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("האתר״).
האתר מופעל על ידי חברת גפן השמות בע"מ .חברה המספקת שירותי השמה וכח אדם
המוגדרת כחברת השמה וכח אדם ,בעלת רישיון מספר ( 2897להלן" :החברה") באמצעות
האתר מעסיקים יכולים לפנות אל החברה במטרה לחפש מועמדים ,ומועמדים יכולים
להשתמש באתר לחיפוש משרות רלוונטיות ,להגיש קורות חיים ולקבל שירותים כפי שמפורט
בהרבה באתר (להלן" :השירותים") .פרטי המשתמשים נשמרים בין היתר במאגרי החברה.
 .1כללי:
 .1.1הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
אנא קרא את התקנון בקפידה ,שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על
הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון .כמו כן ,האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי
התקנון ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת .מועד החלת
השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
 .1.2האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או
נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 .1.3תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או
מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי ,מחשבי טאבלט וכיו"ב) .כמו כן הם
חלים על השימוש באתר ,בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או
אמצעי תקשורת אחרים.
 .1.4הגלישה באתר מותרת בכל גיל .פעולה של קטין מתחת לגיל  18מחייבת אישור
הורה או אפוטרופוס.
 .1.5במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף
מטעם כלשהו ,לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן ,תקפותן ואכיפתן של
שאר הוראות התקנון.
 .2הגלישה באתר:
 .2.1הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה ,והוא פתוח לכל גולש.
 .2.2בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון :שם פרטי,
שם משפחה ,טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר).
מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות
ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך .במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 .2.3מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע ,אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה
להשתמש בשירותי האתר.

 .2.4האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש ,אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של
האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 .2.5השארת פרטים באתר ,בכפוף להסכמת הגולש ,כוללת ,בין היתר ,קבלת תוכן
שיווקי ,מידע ביחס למבצעים ,עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
 .2.6האתר רשאי לקבוע ,מעת לעת ,דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות
לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
 .2.7האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .2.7.1אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
 .2.7.2במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי
על-פי דיני מדינת ישראל ,או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור ,או כדי
לאפשר ,להקל ,לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 .2.7.3אם הופרו תנאי תקנון זה;
 .2.7.4במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
 .2.7.5אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר
בכל דרך שהיא.
 .3השירותים המוצעים באתר:
 .3.1השירותים המוצעים על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר.
 .3.2האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם ללא הודעה
מוקדמת.
 .3.3האתר אינו מחויב ,בכל דרך שהיא ,לקיים מגוון כלשהו של שירותים.
 .3.4אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 .3.5עבור משתמשים מסוג מעסיקים:
 .3.5.1האתר מאפשר למעסיקים לפנות אליו דרך עמוד צור קשר.
 .3.5.2האתר אינו מחוייב לחזור לכל המעסיקים אשר פונים אליו לפרסום משרות
ורשאי ליצור קשר רק עם מעסיקים שהוא מעוניין בהתקשרות מולם.
 .3.5.3ההתקשרות מול המעסיקים תיעשה בהסכם נפרד מול נציגי מפעילי האתר.
 .3.5.4הפרסום באתר עבור מעסיקים ,וכל האמור בתקנון זה ,כפוף להסכם השירותים
שייחתם בין החברה למעסיק.
 .3.5.5האתר רשאי לעדכן את המשרות באתר עם זאת הוא אינו מחוייב לפרסם את כל
המשרות הפתוחות שיש אצלו.

 .3.5.6האתר רשאי להפסיק לפרסם משרות של מעסיק בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .3.5.7מעסיקים מצהירים בזאת כי הם יפנו למשתמשי מחפשי העבודה אשר מופנים
על ידי גפן השמות ,בצורה מקצועית ואדיבה כמקובל.
.3.6

עבור משתמשים מחפשי עבודה:

 .3.7המשתמשים באתר יכולים להרשם לאתר ,להעלות את קורות החיים שלהם,
ולהגיש מועמדותם למשרה ספציפית או באופן כללי.
 .3.8המשתמשים מצהירים כי הם מודעים לכך שמפעיל האתר לא מחוייב להעביר
את קורות החיים בפועל לכל המעסיקים ,והדבר נעשה בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של מפעיל האתר.
 .3.9כמו כן האתר לא מתחייב להגשת קורות החיים למעסיק ספציפי או למעסיקים
אחרים ,אלא רק בהתאם להתאמתם לתפקיד בהתאם לשיקול דעתו של מפעיל
האתר.
 .3.10המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמשרות העבודה שמתפרסמות באתר עשויות
להיות לא רלוונטיות במקרים מסוימים (עקב כך שהמשרה אויישה ,או מכל סיבה
אחרת).
 .3.11בעת העלאת קורות החיים המשתמש מצהיר כי הוא מודע שפרטיו מועברים באופן
אוטומטי למאגר המידע הרשום של החברה.
 .3.12המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהאתר לא מתחייב לכך שיצרו איתו למשרה,
אלא רק במקרה שהוא יימצא מתאים על ידי עובדי האתר או המעסיק הרלוונטי
בהתאם לעניין.
 .3.13המשתמש אחראי בעצמו על ההליך מול המעסיקים .אין באמור באתר כהמלצה
על מעסיק מסוים ועל המשתמש לבדוק בעצמו ולהחליט במידה והוא מעוניין להתקדם
עם אותו המעסיק .האתר אינו אחראי למערכת היחסים בין המעסיק לעובד.

 .4אחריות האתר:
 .4.1אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן
הפעילויות של השירותים המוצעים בו .האתר לא יהיה אחראי לשום נזק ,ישיר או
עקיף ,אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או
בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש
בשירותים אשר מוצגים על ידו.
 .4.2אין בין המשתמשים באתר לבין האתר יחסים מכל סוג שהוא ,לרבות יחסי עבודה,
אלא יחס של תיווך בינם לבין מעסיקים .המשתמש אחראי בעצמו לכל מערכת
היחסים עם המעסיקים לרבות ההתקשרות עימם.

 .4.3אין לראות באמור באתר כ המלצה על מקום עבודה ,אלא על מידע אינפורמטיבי
גרידא אשר הועלה על ידי המעסיק .האתר משמש כמתווך בין מעסקים המחפשים
עובדים חדשים לבין מחפשי משרות ,ואין לו כל אחריות בנוגע למערכת היחסים
אשר תתגבש או תרקם בין המעסיק למחפש המשרה ,משלב הראיון ועד לעבודה
עצמה.
 .4.4מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר ,שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר
ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים
באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור ,ועל כן ,מובן שלאתר אין כל
אחריות בגין מידע מעין זה ,ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
 .4.5האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף) ,הפסד ,עגמת נפש והוצאות
שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות
שימוש או הסתמכות על כל תוכן ,מידע ,נתון ,מצג ,תמונה ,וידאו ,אודיו ,פרסומת,
מוצר ,שירות וכו' המופעים באתר .כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו
ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 .4.6האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת
קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
 .4.7האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות ,ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר
ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו ,תיאורו והתאמתו ,כמתואר להלן.
 .4.8התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ( ,)AS ISולא ניתן להתאימם לצרכיו של
כל אדם ואדם .לא תהיה לגולש כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי האתר בגין
תכונות של התכנים ,יכולותיהם ,מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר
יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 .4.9האתר בכללותו ,לרבות כל המידע המופיע בו ,מוצע לציבור כמות שהוא ,ויהיה
מדויק ונכון ככל הניתן ,ואולם ,יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין ,יתכן ונפלו טעויות
טכניות או אחרות במידע.
 .4.10השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש .האתר אינו
מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר ,יהיו מלאים ,נכונים ,חוקיים או
מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש .האתר לא יישא באחריות
כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם ,או משימוש בהם ,או מהסתמכות עליהם ,לרבות:
( )1שגיאות ,טעויות ואי-דיוקים; ( )2נזק לגוף או לרכוש ,מכל סוג ,הנגרם עקב
השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; ( )3הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; ( )4כל
באג ,וירוס ,סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי
כלשהו.
 .5השימוש באתר:

 .5.1השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד .אין להעתיק ולהשתמש או
לאפשר לאחרים להשתמש ,בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר ,לרבות באתרי
אינטרנט אחרים ,בפרסומים אלקטרוניים ,בפרסומי דפוס וכיו"ב ,לכל מטרה ,בין
מסחרית ובין שאינה מסחרית ,שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי ,למעט בכפוף
לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
 .5.2אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכנות
מסוג  Crawlers Robotsוכדומה ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור
אוטומטי של תכנים מתוך האתר .בכלל זה ,אין ליצור ואין להשתמש באמצעים
כאמור לשם יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 .5.3אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה ,מכשיר,
אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים
כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 .5.4אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ,תכנים המעודדים לגזענות
או להפליה פסולה ,או המנוגדים לחוק ,או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים
פעילות המנוגדת לחוק.
 .5.5אין לקשר לתכנים מהאתר ,שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין
להציג ,או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת ,אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף
אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (" )"AS ISכך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו
באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר .במסגרת זו ,חל איסור לקשר
לתכנים מהאתר ,במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה:
אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר ,אלא לעמוד המלא שבו הם
מופיעים) .כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום
הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש ,לדוגמה :בשורת הכתובת ()""Status Bar
בדפדפן של המשתמש .אין לשנות ,לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל
כתובת אחרת;
 .5.6האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה
זה לא תעמוד כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 .5.7האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר
ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת .האחריות המלאה
והבלעדית לכל קישור ,הצגה או פרסום של התכנים ,היא על מבצע הקישור בלבד.
 .5.8על הגולש לשפות את האתר ,עובדיו ,מנהליו ,שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין
כל נזק ,הפסד ,אבדן רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להם  -ובכלל זה שכ"ט עו"ד
והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה .בנוסף ,ישפה המשתמש את האתר ,עובדיו,
מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד

שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים
שביצע לאתר.
 .6פעילות אסורה באתר:
 .6.1אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד .השימוש באתר מותר
למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט
כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
 .6.2כמשתמש האתר ,אתה מסכים שלא:
 .6.2.1לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף ,מסד נתונים או
מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
 .6.2.2לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
 .6.2.3לעשות שימוש לא מורשה באתר ,לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים
אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;
 .6.2.4לעקוף ,להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר ,לרבות שימוש
ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
 .6.2.5להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
 .6.2.6לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים
בנוגע לשימוש באתר;
 .6.2.7לעשות שימוש אוטומטי במערכת ,כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או
הודעות ,או שימוש בכריית נתונים ,רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
 .6.2.8לנסות להתחזות לאדם אחר;
 .6.2.9להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד ,להתעלל או לפגוע באדם
אחר;
.6.2.10

להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

.6.2.11לאחזר ,לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר ,אפשרות באתר או יישום באתר;
.6.2.12

להטריד ,להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

.6.2.13
סימן;

למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או

להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו ,כולל אך לא רק,
.6.2.14
 HTML, Java Script, PHP, CSS, JSONאו קוד אחר;
להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים ,סוסים
.6.2.15
טרויאניים ,או חומר אחר ,כולל שימוש בדואר זבל ,אשר יפריע לשימוש באתר;

.6.2.16

לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר ,בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק ,התקנות
.6.2.17
והפסיקה.
 .6.3אין לקשר לתכנים מהאתר ,שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין
להציג ,או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת ,אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף
אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ( )AS ISכך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו
באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר .במסגרת זו ,חל איסור לקשר
לתכנים מהאתר ,במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה:
אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר ,אלא לעמוד המלא שבו הם
מופיעים) .כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום
הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש ,לדוגמה :בשורת הכתובת ()Status Bar
בדפדפן של המשתמש .אין לשנות ,לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל
כתובת אחרת.
 .6.4האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה
זה לא תעמוד כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 .6.5האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר
ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת .האחריות המלאה
והבלעדית לכל קישור ,הצגה או פרסום של התכנים ,היא על מבצע הקישור בלבד.
 .6.6כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום ,בין היתר ,לסיום או
השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 .7שינויים באתר ,תקלות והפסקות שירות:
 .7.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,ו/או
המראה ו/או העיצוב של האתר ,את היקפם וזמינותם של השירותים באתר ,יהיה
רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו .כמו כן,
האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל ,בלא צורך להודיע על
כך מראש.
 .7.2שינויים כאמור יבוצעו ,בין השאר ,בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט
ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים
להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב .לא תהיה לגולשים
באתר כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או
תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 .7.3האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו ,יינתנו כסדרם או בלא הפסקות,
יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר

או מפני נזקים ,קלקולים ,תקלות או כשלים -
ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

והכל ,בחומרה ,בתוכנה ,בקווי

 .8קניין רוחני:
 .8.1כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד ,או בבעלות צד שלישי,
שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים
של האתר.
 .8.2אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,להעביר לציבור ,לשנות ,לעבד,
ליצור יצירות נגזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין ישירות ובין באמצעות
או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים ,מכאניים ,אופטיים,
אמצעי צילום או הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה בכתב
ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים ,לפי העניין ,ובכפוף לתנאי ההסכמה
)ככל שתינתן) .הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד ,עריכה או תרגום שנעשו על
ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
 .8.3אם וככל שניתנה הסכמה כאמור ,יש להימנע מלהסיר ,למחוק או לשבש כל הודעה
או סימן בעניין זכויות קניין רוחני ,לדוגמה :סימון זכויות היוצרים  ©,או סימן מסחר
® ,הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 .8.4סימני המסחר ,צילומים ,תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים
של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד .גם בהם אין לעשות בהם שימוש
בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 .9תוכן צדדים שלישיים:
 .9.1האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן
במאמרים ,תמונות ,טקסט ,גרפיקה ,תמונות ,עיצובים ,מוסיקה ,סאונד ,וידאו ,מידע,
אפליקציות ,תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי
("תוכן של צד שלישי") .אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים,
מנוטרים ,או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם
דרך האתר ,שהגעת אליו דרך האתר ,שזמין דרך האתר או מותקן בו ,כולל תוכן,
חוות דעת ,אמינות ,נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או
בתוכן של צד שלישי .שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד
שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על
ידינו.
 .9.2האתר לא לוקח אחריות על כל עסקה שתתבצע עם אתרים צדדים שלישיים או
מחברות אחרות .עסקאות אלו בתוקף באופן בלעדי בין המשתמש לבין הצד
השלישי הרלוונטי.

 .10סמכות שיפוט:
 .10.1על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ,אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת
הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 .10.2לבתי המשפט במחוז השיפוט של תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין
הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
 .11צרו קשר:
 .11.1האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים
לפרטיות ולשם טוב .אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו,
נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם .פניות
כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
כתובת:

אורות ,הדקל 22
טלפון:

074-7440122
דוא"ל:

yarivh@gefenhasamot.com
עדכון אחרון15.8.2022:

מדיניות פרטיות ושמירת סודיות
החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה
עליה.
מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס החברה לכל נושא
הפרטיות של המשתמשים באתר ,לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר,
המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.
 .12המידע שנאסף
 .12.1האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על
סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד,
לרבות יצירת קשר עם המשתמשים ,אספקת המוצרים ללקוחות ,דיוור פרסומות
ומידע שיווקי של מפעיל האתר במידע והמשתמש אישר זאת באתר.

 .12.2הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים ,הנמסרים על ידך באתר ,הינם נכונים ומלאים
וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה ,מבלי שחלה עליך חובה
כלשהי למסרם .כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי ,אתה מצהיר
כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.
 .12.3כאשר אתה משתמש באתר ,יתכן שנאסף עליך מידע כגון:
מידע על המחשב שלכם ,כולל כתובת ה IP-שלכם ,מיקומכם הגאוגרפי,
.12.3.1
סוג הדפדפן והגרסה שלו ,ומערכת ההפעלה;
מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר ,כולל מקור ההפניה ,אורך
.12.3.2
הביקור ,צפיות בעמודים ,ונתיבי המעבר שלכם באתר;
מידע ,כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ,שאתם מזינים בזמן
.12.3.3
ההרשמה לאתר שלנו;
מידע ,כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם ,שאתם מזינים
.12.3.4
על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני שלנו
.12.3.5

המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו ,כולל מתי ,כמה ,ובאילו נסיבות
.12.3.6
אתם משתמשים בו;
מידע שקשור לשירותים בהם אתם משתמשים או העברות שאתם
.12.3.7
מבצעים באתר כולל את השם שלכם ,הכתובת ,מספר הטלפון ,כתובת הדואר
האלקטרוני וכד'.
בנוסף ,אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי –
.12.3.8
כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל ,טיקטוק ,אינסטגרם פייסבוק
ועוד ,יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי
לאתר.
 .12.4אם הינך מתחת לגיל  ,18הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או
האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.
 .12.5כאשר אתה משתמש באתר ,יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית,
מידע שקראת ,מוצרים שרכשת ,פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר סוג הדפדפן
כתובת ה  ,IPאמצעי התשלום ששימש אותך ועוד .אם התחברת באתר באמצעות
מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל או
פייסבוק ,יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי
לאתר .המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים
למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א –
 ,1981תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז –  2017ותקנות ה-
 GDPRשל האיחוד האירופאי.

 .12.6פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד) ,יישמרו על פי
בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר .להסרה יש לפנות בכתב לשירות
הלקוחות במייל  yarivh@gefenhasamot.comביצוע ההסרה עתיד להימשך
כ 14-ימי עבודה ,מיום קבלת הפנייה.
 .13שימוש במידע
 .13.1האתר מחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים במאגר
המידע של אתר אלא לצרכיו של תפעול האתר.
 .13.2מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" ,המוכרות גם כ ,"Cookies"-על
המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל .מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג
בקרב כל חנויות האינטרנט.
 .13.3מפעיל האתר מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה ,כל מידע
המתקבל באתר ,בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי  Cookieבעת
שימוש באתר ,הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת
מבצעים עתידיים (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של
האתר).
 .13.4למרות האמור לעיל ,מפעיל האתר יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש
לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים
לפגוע במפעיל האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ,המשתמש עשה שימוש
בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ,אם התקבל בידי מפעיל האתר
צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או
הליך משפטי.
 .14הרשאה לדיוור ,פרסומים ופרסומות:
 .14.1גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר ,מאשר שימוש
בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי ,עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
 .14.2על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
 .14.3אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול
המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 .14.4בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון :שם פרטי ,שם
משפחה ,טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של
האתר) .מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש

בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך .במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם
באתר.
 .14.5מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר ,אולם בלא למוסרם לא ניתן
יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
 .14.6האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש ,אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של
האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 .14.7השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת ,בין היתר ,קבלת תוכן
שיווקי ,מידע ביחס למבצעים ,עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
 .14.8אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור ,מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח
דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'  )40התשס"ח –
"( 2008חוק התקשורת").
 .14.9מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות
לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור
שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל .כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת
הדיוור כאמור ,רשאי האתר ,בכפוף לחוק התקשורת ,להעביר לנרשם דיוור ישיר
כאמור.
 .14.10האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו
המוחלט .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל
רישום לרשימת הדיוור ,או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי
.14.10.1
חוקי על-פי דיני מדינת ישראל ,או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור ,או
כדי לאפשר ,להקל ,לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
.14.10.2

אם הופרו תנאי התקנון;

אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש
.14.10.3
באתר בכל דרך שהיא.
 .14.11אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או
לשירות המוצע בו.
 .14.12האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף) ,הפסד ,עגמת נפש והוצאות
שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או
הסתמכות על כל תוכן ,מידע ,נתון ,מצג ,פרסומת ,מוצר ,שירות וכד' המופיעים
בדיוור .כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של
משאיר הפרטים.

 .14.13הדיוור בכללותו ,לרבות כל המידע המופיע בו ,מוצע כמות שהוא ,ויהיה מדויק ונכון
ככל הניתן ,ואולם ,יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין ,יתכן ונפלו טעויות טכניות או
אחרות במידע.
 .14.14הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות
המוצגות באתר ,לרבות בקשר למיקומן באתר .מובהר כי בכל הנוגע למודעות
פרסום המוצגות בחסות צד שלישי ,לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות
המוצגות.

 .15נהלי אבטחה
 .15.1מפעיל האתר משתמש בתקני האבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על
סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
 .15.2האתר עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה
למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע
שבבעלותה.עם זאת ,אנו מבהירים כי אין פתרון אבטחתי מושלם וכי היא אינה
מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.
 .15.3האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול  ,SSLכלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל
הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך
שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 .15.4במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון ,מפעיל האתר לא יישא באחריות
לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ,אם מידע
יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 .15.5מפעיל האתר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה .יחד עם
זאת ,מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע ,יינתן כסדרו או בלא
הפסקות ,יתקיים בבטחה וללא טעויות ,ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית
למחשבי מפעיל האתר ,נזקים ,קלקולים ,תקלות או כשלים  -לרבות תקלות
בחומרה ,בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר  -אצל מפעיל האתר או אצל מי
מספקיה.
 .15.6מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונה ,אין לאתר את
האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת
המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינם חוקיות ועל כן,
הלקוח/משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי מפעיל
האתר בקשר לכל נזק בקשר לכך ,כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.

 .15.7המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעיל האתר ו/או על ידי צד
שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז.2017-
מידע רגיש ,כגון סיסמאות ,נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת .מאגרי המידע
עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל .בעצם השימוש באתר ,אתה מסכים
להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.
 .16הזכות לעיון במידע
 .16.1לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק
במאגרי המידע של האתר .באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון ,שלם ,ברור או
מעודכן ,הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו .אם
המידע שבמאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך ,הינך זכאי
לדרוש שמידע זה יימחק.
 .16.2כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו ,תעשה בכתב לפי
הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר .מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה
לחברה ומטופלת על ידה .מפעילת האתר מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא
הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.
 .16.3אם לדעתך האתר פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל ,או בפרטיותך כפרט ,אנא
פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.
 .17שינוי במדיניות הפרטיות
 .17.1מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה
מוקדמת את מדיניות הפרטיות .השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48
שעות מרגע העדכון .מפעילת האתר רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את
המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות .אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים,
תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר  30ימים לפני כניסת השינויים
לתוקף .המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות
הפרטיות .אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן ,עליך להפסיק את השימוש באתר.

