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).״("האתר

אדםוכחהשמהשירותיהמספקתחברהבע"מ.השמותגפןחברתידיעלמופעלהאתר
באמצעות")החברה"(להלן:2897מספררישיוןבעלתאדם,וכחהשמהכחברתהמוגדרת

יכוליםומועמדיםמועמדים,לחפשבמטרההחברהאללפנותיכוליםמעסיקיםהאתר
שמפורטכפישירותיםולקבלחייםקורותלהגישרלוונטיות,משרותלחיפושבאתרלהשתמש

בין היתר במאגרי החברה."). פרטי המשתמשים נשמריםהשירותיםבהרבה באתר (להלן: "

:כללי.1

(״התקנון״).אלושימושותנאיבתקנוןהמפורטיםלתנאיםכפופהבאתרהגלישה.1.1
עלמעידיםבופעולותוביצועבאתרהגלישהשכןבקפידה,התקנוןאתקראאנא

תנאיאתלשנותזכותואתשומרהאתרכן,כמובתקנון.הכלוליםלתנאיםהסכמתך
החלתמועדמוקדמת.הודעהוללאהבלעדידעתושיקולפיעללעת,מעתהתקנון,

השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

אוזכרבלשוןוהשימושהמיניםשנילבנישווהבאופןמתייחסזהבתקנוןהאמור.1.2
נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

אומחשבכלבאמצעותבוהכלוליםובתכניםבאתרשימושעלחליםהתקנוןתנאי.1.3
הםכןכמווכיו"ב).טאבלטמחשביסלולרי,טלפון(כדוגמתאחרתקשורתמכשיר

אורשתכלבאמצעותוביןהאינטרנטרשתבאמצעותביןבאתר,השימושעלחלים
אמצעי תקשורת אחרים.

אישורמחייבת18לגילמתחתקטיןשלפעולהגיל.בכלמותרתבאתרהגלישה.1.4
הורה או אפוטרופוס.

תוקףחסרתשהינהאולאכיפהניתנתאינהזהבתקנוןהוראהכישייקבעבמקרה.1.5
שלואכיפתןתקפותןבחוקיותן,לפגועאולהשפיעכדיבכךיהאלאכלשהו,מטעם

שאר הוראות התקנון.

:הגלישה באתר.2

הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש..2.1

פרטי,שםכגון:אישייםפרטיםלמסורהגולשיתבקשבאתרפרטיםהשארתבעת.2.2
האתר).שלדעתו(לשיקולפעילהאלקטרונידוארכתובתוכןטלפוןמשפחה,שם

בשירותלהשתמשהאפשרותאתלמנועעלוליםשגוייםאוחלקייםפרטיםמסירת
ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

יהיהניתןלאלמוסרובלאאולםהמידע,אתלמסורחוקעל-פיחובהאיןכימובהר.2.3
להשתמש בשירותי האתר.
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שלהפרטיותלמדיניותבהתאםאלאשימוש,שנמסרובפרטיםיעשהלאהאתר.2.4
האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

תוכןקבלתהיתר,ביןכוללת,הגולש,להסכמתבכפוףבאתר,פרטיםהשארת.2.5
שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

התחברותזהובכלללאתרלכניסהזיהוידרכילעת,מעתלקבוע,רשאיהאתר.2.6
לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

לגרועמבליהמוחלט.דעתושיקוללפיבאתרשימושגולשמכללמנוערשאיהאתר.2.7
מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;.2.7.1

חוקיבלתימעשהלבצעלנסותכדיאולביצועבאתרשימוששנעשהבמקרה.2.7.2
כדיאוכאמור,חוקיכבלתיפניועלהנחזהמעשהאוישראל,מדינתדיניעל-פי

לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הופרו תנאי תקנון זה;.2.7.3

במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;.2.7.4

באתרולהשתמשלגלושמאחריםשתמנעפעולהכלגולשידיעלנעשתהאם.2.7.5
בכל דרך שהיא.

:השירותים המוצעים באתר.3
השירותים המוצעים על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר..3.1

הודעהללאלהפסיקםאוהשירותיםמגווןאתלשנותהזכותאתלעצמושומרהאתר.3.2
מוקדמת.

האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים..3.3

אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר..3.4

:עבור משתמשים מסוג מעסיקים.3.5

האתר מאפשר למעסיקים לפנות אליו דרך עמוד צור קשר..3.5.1

משרותלפרסוםאליופוניםאשרהמעסיקיםלכללחזורמחוייבאינוהאתר.3.5.2
ורשאי ליצור קשר רק עם מעסיקים שהוא מעוניין בהתקשרות מולם.

ההתקשרות מול המעסיקים תיעשה בהסכם נפרד מול נציגי מפעילי האתר..3.5.3

השירותיםלהסכםכפוףזה,בתקנוןהאמורוכלמעסיקים,עבורבאתרהפרסום.3.5.4
שייחתם בין החברה למעסיק.

כלאתלפרסםמחוייבאינוהואזאתעםבאתרהמשרותאתלעדכןרשאיהאתר.3.5.5
המשרות הפתוחות שיש אצלו.



האתר רשאי להפסיק לפרסם משרות של מעסיק בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי..3.5.6

מופניםאשרהעבודהמחפשילמשתמשייפנוהםכיבזאתמצהיריםמעסיקים.3.5.7
על ידי גפן השמות, בצורה מקצועית ואדיבה כמקובל.

:עבור משתמשים מחפשי עבודה.3.6

שלהם,החייםקורותאתלהעלותלאתר,להרשםיכוליםבאתרהמשתמשים.3.7
ולהגיש מועמדותם למשרה ספציפית או באופן כללי.

להעבירמחוייבלאהאתרשמפעיללכךמודעיםהםכימצהיריםהמשתמשים.3.8
דעתולשיקולבהתאםנעשהוהדברהמעסיקים,לכלבפועלהחייםקורותאת

הבלעדי של מפעיל האתר.

למעסיקיםאוספציפילמעסיקהחייםקורותלהגשתמתחייבלאהאתרכןכמו.3.9
מפעילשלדעתולשיקולבהתאםלתפקידלהתאמתםבהתאםרקאלאאחרים,
האתר.

עשויותבאתרשמתפרסמותהעבודהשמשרותלכךמודעהואכימצהירהמשתמש.3.10
סיבהמכלאואויישה,שהמשרהכך(עקבמסוימיםבמקריםרלוונטיותלאלהיות

אחרת).

באופןמועבריםשפרטיומודעהואכימצהירהמשתמשהחייםקורותהעלאתבעת.3.11
אוטומטי למאגר המידע הרשום של החברה.

למשרה,איתושיצרולכךמתחייבלאשהאתרלכךמודעהואכימצהירהמשתמש.3.12
הרלוונטיהמעסיקאוהאתרעובדיידיעלמתאיםיימצאשהואבמקרהרקאלא

בהתאם לעניין.

כהמלצהבאתרבאמוראיןהמעסיקים.מולההליךעלבעצמואחראיהמשתמש.3.13
להתקדםמעונייןוהואבמידהולהחליטבעצמולבדוקהמשתמשועלמסויםמעסיקעל

עם אותו המעסיק. האתר אינו אחראי למערכת היחסים בין המעסיק לעובד.

:אחריות האתר.4

לאופןאחריותו/אוכלשהילתוצאההבטחהמשוםבאתרהמופיעבמידעלראותאין.4.1
אוישירנזק,לשוםאחראייהיהלאהאתרבו.המוצעיםהשירותיםשלהפעילויות

ו/אובאתרהמופיעמידעעלמהסתמכותכתוצאהלגולשייגרםאשרעקיף,
שימושו/אואחרחיצוניו/אופנימימידעמקורכלו/אואחריםלאתריםבקישורים

בשירותים אשר מוצגים על ידו.

עבודה,יחסילרבותשהוא,סוגמכליחסיםהאתרלביןבאתרהמשתמשיםביןאין.4.2
מערכתלכלבעצמואחראיהמשתמשמעסיקים.לביןבינםתיווךשליחסאלא

היחסים עם המעסיקים לרבות ההתקשרות עימם.



אינפורמטיבימידעעלאלאעבודה,מקוםעלהמלצהכבאתרבאמורלראותאין.4.3
המחפשיםמעסקיםביןכמתווךמשמשהאתרהמעסיק.ידיעלהועלהאשרגרידא

היחסיםלמערכתבנוגעאחריותכללוואיןמשרות,מחפשילביןחדשיםעובדים
לעבודהועדהראיוןמשלבהמשרה,למחפשהמעסיקביןתרקםאותתגבשאשר

עצמה.

האתרשלהעסקייםבשותפיושמקורובאתר,המוצגיםשירותיםאודותומצגיםמידע.4.4
נמצאיםלשירותיםביחסתוכןוכלויופיעו)(ככלבאתרמופיעיםששירותיהם
כלאיןשלאתרמובןכן,ועלכאמור,העסקייםהשותפיםשלהבלעדיתבאחריותם

אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

והוצאותנפשעגמתהפסד,עקיף),או(ישירנזקלכלאחראייהיהלאהאתר.4.5
בעקבותכלשהםשלישייםלצדדיםו/אובאתרפרטיםלמשאירו/אולגולשיםשייגרמו
פרסומת,אודיו,וידאו,תמונה,מצג,נתון,מידע,תוכן,כלעלהסתמכותאושימוש
דעתושיקולעל-פינעשיתכאמורהסתמכותכלבאתר.המופעיםוכו'שירותמוצר,

ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

יצירתבאמצעותהאתרלגולששנגרםלנזקאחראייהיהלאמקרהבשוםהאתר.4.6
קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

באתרהמוצגהמידעאתבעיוןולקרואבזהירות,לנהוגבאתרלגולשיםממליץהאתר.4.7
ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

AS(שהםכמותלשימושניתניםבאתרהתכנים.4.8 IS,(שללצרכיולהתאימםניתןולא
בגיןהאתרכלפידרישהאותביעהטענה,כללגולשתהיהלאואדם.אדםכל

באתרוהשימושלצרכיוהתאמתםו/אומגבלותיהםיכולותיהם,התכנים,שלתכונות
יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

ויהיהשהוא,כמותלציבורמוצעבו,המופיעהמידעכללרבותבכללותו,האתר.4.9
טעויותונפלויתכןלחלופין,אושלםאינווהמידעיתכןואולם,הניתן,ככלונכוןמדויק

טכניות או אחרות במידע.

אינוהאתרגולש.כלשלוהמלאההבלעדיתאחריותועלייעשהבאתרהשימוש.4.10
אוחוקייםנכונים,מלאים,יהיובאתר,המתפרסמיםושירותיםתכניםכימתחייב
באחריותיישאלאהאתרגולש.כלשלודרישותיוציפיותיואתיהלמואומדויקים
לרבות:עליהם,מהסתמכותאובהם,משימושאומהם,שתנבעתוצאהלכלכלשהי

עקבהנגרםסוג,מכללרכוש,אולגוףנזק)2(ואי-דיוקים;טעויותשגיאות,)1(
כל)4(מהאתר;אולאתרבגישההפרעה)3(האתר;בשירותיו/אובאתרהשימוש

שלישיצדידיעללאתרמועבריםלהיותשעלוליםוכיו״בטרויאניסוסיוירוס,באג,
כלשהו.

:השימוש באתר.5



אוולהשתמשלהעתיקאיןבלבד.ואישיותפרטיותלמטרותמותרבאתרהשימוש.5.1
באתרילרבותהאתר,מתוךבתכניםאחרתדרךבכללהשתמש,לאחריםלאפשר

ביןמטרה,לכלוכיו"ב,דפוסבפרסומיאלקטרוניים,בפרסומיםאחרים,אינטרנט
בכפוףלמעטופרטי,אישישימושלצורךשאיננהמסחרית,שאינהוביןמסחרית

לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

תוכנותלרבותאחר,אמצעיכלאומחשביישוםכללהפעיללאפשראולהפעילאין.5.2
Crawlersמסוג Robots,אחזוראוהעתקהסריקה,חיפוש,לשםוכדומה

באמצעיםלהשתמשואיןליצוראיןזה,בכללהאתר.מתוךתכניםשלאוטומטי
כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

מכשיר,תוכנה,כלבאמצעותזהובכללשהיאדרךבכלמהאתרתכניםלהציגאין.5.3
תכניםמהםמחסיריםאובאתרעיצובםאתהמשניםתקשורתפרוטוקולאואביזר

כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

לגזענותהמעודדיםתכניםפורנוגראפיים,תכניםהמכילאתרמכללאתרלקשראין.5.4
המעודדיםאולחוקמנוגדשפרסומםאולחוק,המנוגדיםאופסולה,להפליהאו

פעילות המנוגדת לחוק.

ואין")עמוקקישור("האתריםשלהביתדףשאינםמהאתר,לתכניםלקשראין.5.5
לדףיהיההעמוקהקישוראםאלאאחרת,דרךבכלכאמורתכניםלפרסםאולהציג,

AS("שהואוכפיבמלואובאתראינטרנט IS("בוולהשתמשלצפותיהיהשניתןכך
לקשראיסורחלזו,במסגרתבאתר.בוולצפייהלשימושלחלוטיןהזההבאופן

(לדוגמה:באתריםמופיעיםהםשבהםהאינטרנטמדפיבמנותקמהאתר,לתכנים
הםשבוהמלאלעמודאלאבאתר,גרפילקובץאולתמונהבמישריןלקשראסור

במקוםלהופיעבאתרהאינטרנטדףשלהמדויקתכתובתועלכןכמומופיעים).
Status(הכתובתבשורתלדוגמה:המשתמש,בממשקלכךהמיועדהרגיל Bar"("

בכללהחליפהואיןזוכתובתלהסתיראולסלףלשנות,איןהמשתמש.שלבדפדפן
כתובת אחרת;

ובמקרההבלעדידעתושיקוללפיכאמורעמוקקישורכלביטוללדרושרשאיהאתר.5.6
זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

מהאתרלתכניםקישורמכלכתוצאהשייגרםנזקלכלאחריותבכליישאלאהאתר.5.7
המלאההאחריותאחרת.דרךבכלכאמורתכניםשלפרסוםאוהצגהומכל

והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

בגיןמטעמומיאוהעסקייםשותפיומנהליו,עובדיו,האתר,אתלשפותהגולשעל.5.8
עו"דשכ"טזהובכלל-להםשייגרמוהוצאהאותשלוםרווח,אבדןהפסד,נזק,כל

עובדיו,האתר,אתהמשתמשישפהבנוסף,זה.תקנוןהפרתעקבמשפטוהוצאות
צדידיעלנגדםשתועלהדרישהו/אותביעהטענה,כלבגיןמטעמומיאומנהליו



מקישוריםוכתוצאהבאתרלפרסוםידועלשנמסרומתכניםכתוצאהכלשהושלישי
שביצע לאתר.

:פעילות אסורה באתר.6

מותרבאתרהשימושנועד.הואשלשמןלמטרותאלאבאתרלהשתמשרשאיאינך.6.1
למעטמסחריותלמטרותשימושבולעשותואיןבלבדואישיותפרטיותלמטרות

כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:.6.2

אונתוניםמסדאוסף,להרכיבאוליצורכדימהאתראחרתוכןאונתוניםלאחזר.6.2.1
מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;.6.2.2

באמצעיםוכיו״בדוא"לכתובותאיסוףלרבותבאתר,מורשהלאשימושלעשות.6.2.3
אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

שימושלרבותהאתר,לאבטחהאחרתבדרךלהפריעאולהשביתלעקוף,.6.2.4
ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;.6.2.5

כוזביםדוחותלהגישאוהאתרשלהתמיכהבשירותינכוןלאשימושלעשות.6.2.6
בנוגע לשימוש באתר;

אוהערותלשליחתבסקריפטיםשימושכגוןבמערכת,אוטומטישימושלעשות.6.2.7
הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

לנסות להתחזות לאדם אחר;.6.2.8

באדםלפגועאולהתעלללהטריד,מנתעלבאתרשהתקבלבמידעלהשתמש.6.2.9
אחר;

להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;.6.2.10

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

להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;.6.2.12

אותוכןמכלהקנייניותהזכויותהודעתאתאוהיוצריםזכויותאתלמחוק.6.2.13
סימן;

רק,לאאךכוללממנו,חלקאוהאתר קודאתלהתאיםאולהעתיק.6.2.14
HTML, Java Script, PHP, CSS, JSONאחר;קודאו

סוסיםוירוסים,להעביר)אולהעלותלנסות(אולהעביראולהעלות.6.2.15
טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;



לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;.6.2.16

התקנותהחוק,אחדבקנהעולהשאינובאופןבאתרלהשתמש.6.2.17
והפסיקה.

ואיןעמוק")("קישורהאתריםשלהביתדףשאינםמהאתר,לתכניםלקשראין.6.3
לדףיהיההעמוקהקישוראםאלאאחרת,דרךבכלכאמורתכניםלפרסםאולהציג,

AS(שהואוכפיבמלואובאתראינטרנט IS(בוולהשתמשלצפותיהיהשניתןכך
לקשראיסורחלזו,במסגרתבאתר.בוולצפייהלשימושלחלוטיןהזההבאופן

(לדוגמה:באתריםמופיעיםהםשבהםהאינטרנטמדפיבמנותקמהאתר,לתכנים
הםשבוהמלאלעמודאלאבאתר,גרפילקובץאולתמונהבמישריןלקשראסור

במקוםלהופיעבאתרהאינטרנטדףשלהמדויקתכתובתועלכןכמומופיעים).
Status(הכתובתבשורתלדוגמה:המשתמש,בממשקלכךהמיועדהרגיל Bar(

בכללהחליפהואיןזוכתובתלהסתיראולסלףלשנות,איןהמשתמש.שלבדפדפן
כתובת אחרת.

ובמקרההבלעדידעתושיקוללפיכאמורעמוקקישורכלביטוללדרושרשאיהאתר.6.4
זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

מהאתרלתכניםקישורמכלכתוצאהשייגרםנזקלכלאחריותבכליישאלאהאתר.6.5
המלאההאחריותאחרת.דרךבכלכאמורתכניםשלפרסוםאוהצגהומכל

והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

אולסיוםהיתר,ביןלגרום,עלוללעילהאמורשלהפרהתוךבאתרשימושכל.6.6
השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

:שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות.7

ו/אוהאתר,מבנהאתלעתמעתלשנותיוכלהאתרלעיל,מהאמורלגרועמבלי.7.1
יהיהבאתר,השירותיםשלוזמינותםהיקפםאתהאתר,שלהעיצובו/אוהמראה

כן,כמוהחלטתו.פיעלאחריםאוכאלהושירותיםתכניםבעדתשלוםלגבותרשאי
עללהודיעצורךבלאוהכל,באתרהכרוךאחרהיבטכללשנותרשאייהיההאתר

כך מראש.

האינטרנטרשתשלהדינאמיבאופיבהתחשבהשאר,ביןיבוצעו,כאמורשינויים.7.2
עלוליםזהמסוגשינוייםמטבעם,בה.המתרחשיםוהאחריםהטכנולוגייםובשינויים

לגולשיםתהיהלאוכיו"ב.נוחותאיבתחילהלעוררו/אובתקלותכרוכיםלהיות
ו/אוכאמורשינוייםביצועבגיןהאתרכלפידרישהו/אותביעהטענה,כלבאתר

תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקות,בלאאוכסדרםיינתנויופרעו,לאהאתרששירותימתחייבאינוהאתר.7.3
האתרלמחשבימורשיתבלתיגישהמפניחסיניםויהיוטעויותוללאבבטחהיתקיימו



בקוויבתוכנה,בחומרה,והכל,-כשליםאותקלותקלקולים,נזקים,מפניאו
ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

:קניין רוחני.8

שלישי,צדבבעלותאובלבד,האתרבבעלותהםהרוחניוהקנייןהיוצריםזכויותכל.8.1
העסקייםשותפיהזהובכללאלובתכניםדיןפיעלשימושלעשותלאתרשהרשה

של האתר.

לעבד,לשנות,לציבור,להעבירבפומבי,לבצעבפומבי,להציגלהפיץ,להעתיק,אין.8.2
באמצעותוביןישירותביןהנ"ל,מןחלקכללהשכיראולמכורנגזרות,יצירותליצור

אופטיים,מכאניים,אלקטרוניים,אםביןאמצעיאודרךבכלשלישי,צדבשיתוףאו
בכתבהסכמהקבלתבלאאחרת,ודרךאמצעיבכלאוהקלטה,אוצילוםאמצעי
ההסכמהלתנאיובכפוףהעניין,לפיהאחרים,הזכויותמבעליאומהאתרומראש

עלשנעשותרגוםאועריכהעיבוד,לכלביחסגםתקפהזוהוראהשתינתן).)ככל
ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

הודעהכללשבשאולמחוקמלהסיר,להימנעישכאמור,הסכמהשניתנהוככלאם.8.3
מסחרסימןאו,©היוצריםזכויותסימוןלדוגמה:רוחני,קנייןזכויותבענייןסימןאו

®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

העסקייםשותפיהשלהפרסומתומודעותתכניםתמונותצילומים,המסחר,סימני.8.4
שימושבהםלעשותאיןבהםגםבלבד.אלהמפרסמיםשלקניינםהינםהאתרשל

בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

:תוכן צדדים שלישיים.9

וכן")שלישיצדאתרי("אחריםלאתריםבקישוריםלהשתמשרשאיהאתר.9.1
מידע,וידאו,סאונד,מוסיקה,עיצובים,תמונות,גרפיקה,טקסט,תמונות,במאמרים,

שלישיצדבאתרישמקורםאוהשייכיםאחריםפריטיםאוותכניםתוכנהאפליקציות,
נחקרים,אינםשלישיצדשלותוכןשלישיצדאתרי").שלישיצדשלתוכן("

שפורסםשלישיצדשללתוכןאחראילאוהאתרהאתרידיעלנבדקיםאומנוטרים,
תוכן,כוללבו,מותקןאוהאתרדרךשזמיןהאתר,דרךאליושהגעתהאתר,דרך
אושלישיבאתריכלוליםאושלאחרתמדיניותאופרטיותנוהליאמינות,דעת,חוות

צדשלאתריםשלהתקנהאושימושהתרתאובקישורשימוששלישי.צדשלבתוכן
עללכךאישוראואישורעלמרמזתאינהכלשהושלישיצדשלתוכןכלאושלישי
ידינו.

אושלישייםצדדיםאתריםעםשתתבצעעסקהכלעלאחריותלוקחלאהאתר.9.2
הצדלביןהמשתמשביןבלעדיבאופןבתוקףאלועסקאותאחרות.מחברות

השלישי הרלוונטי.



:סמכות שיפוט.10

ברירתלכלליתחולהתהיהלאאולםישראל,מדינתדיניורקאךיחולוזהתקנוןעל.10.1
הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

ענייןבכלייחודיתשיפוטסמכותתהיהאביבתלשלהשיפוטבמחוזהמשפטלבתי.10.2
הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

:צרו קשר.11

ואחריםהאתרמשתמשישלזכותםאתומכבדהחוקהוראותקיוםעלמקפידהאתר.11.1
כלשהו,מטעםבךהפוגעתוכןבאתרפורסםכיסבוראתהאםטוב.ולשםלפרטיות

פניותההקדם.בכלבפנייתךלטפלנשתדלואנושלהלןהפרטיםלפיאלינופנהנא
כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

:כתובת

22הדקלאורות,

:טלפון

074-7440122

:דוא"ל

yarivh@gefenhasamot.com

15.8.2022אחרון:עדכון

מדיניות פרטיות ושמירת סודיות

בשמירהרבהחשיבותורואהבאתרהמשתמשיםפרטיותאתמכבדתהחברה
עליה.
נושאלכלהחברהיחסאתלפרטהינהלהלןהמובאתהפרטיותמדיניותמטרת

באתר,המשתמשיםשמסרוהמידעלרבותבאתר,המשתמשיםשלהפרטיות
המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.

המידע שנאסף.12

עלהניתןככלולהגןלשמורמנתעלהמקובליםהזהירותבאמצעינוקטהאתר.12.1
בלבד,פנימייםלצרכיםשימושבותעשהוהיאלקוחותיהשלהאישיהמידעסודיות
פרסומותדיוורללקוחות,המוצריםאספקתהמשתמשים,עםקשריצירתלרבות

ומידע שיווקי של מפעיל האתר במידע והמשתמש אישר זאת באתר.



ומלאיםנכוניםהינםבאתר,ידךעלהנמסריםהאישיים,הפרטיםכלכימצהירהינך.12.2
חובהעליךשחלהמבליהמלאה,ובהסכמתךהחופשימרצונךנמסריםהםוכי

מצהיראתהשלישי,צדשלאישייםפרטיםבאתרמוסראתהכאשרלמסרם.כלשהי
כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.

כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון:.12.3

הגאוגרפי,מיקומכםשלכם,IPה-כתובתכוללשלכם,המחשבעלמידע.12.3.1
סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

אורךההפניה,מקורכוללבאתר,שלכםוהשימושהביקוריםעלמידע.12.3.2
הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

בזמןמזיניםשאתםשלכם,האלקטרוניהדוארכתובתלמשלכמומידע,.12.3.3
ההרשמה לאתר שלנו;

מזיניםשאתםשלכם,האלקטרוניהדוארוכתובתהשםלמשלכמומידע,.12.3.4
על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני שלנו

המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;.12.3.5

נסיבותובאילוכמה,מתי,כוללשלנו,באתרהשימושבזמןשנוצרמידע.12.3.6
אתם משתמשים בו;

שאתםהעברותאומשתמשיםאתםבהםלשירותיםשקשורמידע.12.3.7
הדוארכתובתהטלפון,מספרהכתובת,שלכם,השםאתכוללבאתרמבצעים

האלקטרוני וכד'.

–שלישיצדהתחברותמנגנוןבאמצעותבאתרהתחברתאםבנוסף,.12.3.8
פייסבוקאינסטגרםטיקטוק,ג'ימייל,חשבוןבאמצעותהתחברות–למשלכמו

השלישימהצדשיועברונוסףומידעאישייםפרטיםעליךויאספויתכןועוד,
לאתר.

אוההוריםאחדהסכמתאתקיבלתכימאשרהינך,18לגילמתחתהינךאם.12.4
האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.

צפית,בהםהעמודיםכגוןמידעעליךשנאסףיתכןבאתר,משתמשאתהכאשר.12.5
הדפדפןסוגהמכשירסוג–שלךההתחברותפרטישרכשת,מוצריםשקראת,מידע

באמצעותבאתרהתחברתאםועוד.אותךששימשהתשלוםאמצעי,IPהכתובת
אוג'ימיילחשבוןבאמצעותהתחברות–למשלכמו–שלישיצדהתחברותמנגנון

השלישימהצדשיועברונוסףומידעאישייםפרטיםעליךויאספויתכןפייסבוק,
כפופיםבאתרהשימושבעתעליךשנאסףוהמידעבאתרשמסרתהמידעלאתר.

–התשמ"אהפרטיותלהגנתהחוקלרבותדיןכלולהוראותזופרטיותלמדיניות
ה-ותקנות2017–התשע"זמידע),(אבטחתהפרטיותהגנתתקנות,1981

GDPRהאירופאי.האיחודשל



פיעליישמרובלבד),ניידמספרו/אואלקטרוני(דוארהמשתמששלהאישיםפרטיו.12.6
לשירותבכתבלפנותישלהסרהישיר.דיוורלטובתבאתרהמשתמשבקשת

להימשךעתידההסרהביצועyarivh@gefenhasamot.comבמיילהלקוחות
הפנייה.קבלתמיוםעבודה,ימי14כ-

שימוש במידע.13

במאגרהרשומיםלקוחותיהשלבפרטיםשימושכללעשותשלאמחייבהאתר.13.1
המידע של אתר אלא לצרכיו של תפעול האתר.

על",Cookiesכ-"גםהמוכרותב"עוגיות",שימושלעשותעשויהאתרמפעיל.13.2
הנהוגסטנדרטיבנוהלמדוברהמובייל.מכשיריועלהמשתמשיםשלהמחשבים

בקרב כל חנויות האינטרנט.

מידעכללקוחותיה,שלהמידעלאבטחתעליונהחשיבותמייחסהאתרמפעיל.13.3
בעתCookieעל-ידינאסףאםוביןהלקוחעל-ידינמסראםביןבאתר,המתקבל

לטובתוכןהלקוחרכישותתיעודלצורךאתרשלבלעדילשימושהואבאתר,שימוש
שלהתפוצהברשימתלהיכללהלקוחהסכמתלמתן(כפוףעתידייםמבצעים
האתר).

משתמששלהאישייםפרטיולהעביררשאייהאהאתרמפעיללעיל,האמורלמרות.13.4
העלוליםו/אוהפוגעיםמחדלאומעשהביצעהמשתמשבהםבמקריםשלישילצד

שימושעשההמשתמשכלשהם,שלישייםבצדדיםו/אוהאתרבמפעיללפגוע
האתרמפעילבידיהתקבלאםחוקי,בלתימעשהלביצועהאתרמעפילתבשירותי

אומחלוקתבכלוכןשלישילצדהמשתמשפרטיאתלמסורלוהמורהשיפוטיצו
הליך משפטי.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות:.14

שימושמאשרהאתר,שלהדיוורלרשימתומצורףבאתרפרטיםשהשאירגולש.14.1
בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. .14.2

מולנוכחותוללאו/אובהסכמתושלאבאתראחראדםשלפרטיםלהשאיראין.14.3
המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

שםפרטי,שםכגון:אישייםפרטיםלמסורהגולשיתבקשהפרטיםהשארתבעת.14.4
שלהבלעדידעתו(לשיקולפעילהאלקטרונידוארכתובתוכןטלפוןמשפחה,
להשתמשהאפשרותאתלמנועעלוליםשגוייםאוחלקייםפרטיםמסירתהאתר).



לעדכנםישפרטיםשינוישלבמקרההצורך.במקרהקשריצירתולסכלבשירות
באתר.

ניתןלאלמוסרםבלאאולםבאתר,פרטיםלמסורחוקעל-פיחובהאיןכימובהר.14.5
יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 

שלהפרטיותלמדיניותבהתאםאלאשימוש,שנמסרובפרטיםיעשהלאהאתר.14.6
האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

תוכןקבלתהיתר,ביןכוללת,שיווקיתוכןלקבלתואישורבאתרפרטיםהשארת.14.7
שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

למשלוחהגולששלהסכמתואתמהווהכאמור,שיווקי)תוכן(קבלתדיווראישור.14.8
–התשס"ח)40מס'(תיקוןושידורים)(בזקהתקשורתחוקעל-פיפרסומתדברי

").התקשורתחוק("2008

באמצעותמהדיוורעתבכלעצמולהסירהפרטיםמשאירבאפשרותכימובהר.14.9
דיוורכלבתחתיתשמופיעדומהמללכלאוהתפוצה"מרשימת"להסרהעללחיצה

מרשימתהנרשםעצמוהסירלאעודכלבדוא"ל.לאתרפנייהבאמצעותאושנשלח
ישירדיוורלנרשםלהעבירהתקשורת,לחוקבכפוףהאתר,רשאיכאמור,הדיוור

כאמור.

דעתושיקוללפיהדיוורלרשימתגולששלרישומואתלבטלרשאיהאתר.14.10
לבטלו/אוגולשגלישתלמנועהאתררשאילעיל,מהאמורלגרועמבליהמוחלט.

רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

בלתימעשהלבצעלנסותכדיאולביצועבאתרשימוששנעשהבמקרה.14.10.1
אוכאמור,חוקיכבלתיפניועלהנחזהמעשהאוישראל,מדינתדיניעל-פיחוקי

כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הופרו תנאי התקנון;.14.10.2

ולהשתמשלהמשיךמאחריםשתמנעפעולהכלגולשידיעלנעשתהאם.14.10.3
באתר בכל דרך שהיא.

ו/אולמוצראחריותו/אוכלשהילתוצאההבטחהמשוםבדיוורבמידעלראותאין.14.11
לשירות המוצע בו. 

והוצאותנפשעגמתהפסד,עקיף),או(ישירנזקלכלאחראייהיהלאהאתר.14.12
אושימושבעקבותכלשהםשלישייםלצדדיםו/אופרטיםלמשאירשייגרמו

המופיעיםוכד'שירותמוצר,פרסומת,מצג,נתון,מידע,תוכן,כלעלהסתמכות
שלהבלעדיתואחריותודעתושיקולעל-פינעשיתכאמורהסתמכותכלבדיוור.

משאיר הפרטים.



ונכוןמדויקויהיהשהוא,כמותמוצעבו,המופיעהמידעכללרבותבכללותו,הדיוור.14.13
אוטכניותטעויותונפלויתכןלחלופין,אושלםאינווהמידעיתכןואולם,הניתן,ככל

אחרות במידע.

פרסומותו/אופרסוםלמודעותבקשרטענהכללותהיהלאכימאשרהגולש.14.14
למודעותהנוגעבכלכימובהרבאתר.למיקומןבקשרלרבותבאתר,המוצגות

הפרסומותבבחירתהתערבותכלאיןלאתרשלישי,צדבחסותהמוצגותפרסום
המוצגות.

נהלי אבטחה.15

עלהאפשרככללשמורמנתעלגבוהיםהאבטחהבתקנימשתמשהאתרמפעיל.15.1
סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

במטרהמחמיריםאבטחהובנהלימתקדמותתוכנהבמערכותשימושעושההאתר.15.2
המידעלמאגרימורשיתלאחשיפהולמזערלמערכותיהחדירהסיכונילמזער

אינההיאוכימושלםאבטחתיפתרוןאיןכימבהיריםאנוזאת,שבבעלותה.עם
מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.

(אצלהדפדפןשביןהתקשורתכלכלומר,SSLפרוטוקולבאמצעותמאובטחהאתר.15.3
כךמוצפנתהינההעמודים)אתהמאחסןהאינטרנטשרת(כלומרלאתרהלקוח)

שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

באחריותיישאלאהאתרמפעילעליון,מכוחנובעיםו/אובשליטהשאינםבמקרים.15.4
מידעאםמטעמו,למיו/אולמשתמששיגרםישיראועקיףשהוא,סוגמכלנזקלכל

יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

עםיחדגבוהה.ובאיכותתקיןשירותלמשתמשלספקמאמץעושההאתרמפעיל.15.5
בלאאוכסדרויינתןיופרע,לאבאתרשהשירותמתחייבאינוהאתרמפעילזאת,

בלתי-מורשיתגישהמפניחסיןויהיהטעויות,וללאבבטחהיתקייםהפסקות,
תקלותלרבות-כשליםאותקלותקלקולים,נזקים,האתר,מפעיללמחשבי
מיאצלאוהאתרמפעילאצל-לאתרהתקשורתבקוויאובתוכנהבחומרה,
מספקיה.

אתלאתראיןמקוונה,בסביבהמבוצעותבאתרהמשתמששפעולותמכיוון.15.6
לחשיפתאושלהלשרתיםחדירותמפנימוחלטתחסינותלהבטיחהאפשרות

כן,ועלחוקיותאינםאשרפעולותמבצעיםאשראנשיםבידיהאישיהמידע
מפעילכלפידרישהאותביעהטענה,כלעלבזאתמוותרהאתרהלקוח/משתמש

האתר בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.



צדידיעלו/אוהאתרמפעילידיעלהמנוהליםמידעבמאגרימאוחסןעליךהמידע.15.7
.2017התשע"ז-מידע),(אבטחתהפרטיותהגנתלתקנותבכפוףמטעמהשלישי
המידעמאגרימוצפנת.בצורההמידעבמאגרינשמרסיסמאות,כגוןרגיש,מידע

מסכיםאתהבאתר,השימושבעצםישראל.מדינתלגבולותמחוץלהימצאעשויים
להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.

הזכות לעיון במידע.16

המוחזקעליךבמידעלעייןרשאיהינך,1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתחוקלפי.16.1
אוברורשלם,נכון,אינועליךהמידעכיתמצאבאםהאתר.שלהמידעבמאגרי
אםלמוחקו.אועליךהמידעאתלתקןבבקשהלחברהלפנותרשאיהינךמעודכן,
זכאיהינךאליך,אישיתפניהלצורךמשמשהאתרשלהמידעשבמאגריהמידע

לדרוש שמידע זה יימחק.

לפיבכתבתעשהשינויו,ו/אועליךבמידעלעיוןבנוגעלחברהשלךפנייהכל.16.2
הגיעהפנייתךכילוודאמחובתךבאתר.הקשריצירתבעמודהמופיעיםהפרטים
שלאלפניותאחריותמעצמהמסירההאתרמפעילתידה.עלומטופלתלחברה

הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.

אנאכפרט,בפרטיותךאוככלל,בוהמשתמשיםבפרטיותפוגעהאתרלדעתךאם.16.3
פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.

שינוי במדיניות הפרטיות.17

הודעהכלוללאלעתמעתלעדכןהזכותאתלעצמהשומרתהאתרמפעילת.17.1
48בתוךלתוקףייכנסוהפרטיותבמדיניותהשינוייםהפרטיות.מדיניותאתמוקדמת

אתלעדכןדעתהשיקולפיעלרשאיתהאתרמפעילתהעדכון.מרגעשעות
מהותיים,שינוייםבמדיניותיבוצעואםהפרטיות.במדיניותבשינויהמשתמשים

השינוייםכניסתלפניימים30האתרשלהביתבעמודהודעהעל-כךתפורסם
מדיניותשלהמעודכןלנוסחהסכמהמהווהבאתרשימושךהמשךלתוקף.

הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.




