוכןאחראיםאיננו
אודותללמודאותךמעודדיםאנחנוהאתר.דרךגישהאוקישוריתניתנהשאליהם

מדיניות הפרטיות והאבטחה של צדדים שלישיים אלה טרם תספק להם מידע אודותיך.

לאתרלספקמנתעלשירותיםספקיעםלעבודעשוייםאנחנו–האתרתחזוקתלצרכי.5.5
ספקיםידיעלנחוץשהדברבמידהאחרים.ושירותיםשותפתתחזוקהפיתוח,שירותי

כולוהאישי,למידעגישהלהםתינתןכלפינו,החוזיותהתחייבויותיהםמילוילשםאלה
או חלקו, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.

בהםנותניםשאנולחברותאולגופיםאישימידעמספקיםאנו–סטטיסטייםלצרכים.5.6
עםאחדבקנההעולהובאופןשלנוההוראותלפיעבורנוהמידעאתשיעבדוכדיאמון

פרטיםכוללאינוסטטיסטייםלצרכיםהמועברמידעככלל,שלנו.הפרטיותמדיניות
מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

מטעמים משפטיים:.5.7

המידעאופרטיךאתלמסורלההמורהשיפוטיצוהחברהבידייתקבלאם.5.7.1
אודותיך לצד שלישי.

טענה,מחלוקת,כלבמסגרתו/אולצורךהחברה,לדעתיידרש,הדבראם.5.7.2
תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה.

איזהאובאתרהשימושתנאיאתלהפרתנסהאושתפרבמקרה.5.7.3
אחר,גורםבאמצעותאוישירבאופןתבצע,אוהחברהידיעלהמוצעיםמהשירותים

רשותלכלהמידעאתלמסוררשאיתהחברהתהיהלדין,כמנוגדותהנחזותפעולות
מוסמכת.

כדיסבירבאופןנחוצההמידעמסירתכיתסבורשהחברהמקרהבכל.5.7.4
למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.

בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים..5.7.5

שתיעזרבמקרהוכןאחרתאגידבמסגרתהאתרפעילותאתתארגןהחברהאם.5.8
הפעילותאתתמזגאואחרגוףעםשתתמזגאונאמנותבחברתאותפעולבחברת

להעבירזכאיתתהיההיא–הנוסף")"התאגיד(להלן:שלישיצדשלפעילותעםבאתר
ידהעלשנאסףסטטיסטימידעכלאואודותיךשנאגרהמידעאתהנוסףלתאגיד
פרטיותמדיניותהוראותאתעצמועליקבלהמידעיועבראליוהחדששהתאגידובלבד

זו.

פרסומות של צדדים שלישיים.6
הצגתמערךאתעבורהלנהלשלישייםלצדדיםלהתירעשויהאומתירההחברה.6.1

במערכותלהשתמשעשויהאומשתמשתוכןבניהולולסייעו/אובאתרהפרסומות
מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

כגוןשוניםאובייקטיםבמחשבךלהציבעשויותאלהחברותהפרסומות,ניהוללצורך.6.2
COOKIESרשת""משואותומשבצות)WEB BEACONS(בדפיאוהפרסומותבמודעות

האתרבדפיהמשובציםייחודי,מזההבעליזעיריםגרפייםקבציםהןהמשואותהאתר.
אותךמזההאינוהנאסףהמידעבאתר.השימושאודותמידעבאיסוףלסייעותפקידם

אותך.לענייןשעשוייםלנושאיםבפניךשיוצגוהפרסומותאתמתאיםרקאלאאישית
WEBו-COOKIESב-עושותאלהשחברותהשימוש BEACONSלמדיניותכפוף
אותןשלהפרטיותמדיניותאתלבדוקמוזמןוהנךבלבדחברותאותןשלהפרטיות

חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.



אבטחת המידע.7
לאתרחדירהלמניעתמקובליםזהירותאמצעיונוקטתמשאביםמקדישההחברה.7.1

אתלהבטיחבאפשרותנואיןזאת,עםהמשתמשים.בפרטיותאפשריתפגיעהולסיכול
כילהבטיחיכוליםאיננוכן,כמובאתר.מאוחסןו/אולנומספקשהנךהמידעכלבטחון

מידע זה לא ייתפס, יתגלה, ישתנה או ייהרס עקב הפרה של אמצעי האבטחה שלנו.

שהוא,סוגמכלנזקלכלאחראיתתהאלאהחברהכיומסכיםמאשרואתהלךידוע.7.2
בויעשהאםאוייחשףיאבד,המידעאםמטעמך,למיו/אולךשייגרםישיר,אועקיף

דרישהו/אוטענהכללךתהיהלאכיומסכיםמאשרוהנךכלשהוא,מורשהלאשימוש
לך,שיגרמונזקיםובשלאלהנסיבותבקרותמטעמהמיו/אוהחברהנגדתביעהו/או

ככל שיגרמו, בעטיין.

באופןלךלהודיעשננסהייתכןשלנו,האבטחהמערכותשלהפרהעלנלמדאם.7.3
שתוכלכךאחרת,בדרךאולנושסיפקתאלקטרוניהדוארכתובתבאמצעותאלקטרוני

לנקוט באמצעי האבטחה המתאימים.

שינויים במדיניות הפרטיות.8
מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

ככל שנעשה שינוי במדיניות הפרטיות שלנו, נעדכנה בדף האתר ונציין את תאריך העדכון האחרון.

ככלשלנו.הפרטיותבמדיניותבשינוייםלהתעדכןמנתעללעתמעתזהלדףלחזורלךממליציםאנו
שאינך מסכים להוראות מדיניות הפרטיות שלנו הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

יצירת קשר.9
אלינופנייתךמוזמן לשלוחהנךבאתרהפרטיותבמדיניותהקשורהבעיהאושאלהבכל
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