
תנאי שימוש

הפנאיהתרבותהבילויאפשרויותעלעדכנימידעהמנגישיםמטרוטרוולולאתרליישומוןהבאיםברוכים
בעתוחובותיךזכויותיךאתמפרטיםשלהלןשימושתנאי("השירות").בישראלשוניםבאזוריםוהתיירות
בעלתשהינההשירות"),("מפעילתמטרוטרוולמיזםלביןבינךמחייבהסכםומהוויםבשירותהשימוש
לתנאיהסכמתךמביעהנךבשירות,השימושידיעלבקפידה.אותםלקרואמומלץולכןבשירות,הזכויות

עלייך להימנע מהשימוש בשירות.השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם,

בתקופהומדוברהיותמתאימה.הודעהתפורסםהפיילוטמתקופתיציאתוועםפיילוט,בשלבהינוהשירות
טיבם וטבעם מאפיינים תקופת פיילוט.נסיונית, ייתכנו תקלות ו/אירועים בלתי צפויים אשר מעצם

ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת.תשומת לבך כי תנאי השימוש עשויים להשתנות לפי הצורך

מתייחסים, לגברים ולנשים כאחד.תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם

מהות השירות.1
והתיירותהפנאיהתרבותהבילויאפשרויותאודותומדריךחיפושמנועהמשתמשלרשותמעמידהשירות

מקווניםמקורות,ממגווןהשירותמפעילתעל-ידינאספיםבוהמוצגיםוהמידעהתכניםהפעילות.באזור
אודותומידעתכניםבשירותלמצואתוכלהיתר,ביןהשירות.משתמשיעל-ידיאליומוזניםוחלקםואחרים

החיפושוחתכיבמפותשימושתוךועוד,הנחותהטבות,לינה,טיולים,בילוי,מקומותאטרקציות,אירועים,
המתקדמים שמציע השירות.

עלבהתבססהיתרביןממוחשב,אלגוריתםעל-ידיאוטומטיבאופןנקבעבשירותהמוצגהתוצאותסדר
מושפעאינווהואהמשתמש,שביצעהחיפושלקריטריוןוההתאמההמשתמששלבפועלממיקומוהמרחק
השירותמפעילתשלהמלאדעתהמשיקוללגרועכדיבאמוראיןאחר.אוכזהשירותאועסקביתלטובת

ביחס לסדר הופעת תוצאות החיפוש.

באופןלשירותהתוכןבהזנתהמשתתפיםהרשומים,המשתמשיםעל-ידיאליומוזןהשירותשלמתכניוחלק
שטרםושירותיםעסקבתיאודותותכניםמידעלהוסיףהשירותמפעילתלךמאפשרתזה,בכללפעיל.

העסקבתיאודותאישית,דעההבעתהמהוותוחוקיות,הולמותביקורותלכתובוכןבשירותהתפרסמו
לעדכןבשירות,המוצגיםוהשירותיםהעסקבתיאודותצילומיםלהוסיףתוכלבנוסף,בו.המוצגיםוהשירותים

פעיליםשאינםושירותיםעסקבתיעללדווחהמוצגים,ובתכניםבמידעטעויותעללדווחאודותיהם,פרטים
יותר.

השירותלמפעילתבשירות.החיפושתוצאותהצגתבסדרמלאכותיבאופןמתערבתאינההשירותמפעילת
מיקומםיהיהמהיוצגו,בהםהזמןמשךבשירות,יוצגוומידעתכניםאילולהחליטהבלעדיהדעתשיקולנתון

מידעהבלעדי.דעתהשיקוללפימהשירותתוכןכללהסירזאתובכללבהםהקשוראחרענייןוכלועיצובם
למצוא בעמודים הרלבנטיים של השירות.נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל

שונותחברתיותרשתותבאמצעותמהשירותתכניםוקישורלשיתוףכליםלרשותךמעמידההשירותמפעילת
צדושירותיחברתיותברשתותהשימושכילבךתשומתפייסבוק.כגוןשלישיים,צדדיםשלמקווניםושירותים

לרובכפוףיהיהוהואהשירותלמפעילתקשוראינוכאמורשימושבלבד.אחריותךעלנעשהכאמורג'
תנאילרבותהללו,ג'צדושירותיהחברתיותהרשתותשלפעילותןאתהמסדיריםהמשפטייםלמסמכים

בהם.השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת

הנעזריםמיקום",מבוססי"שירותיםהםהשירותבאמצעותהניתניםמהשירותיםחלק-לבךלתשומת
זה.למיקוםהניתןככלהתואמותחיפושתוצאותלךולספקמיקומךאתלקבועעל-מנתGPSבטכנולוגיית

אוהיישומוןהתקנתבעצםועל-כןזובטכנולוגיהלשימושהסכמתךללאהללוהשירותיםאתלספקניתןלא
אתלבטלעתבכלתוכלזה.לשימושמסכיםאתהאלה,שימושלתנאיוהסכמתךהענייןלפילאתר,כניסה

שברשותך.הקצהמכשירבהגדרותזותכונהביטולעל-ידיהיישומון,באמצעותמיקומךאתלזהותהאפשרות
לכךהמיועדבמקוםכתובתךאתלהקלידעליךיהיהמיקומך,אתהתואמותחיפושבתוצאותלצפותעל-מנת

בשירות, אם תבחר לעשות כן, לפי שיקול דעתך.

הרישום לשירות.2

פרטיםמסירתאורישוםמחייביםאינםבתכניו,וצפייהבשירותוהשימושלאתרהכניסההיישומון,הורדת
שירותיםאודותותכניםמידעועדכוןהוספתכגוןהשירות,שלמתכונותיובחלקהשימושזאת,עםמזהים.

לשירות,רישוםמחייבעסק,כבעלרישוםגםכמווכיו"ב,ביקורותכתיבתבשירות,המוצגיםעסקובתי
השימושמסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי



בןאתהכיומצהירמאשראתהלשירותברישומךבלבד.ומעלה18בנילמשתמשיםמותרלשירותהרישום
רקאלה,לתנאיםבהתאםבוולהשתמשלשירותלהירשםתוכל,18מ-פחותשהינךבמידהומעלה.18

לאחר שקראו אותם בעיון.בכפוף לקבלת הסכמת הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם,

שמעמידההראשיבתפריטקשריצירתקישורבאמצעותהשירותמפעילתאללפנותשתרצהבמידה
תוכןאתולהזיןשלךהדוא"לכתובתשמך,אתלנולמסורתידרשהמשתמשים,לרשותהשירותמפעילת

פנייתך במקום המיועד לכך.

עלולהשגוייםפרטיםמסירתומלאים.מדויקיםנכונים,פרטיםלמסורעליךהנ"ל,מהמקריםאחדאחדבכל
אילובמפורשנצייןאנואתך.קשריצירתלסכלהצורךובמקרהבשירותלהשתמשהאפשרותאתממךלמנוע
אתלהשליםתוכללאהללו,החובהבשדותהמתבקשהמידעמסירתללאהשלמה.מחייביםמידעשדות

ואחרים,טכנולוגייםשונים,באמצעיםלנקוטהזכותאתלעצמהשומרתהשירותמפעילתלשירות.הרישום
כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

השירותמפעילתהשירות.מפעילתשבבעלותהמידעבמאגריישמרולשירותרישוםבעתשתמסורהפרטים
מתנאינפרדבלתיחלקהמהווההשירות, שלהפרטיותלמדיניותבהתאם אלאשימוש,בפרטיךתעשהלא

שימוש אלה.

לפיוזאתביקורות,זאתובכלללשירות,הזנתאושטענתתוכןכללצדיפורסםשימךכימסכיםואתהלךידוע
שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת השרות.

לרעהשימושלמנועוכדירישום,המחייביםלשירותיםגישהלצורךוסיסמהמשתמששםלהזיןותידרשככל
המלאהבאחריותנושאהנךוהסיסמה.המשתמששםעלגמורהבסודיותלשמורעליךבשירות,בחשבונך

לחשבונךהגישהפרטיאתבסודיותלשמורמחדלךעקבזאתובכללבשירותבחשבונךשנעשהשימושלכל
בשירות.

המוחלט.דעתהשיקוללפירישוםהטעוניםבשירותיםלהשתמשלךלאפשרשלארשאיתהשירותמפעילת
אליו,גישתךאתלחסוםאולשירות,רישומךאתלבטלהשירותמפעילתרשאיתלעיל,מהאמורלגרועמבלי

בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים -

אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לשירות;●

שלישייםבצדדיםאוהשירותבמפעילתלפגועעלוליםאוהפוגעיםמחדלאומעשהביצעתאם●
השירות;כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת

פניועלהנחזהמעשהאוחוקי,בלתימעשהלבצעלנסותכדיאולבצעבשירותהשתמשתאם●
של מעשה כזה;כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו

אם הפרת את אילו מתנאי השימוש;●

ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך●

לשימוש של צד שלישי;אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו,●

למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך●

עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;●

לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;●

המשפטיותהמידהבאמותועומדמוצדקהביטולכיסבורההשירותמפעילתבואחרמקרהבכל●
המקובלות.

אוהונאהמקרילאתרועל-מנתבשירותהפעילותלניטורשוניםאמצעיםלהפעילעשויההשירותמפעילת
רישומךאוגישתךאתלבטלאולחסוםהזכותאתלעצמהשומרתהשירותמפעילתבשירות.לרעהשימוש

בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה שסברה כי חשבונך

השימוש בשירות.3

השימוש בשירות כפוף למגבלות הבאות:

או בלתי מורשית;אסור להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית●

מוגבלמסחרישימושיתאפשרזאת,עםבלבד.ואישייםפרטייםלצרכיםהינובשירותהשימוש●
בית העסק שבבעלותם;בהיקפו בשירות לבעלי עסקים, לצורך מטרות המקדמות את
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אולפגועואיןהשירות,שלאבטחהמנגנוניעלהתגברותאונטרוללעקיפה,אמצעיםלהפעילאין●
להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;

אולגזענותהמעודדיםתכניםפורנוגראפיים,תכניםהמכילמקורכלשבוולתכניםלשירותלקשראין●
מנוגדשפרסומםאולחוק,המנוגדתפעילותהמעודדיםאולחוק,המנוגדיםאופסולה,להפליה

לחוק;

אולהציג,ואיןעמוק")("קישורהעניןלפילאתר,אוהיישומוןשלשאינםמהשירותלתכניםלקשראין●
וכפיבמלואואינטרנטלדףיהיההעמוקהקישוראםאלאאחרת,דרךבכלכאמורתכניםלפרסם
AS(שהוא IS(בוולצפייהלשימושלחלוטיןהזההבאופןבוולהשתמשלצפותיהיהשניתןכך

מדפיבמנותקמהשירות,לתכניםלקשראיסורחלזו,במסגרתהעניין.לפיבאתר,אוביישומון
אולתמונהבמישריןלקשראסור-(לדוגמהבשירותמופיעיםהםשבהםהאזוריםאוהאינטרנט

לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

שירותים בתשלום.4

ה(כגוןהמקוונתהיישומוניםמחנות)Download(היישומוןהורדתאףבתשלום.כרוךאינובשירותהשימוש
App Store-אוGoogle Playלגבותהזכותאתלעצמהשומרתהשירותמפעילתבתשלום.כרוכהאינה

מהשירות.חלקשיהווהאחרעתידישירותלכלביחסאוהיישומון,הורדתאוהשירות,למתןבתמורהתשלום
מראש בשירות.במקרה כזה, פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו

משתמשיועל-ידיאליומוזןהשירותשלמתכניוחלקהשירות),בתיאורהעוסק(בפרקלעילכמפורט
חדשים,עסקבתיאודותמידעהזנתזה(ובכללפעילבאופןלשירותהתוכןבהזנתהמשתתפיםהרשומים

המיועדיםבאזוריםיתפרסמואלותכניםועוד).ביקורותצילומים,העלאתקיימים,עסקבתיעלהמידעעדכון
מטעמהתכניםעםביחדוביןבלבד,המשתמשיםלתכניהמיועדיםבאזוריםכשלעצמם,בין-בשירותלכך
אויפורסמושהתכניםלדרושזכותלךמקנהאינהבשירותלפרסוםתכניםמסירתהשירות.מפעילתשל

יוסיפו להתפרסם.

לגורםאוהשירותמפעילתשלראשוניתלבדיקהכפופיםיהיוהשירותלמפעילתשתשלחתכניםרוב,לפי
העסקביתאתלפרסםהשירותמפעילתאתמחייבאינוהשירותלמפעילתהתוכןמשלוחעצםמטעמה.אחר

אלו.תנאיםהוראותעליויחולולפרסום,תוכןהשירותלמפעילתששלחתמרגעששלחת.התוכןאתאו
רשאיתואףבשירותכלשהםתכניםאוהעסקביתאתלפרסםחייבתאיננהאךרשאית,השירותמפעילת

דעתה המקצועי.להסירם בכל עת מהשירות. היא תעשה זאת בהתאם למיטב שיקול

המלאההאחריותעליךחלהבשירות,לפרסוםתכניםמסירתאוהשירותבאמצעותתכניםשיגורבעת
ביןחוקיים.יהיוכאלהשתכניםלהקפידעליךכאמור.השיגוראומהפרסום,שתנבעתוצאהלכלוהבלעדית

התכניםאתהשירות,באמצעותלשגראולשירות,ולטעוןלפרסםעליךנאסרבלבד,הדוגמהולמעןהשאר
הבאים -

כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;●

וסודותמסחרסימנייוצרים,זכויותלרבות-אותןמפראואחריםשלקנייניותבזכויותהפוגעתוכןכל●
מסחריים;

כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;●

או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים●

הידועותעוינותתוכנותלרבות(וירוס),נגיף-מחשבהכולליםיישוםאומחשבקודמחשב,תוכנתכל●
Malicious(מזיקיםיישומים)Vandals(ואנדלים),Worms(תולעיםכסוס-טרויאני, Applications(

וכיו"ב;

דיגיטאליים,קבציםמחשב,בתוכנותשימושהמאפשריםאחרים,ופרטיםמשתמששמותסיסמאות,●
תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או

או בשמו הטוב;כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו,●

לפרסום זהותם;כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם●

או גס רוח;כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים●

עדה,עור,צבעמוצא,גזע,בסיסעלפסולהאפליהאולגזענות,מעודדהואאובו,שישתוכןכל●
אופוליטית,השקפהאמונה,נפשית,אוגופניתנכותמחלה,מינית,נטייהעיסוק,מין,דת,לאומיות,

מעמד חברתי-כלכלי;



כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;●

כל תוכן העלול להטעות צרכן;●

מידעהכוללו/אולשירותיהו/אוהשירותלמפעילתקשורשאינומסחרי,אופרסומיאופיבעלתוכןכל●
הנוגע במישרין לבית העסק נשוא המידע;

לכלחופשיבאופןמתאפשרתואינהוכיו"ב,סיסמהבאמצעותחסומהאליושהגישהתוכןכל●
משתמשי האינטרנט.

חייבתאינההיאאךפרסומם,לפניהמועליםהתכניםאתלבדוקרשאיתמטעמהמיו/אוהשירותמפעילת
לנסותכדיורקאךמדגמי,באופןהשירותמפעילתעל-ידילהיעשותעשויותכאלהבדיקותזאת.לעשות
משפטי.דעתשיקולבהפעלתצורךובלאפניהםעלפוגענייםאוחוקייםבלתישהםתכניםפרסוםולמנוע

דעתהשיקוללפילפרסום,שמסרתתוכןכללאלתרלמחוקאולפרסם,לסרברשאיתהשירותמפעילת
עלולאוהפוגעמחדלאומעשהשעשיתאוהשימושתנאיאתהפרתכישתמצאעתבכללרבותהבלעדי,

מפעילתזה,במקרהמטעמה.במיאוהשירותבמפעילתבמשתמשיו,בשירות,הניתניםבשירותיםלפגוע
זכותמכלגורעיםאינםהשימושתנאיבשירות.נוספיםתכניםפרסוםממךלמנועגםרשאיתתהיההשירות

של מפעילת השירות לפי כל דין.

תוכןכללערוךהיארשאית-שמסרתבתוכןלהשתמשאולפרסםמטעמהמיו/אוהשירותמפעילתהחליטה
כמקורשמךאתלצייןמחויבתאינההשירותמפעילתלקצרו.זהובכללהמוחלטדעתהשיקוללפיכזה,

והנך מוסר את הסכמתך לכך.התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה

משתמשילכלחשופיםיהיובשירותלפרסוםשתמסורהתכניםאחרת,הודעהתינתןבהםמקומותלמעט
אישייםפרטיםבמסירתובזהירותבתבונהנהגבשירות.אחריםלמשתמשיםהפחותלכלאוהשירות,
פרסוםאובשירותהשימושבעקבותאצלךשיתקבלוובפניותבתגובותוכןטלפון)מספראוכתובת(כדוגמת

שאתהזהירותשלמידהבאותהלפחותאליךובפניותהתכניםבמסירתלנהוגעליך-זכורמפרטיך.איזה
נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

זהובכללבשירותהמתפרסמיםלתכניםובביקורתיותבזהירותלהתייחסאותךמעודדתהשירותמפעילת
משתמשים,על-ידישנמסרותכניםהעסק.בתילרבותבשירות,אחריםמשתמשיםשמפרסמיםלתכנים
למהימנותם,אחראיתאינההיאולפיכךהשירותמפעילתשלמטעמהמתפרסמיםאינםעסק,בתילרבות

עליהם.מהסתמכותאובהםמהשימוששתיגרםתוצאהלכלאחראיתואינהשלמותםאודיוקםאמינותם,
.האחריות לכך על המפרסמים בלבד

ולעיתים,למשתמשיםהשירותהעמדתלשםמקומיותרשויותעםפעולהבשיתוףפועלתהשירותמפעילת
לרשויותכייובהר,היישומון.אוהאתרבמסגרתלהופיעעשוייםשלהןוהלוגוהמקומיותהרשויותשמות

והןשאינם מופיעים בואוהמופיעיםנושאת באחריות לתכניםהןואיןבשירותשליטהאיןהאמורותהמקומיות
ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בשירות.לא תישאנה באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד

קישורים.5

השירותונותניהעסקלבתיקישוריםזהובכללבאינטרנטשוניםלעמודים(לינקים)קישוריםבשירותתמצא
לרובאלהתכניםבאינטרנט.המתפרסמיםתכניםלמצואלךמאפשריםהקישוריםשלנו.באינדקסהכלולים

עליהם.מפקחתאושולטתאיננההשירותומפעילתמטעמהאוהשירות,מפעילתידיעלמתפרסמיםאינם
מהווהואינהלתוכנםהשירותמפעילתהסכמתעלמעידהאינהאלהלתכניםמקשרשהשירותהעובדה

הכרוךאחרהיבטולכלהפרטיותבתחוםהתכניםבעלילנוהגילחוקיותם,לעדכניותם,לאמינותם,ערובה
בלתיהםכיסבוראולתוכנם,מתנגדשאתהאוצרכיך,אתהולמיםאינםאלהשתכניםשתמצאיתכןבהם.

הקישוריםמוליכיםשאליהםלתכניםאחראיתאינההשירותמפעילתמוסריים.בלתיאוחוקייםבלתינאותים,
עליהם.ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות

אינטרנטלעמודאותךויובילותקיניםיהיובשירותשימצאוהקישוריםכימתחייבתאיננההשירותמפעילת
הכול,-חדשיםקישוריםמהוספתלהימנעאובעבר,בושנכללוקישוריםמהשירותלהסיררשאיתוהיאפעיל

לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות.6

להשתנותעשויההפרטיותמדיניותהשימוש.מתנאינפרדבלתיחלקמהווההשירותהפרטיות שלמדיניות
לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בה מעת לעת.

תכנים מסחריים.7



ומודעות,פרסומותכגוןמסחריים,תכניםהבלעדי,דעתהשיקוללפיבשירות,להציבעשויההשירותמפעילת
זהובכללשירותיםאומוצריםלמכירהלהציעהמבקשיםשוניםמפרסמיםשלמטעמםלפרסוםהנמסרים

מסחרי.מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי

כמשמעותמטעמה,מיו/אוהשירותממפעילתפרסומתדברילקבלתמסכיםהינךבשירותהשימושעם
ישלחוהפרסומתדברי.1982–התשמ"בושידורים),(בזקהתקשורתלחוקא30סעיףבהוראותזוהסכמה

אתהשירותלמפעילתמסרתבואחרמקרהבכלאולשירות,הרישוםבמהלךשמסרתהמידעלפיאליך
פרטייך.

להשתמשרשאיתתהיהאףהשירותמפעילתהפרסומת.בדבריתפורטהסירובהודעתלמשלוחהדרך
פרסומת.בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע שאינם מהווים דבר

Push(מתפרצותהודעותקבלתלאשרותתבקשייתכןכן,כמו Notifications.(משלוחכילבךתשומת
לנתקו/אולכבותהשירותמפעילתבאפשרותאיןקצה.ממכשיריבחלקמובניתתכונההיאכאמורהודעות
ההגדרותבתפריטזותכונהאתלהסירעליךיהיהכאמור,הודעותמקבלתלחדולשתבחרובמידהזותכונה

הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

שלישיים.צדדיםמטעםבשירותשיפורסמוהמסחרייםלתכניםאחריותבכלתישאלאהשירותמפעילת
היחידההאחריותאמיתותם.אוהללוהפרסומיםתוכןאתבודקתאועורכתכותבת,אינההשירותמפעילת
פרסוםהמפרסמים.עלחלהעליהםמהסתמכותאובהםמשימוששתיגרםתוצאהולכלהמסחרייםלתכנים
המוצעיםהמוצריםאוהנכסיםהשירותים,אתלרכושעידודאוהמלצהמהווהאינובשירותמסחרייםתכנים

בהם למכירה.

המפרסםלביןבינךישירותתסוכםבשירותהמתפרסמיםמסחרייםתכניםבעקבותשתיעשהעסקהכל
שיוצעווטוביןלשירותיםבאחריותתישאלאוהיאכזועסקהלכלצדאיננההשירותמפעילתבדבר.הנוגע

מקרהובכלפרסומיתכמודעהיסומןבשירותמסחריתוכןבאמצעותם.ירכשואובשירותהמסחרייםבתכנים
לא ישפיע על סדר התוצאות המוצגות לגולש.

קניין רוחני.8

הלוגו,העיצובים,לרבותבו,הכלולתוכןובכלבשירותהיוצריםזכויותזהובכללהרוחניהקנייןזכויותכל
המשתמשיםיתרידיועלידךעללפרסוםהנמסריםתכנים(למעטהמטרומפת),UX(המשתמשחווית

השירותלמפעילתשהתירואחרים,שלישייםצדדיםשלאובלבד,השירותמפעילתשלהינןבשירות)
לשנות,הציבור,לרשותלהעמידלשדר,בפומבי,לבצעבפומבי,להציגלהפיץ,להעתיק,איןבהם.להשתמש

צדבשיתוףאובאמצעותוביןידךעלביןהנ"ל,מןחלקכללהשכיראולמכורנגזרות,יצירותליצורלעבד,
אוהקלטה,אוצילוםאמצעיאופטיים,מכאניים,ממוחשבים,אלקטרוניים,אםביןאמצעי,אודרךבכלשלישי,

האחרים,הזכויותמבעליאוהשירותממפעילתומראשבכתבהסכמהקבלתבלאאחרת,ודרךאמצעיבכל
לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

בלבד.אלהמפרסמיםשלקניינםהםשישנם)(ככלבשירותמפרסמיםשלהפרסומתומודעותהמסחרסימני
גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אתהכאשרבאמצעותו.אובשירותלפרסוםמוסרשאתהבתכניםלבעלותטוענתאינההשירותמפעילת
הנךוכיבהםהזכויותמלואבעלאתהכילפרסוםמסירתםבעצםמאשראתהבשירות,לפרסוםתכניםמוסר
שהנךמאשראתהלפרסום,מוסרשאתהבתכניםהזכויותבעלאוהיוצראינךאםלפרסום.למוסרםרשאי
כמפורטשימושזכויותבהםולתתלפרסוםהתכניםאתלמסורלךהמתירההזכויות,מבעלכדיןהרשאהבעל
הזכויותבעלישלזכויותמהפרתכתוצאהשייגרםנזקלכלבאחריותתישאלאהשירותמפעילתולהלן.לעיל

ידךעלשנעשותכנים,שלפרסוםאוהצגהקישור,לכלוהבלעדיתהמלאהבאחריותנושאהנךבתכנים.
כתוצאה מכך.ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם

ומאשרמצהיראתההשירות,במסגרתלפרסוםוידאוסרטונימוסראתהכאשרלעיל,מהאמורלגרועמבלי
את–קטיניםבמצולמיםומדובר(וככלהפרסוםבמסגרתהמצולמיםכלשלכדיןהסכמתםאתקיבלתכי

במסגרתובזהותםבדמותםהשימושלצילומם,ביחסהיתרביןהחוקיים),נציגיהםאוהוריהםהסכמת
שהענקת למפעילת השירות כאמור להלן.השירות והשימוש בסרטוני הוידאו המציגים אותם בהתאם לרישיון

בזמן,מוגבלובלתיעולמיכללרישיון-חינם,השירותלמפעילתמקנהאתהלפרסוםהתכניםבמסירת
בתכניםולהשתמשלתרגםלערוך,לעבד,לשדר,לציבור,לרשותלהעמידלשווק,להפיץ,לשכפל,להעתיק,

מסגרתבכלו/אושהיאמדיהבכלשלו,נגזרתובכלבשירותדעתה,שיקוללפינוספת,דרךבכלכאמור
תמורהמתןללאהשירותלמפעילתניתןזהרישיוןכאמור,מודפסת.אםוביןאלקטרוניתאםביןאחרת,

או טובות הנאה אחרות.כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט') במידת האפשר, תמלוגים



הסרת תכנים מהשירות.9

גםכמושלישייםצדדיםשלהרוחניהקנייןזכויותלרבותאחרים,שלזכויותיהםאתמכבדתהשירותמפעילת
כלשהןבזכויותפוגעבשירותהמתפרסםכלשהותוכןכיסבורהנךאםולפרטיות.טובלשםזכותםאת

יצירתפרטיבאמצעותבכתב,מיידיתכךעלהשירותמפעילתאתליידעומתבקשמוזמןהנךלך,הנתונות
עלבהסתמךשינקטו,ככלהשירות,מפעילתעל-ידישיינקטוצעדיםאלה.שימושבתנאיהמצויניםהקשר

מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

אחריות.10

שללאחריותםגםהכוונהתהיההשירות,מפעילתשלאחריותהמפורטתבוהשימושבתנאימקוםבכל
עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

והמלאה ומפעילתהבלעדיתאחריותךעלייעשהבהםהכלוליםשירותאותוכן,ובכלבשירותהשימוש
אחר,שלישיצדלכלאומטעמך,למיאולךשייגרמועקיףאוישירנזקלכלבאחריותתישאלאהשירות
תוכןוכלהיישומוןהאתר,עםבעקיפיןאובמישריןנובעים,אוהקשורים,הוצאה,אואובדןהפסד,כללרבות

ושירות הכלולים בהם.

AS(שהםכמותלשימושניתניםוהשירותיםהתכנים IS.(אתהואדם.אדםכלשללצרכיולהתאימםניתןלא
תביעהטענה,כללךתהיהלאומטרותייך.לצרכייךמתאיםאותוומצאתהשירותאתבדקתכיבזאתמאשר

הנוהגיםהכלליםמגבלותיהם,יכולותיהם,והשירותים,התכניםתכונותבגיןהשירותמפעילתכלפידרישהאו
לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

מפעילתהיענות.תהיהבאמצעותואובשירות,שתפרסםלתכניםכימתחייבתאינההשירותמפעילת
ולכןשתפרסםלתכניםיגיבומיהפרסוםבעקבותתקבלבכלל)(אםתגובותאילולדעתיכולהאינההשירות

תוצאהלכלאואליךהפוניםלזהותהללו,לתגובותכלשהיבאחריותמטעמך)מיכלפי(אוכלפיךתישאלא
בתכניםשלישיצדידיעלשייעשהשימושלכלאחראיתתהיהלאהשירותמפעילתמהפרסום.שתנבע

שיפורסמו על-ידך.

המלאהבאחריותךהיאבהם,לשימושביחסאובשירות,שהתפרסמולתכניםביחסשתקבלהחלטהכל
בעלישללרבותשלישיים,צדדיםשלושירותיםמוצריםתכנים,כימתחייבתאינההשירותמפעילתבלבד.
יהלמואומדויקיםאוחוקייםנכונים,מלאים,יהיובשירות,המתפרסמיםמשתמשים,ושלושירותיםעסקים

את ציפיותיך ודרישותיך.

מהסתמכותאובהם,משימושאומהם,שתנבעתוצאהלכלכלשהיבאחריותתישאלאהשירותמפעילת
באינטרנט,שמתפרסמיםלתכניםובביקורתיותבזהירותלהתייחסאותךמעודדתהשירותמפעילתעליהם.
וספקיעסקבתיעלומידעוביקורותתגובותלרבותבשירות,משתמשיםשמפרסמיםתכניםזהובכלל

מקצועייםלטיפולאולייעוץתחליףאינםאלהתכניםהשירות.מפעילתשמפרסמתתכניםוכןשירותים,
ישכןועלהכותבשלמסוימתאישיתדעהאוגישהמשקפיםאלהתכניםלעיתיםנדרשים.הםבובמקום

ומדויק,אמיןיהיהלכםמציגיםשאנווהתכניםשהמידעמשתדליםאנוהמתבקש.בזהירותאליהםלהתייחס
אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.

יתקיימוהפסקות,בלאאוכסדרםיינתנויופרעו,לאהשירותותכניששירותימתחייבתאינההשירותמפעילת
נזקים,מפניאוהשירותמפעילתלמחשביבלתי-מורשיתגישהמפניחסיניםויהיוטעויות,וללאבבטחה

אוהשירותמפעילתאצלתקשורת,ובמערכותבקוויבתוכנה,בחומרה,והכול,-כשליםאותקלותקלקולים,
אובחשבונךהמידעפרטייך,מאובדןהנובענזקלכלבאחריותתישאלאהשירותמפעילתמספקיה.מיאצל

מפעילתשלאושלךהמחשובבמערכותמכשלכתוצאהחלקית,וביןמלאבאופןבין–אלהבפרטיםלשיבוש
השירות, או של מי מטעמה.

שיפוי.11

אבדן-רווח,הפסד,נזק,כלבגיןמטעמה,מיאומנהליהעובדיה,השירות,מפעילתאתלשפותמתחייבהנך
אלה.שימושתנאיהפרתעקב-משפטוהוצאותעו"דשכ"טזהובכלל-להםשייגרמוהוצאהאותשלום
דרישהאותביעהטענה,כלבגיןמטעמהמיאומנהליהעובדיה,השירות,מפעילתאתתשפהבנוסף,

השירות,באמצעותאובשירות,לפרסוםשמסרתמתכניםכתוצאהכלשהושלישיצדעל-ידינגדםשתועלה
כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

ובאתראחריות צדדים שלישיים במקרה של שימוש בשירות ביישומון.12

הוראותלמשלשלישיים,צדדיםשלנוספותחוזיותלהוראותכפוףלהיותעשויבשירותשלךהשימוש
Googleכגוןהיישומון,אתהורדתשממנההמקוונתבחנותהשימושאתהמסדירות Play.כאלההוראות

נוספותחוזיותהוראותבאותןכךנקבעהדבראםשלישיים,צדדיםאותםלטובתכחוזהגםלהיחשבעשויות



לשירות.תחזוקהאותמיכהלמתןאחראיםאינםשלישייםצדדיםאותםמקום,מכלשלישיים.צדדיםשל
Apple(אפלשלמהאפ-סטורהיישומוןאתהורדתאםרקחלותזהבסעיףשלהלןההוראות App Store(

שאז אתה ומפעילת השירות מסכימים כי -

Appleעםלאהשירות,מפעילתלביןבינךהינההמחייבתההתקשרות● Inc..("אפל")אינהאפל
האפ-סטור,שלהשירותתנאילביןהשימושתנאיביןאי-התאמהאוסתירהשלבמקרהליישומון.אחראית

להוראות שנוגעות לאי-ההתאמה או לסתירה.הוראות תנאי השירות של האפ-סטור יגברו, אולם רק ביחס

מוצריבכלביישומוןשימושלעשותלהעברה,ניתןשאינולרישיוןמוגבלביישומוןלךשמוענקהרישיון●
iOSהשימושתנאיעל-פיבשליטתך,אושבבעלותך)Usage Rules(שלהשירותבתנאיהקבועים

שלבדרךבך,הקשוריםאחריםחשבונותבאמצעותבוולהשתמשליישומוןלגשתניתןזה,עםהאפ-סטור.
Family Sharing.

ואפללאפללהודיערשאיאתהחלה),כזואחריות(אםכלשהומוצרבאחריותאי-עמידהשלבמקרה●
ביחסשהואסוגמכלאחרתמוצראחריותלאפלאיןעליו).שילמת(אםהיישומוןהורדתבמחיראותךתזכה

(אםהמוצרבאחריותלאי-עמידההמיוחסותוהוצאותעלויותנזקים,חבויות,הפסדים,הטענות,וכלליישומון
חלה), לא תהיה באחריות אפל.

לשימושאובולאחזקתךליישומון,ביחסכלשהושלישיצדשלאושלךלטענותאחראיתאינהאפל●
אוחוקיותבדרישותעומדאינוהיישומוןלפיהןטענו(ב)מוצר;לאחריותבנוגעטענות(א)לרבות:בו,שלך

או חקיקה דומה.רגולטוריות כלשהן; (ג) טענות הנובעות מחקיקת הגנת הצרכן

הקנייןזכויותאתמפרבו,שימושךאובואחזקתךהיישומון,לפיהשלישיצדטענתשלבמקרה●
להתפשר או לסלק תביעות הפרה כאלה.הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן,

(למשל,ביישומוןלשימושךבקשרעליךהחליםשלישיצדשלשימושתנאיהסכםלכללצייתעליך●
שלך בעודך משתמש ביישומון).אסור לך להפר את תנאי השירות של ספק התקשורת האלחוטית

לאפלאלה,לתנאיםבהסכמתךאלה.תנאיםשלצד-שלישימוטביהםשלהוהחברות-הבנותאפל●
שלישיצדמוטבבתורוזאתכלפיך,התנאיםאתלאכוףהזכות)אתשקיבלהכמי(ותחשבהזכותתהיה

על-ידישסומנהאוארה"ב,ממשלתשללאמברגוהנתונהבמדינהממוקםאינך(א)כי:מצהיראתהלתנאים.
ממשלתשלמוגבליםאוהפסוליםהגורמיםברשימתמופיעאינך(ב)טרור;תומכתכמדינהארה"בממשלת
ארה"ב.

שינויים בשירות והפסקת פעילות.13

שלוזמינותםהיקפםאתועיצובו,מראהוהשירות,מבנהאתלעתמעתלשנותרשאיתהשירותמפעילת
עללךלהודיעצורךבלאוהכול,-בשירותהכרוךאחרהיבטכללשנותרשאיתותהיהבווהתכניםהשירותים

הטכנולוגייםובשינוייםהאינטרנטשלהדינאמיבאופיבהתחשבהשאר,ביןיבוצעו,כאלהשינוייםמראש.כך
בתחילהלעורראובתקלותכרוכיםלהיותעלוליםזהמסוגשינוייםמטבעם,בו.המתרחשיםוהאחרים
כאמורשינוייםביצועבגיןהשירותמפעילתכלפידרישהאותביעהטענה,כללךתהיהלאוכיו"ב.אי-נוחות

או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

אוכולםהשירותים,מתןאתעתבכללהפסיקהשירותמפעילתרשאיתתהיהלעילהאמורמןלגרועמבלי
בשירותהפעילותאתלפעםמפעםלהפסיקרשאיתתהיהאףהשירותהנהלתקבוע.אוזמניבאופןמקצתם,

אתלצמצםעל-מנתיכולתהכמיטבתפעלהשירותמפעילתהשירות.ושיפורשדרוגתיקון,תחזוקה,לשם
עלבשירותהודעההשירותמפעילתתפרסםהאפשר,במידתפעיל.יהיהלאהשירותשבמהלכםהזמןפרקי

הכלולהתוכןאתהשירותמפעילתתחזיקהשירותיםהפסקתעםמראש.סבירזמןהשירותיםהפסקת
לתתובלאממנוגיבויכללשמורבלאאותולמחוקרשאיתתהיהמכןולאחרנוסףסבירזמןלמשךבשירות

הודעה נוספת על כך.

שינוי בתנאי השימוש.14

הודעהעל-כךתפורסםהאפשרבמידתאלה.שימושתנאיאתלעתמעתלשנותרשאיתהשירותמפעילת
המשךהשימוש.תנאישלהעדכנילנוסחתמידיקשרבשירותהמוצבהקישורובאתר.היישומוןבממשק
לחדולעלייךעימםמסכיםאינךאםלהם.הסכמתךעלמעידהשימוש,בתנאיהשינוילאחרבשירותשימושך

מלעשות כל שימוש בשירות.

דין וסמכות שיפוט.15

מתנאיהנובעוענייןדברכלבגיןהבלעדיהשיפוטמקוםישראל.מדינתדינייחולווהשירותהשימושעל
במחוז תל-אביב-יפו, ישראל.השימוש או מדיניות הפרטיות, הינו בתי המשפט המוסמכים



המחאת זכויות.16

מפעילתשלובכתבמראשהסכמהקבלתבלאבשירות,זכויותיךאתלהעביראולהמחותרשאיאינך
המוחלטדעתהשיקוללפישלישילצדבשירותזכויותיהאתלהמחותרשאיתהשירותמפעילותהשירות.

של כלפיך על פי תנאי שימוש אלה.והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה

העדר יחסים משפטיים.17

אינםהשירות,באמצעותידךעלותכניםנתוניםהעלאתלרבותבשירות,השימושו/אואלהשימושתנאי
לביןבינךזיכיוןאוסוכנות,עובד-מעביד,יחסימשותף,מיזםשותפותיחסים,מערכתכליכוננוולאמכוננים
בתנאיעומדאתהעוד(כללךהשירותואספקתולתועלתךלהנאתךנועדבשירותשימושךהשירות.מפעילת
אחתתרומהאותוכןכלעבורלקבלזכאישאתהוהמספקתהבלעדיתהתמורהאתמהווהאלו)שימוש

לשירות תכניו.

יצירת קשר.18

info@metronegev.co.ilהבא:במייללשירות,בנוגעתלונההצעה,שאלה,כללךאלינולפנותניתן

אנו נעשה את מרב המאמצים כדי לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.
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מדיניות הפרטיות

המידעאתהיתר,ביןתפרט,שלהלןהפרטיותמדיניותלפרטיותך.גדולהחשיבותמייחסיםבמטרוטרוול,אנו
בשירות,המשתמשיםעל-ידיהנמסרבמידעשימושנעשהשבוהאופןואתאודותיךלאסוףרשאיםאנואשר

או שנאסף בעת שימוש בשירות.

 בשירות.מתנאי השימושמדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד 

לנשים ולגברים כאחד.המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת

מסירת פרטים ומידע אישי.1

ושם(שםמלאשםכדלקמן:שלנו,המשתמשיםאודותאישימידעידינועלנאסףבשירות,השימושבמהלך
האישי").משפחה), טלפון, אימייל, מיקום, יישוב מקום מגורים ("המידע

המלאהבהסכמתךנעשיתהאישיהמידעמסירתהאישי.המידעאתלמסורחוקיתמחויבותכללךאין
נסכיםלאאונוכלשלאשירותיםישנםהמבוקש,המידעאתלמסורשלאתחליטאםזאת,עםוהחופשית.
לספק לך.

מסירת מידע אישי.2

השימושזאת,עםכן.לעשותחוקיתחובהכלואיןאישימידעמסירתאורישוםמחייבבשירות אינוהשימוש
בשירות,המוצגיםעסקובתישירותיםספקיאודותותכניםמידעועדכוןהוספתכגוןהשירות,מתכונותבחלק

18מגילהואלשירותהרישוםנייד.טלפוןומספרכתובתשם,ומסירתרישוםמחייבוכיו"ב,ביקורותכתיבת
.18מ-נמוךגילךאםכלשהםאישייםפרטיםממסירתלהימנעעליךומעלה.

מפעילתשמעמידההמקווןהקשריצירתטופסבאמצעותהשירותמפעילתאללפנותשתרצהבמידה
פנייתךתוכןאתולהזיןשלךהדוא"לכתובתשמך,אתלנולמסורתידרשהמשתמשים,לרשותהשירות
כלובמסגרתקשרעמהשתיצורבעתנוסףאישימידעלאסוףעשויההשירותמפעילתלכך.המיועדבמקום

למפעילת השירות.תכתובת שתנהל מולה, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן

אתלהשליםתוכללאהמבוקשהמידעמסירתללאבמפורש.יסומנולמלאשחובההשדותהרישום,בעת
איאושגויים,פרטיםומלאים.מדויקיםנכונים,פרטיםרקלמסורעליךהמבוקשת.הפעולהאתאוהרישום
השירות,מתכונותבחלקלהשתמשהאפשרותאתממךלמנועעלוליםהנדרשים,הפרטיםמלואמסירת

איתך קשר במידת הצורך.לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור

המפורשתהסכמתואתקיבלתכיומאשרמצהיראתהשלישי,צדשלאישייםפרטיםמוסראתהכאשר
אלה בהתאם למדיניות זו.ומדעת למסירת פרטיו למפעילת השירות, לשם השימוש בפרטים

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות.3

העמודיםשקראת,פרסומותאומידעלרבותבשירות,לשימושביחסמידעייאסףבשירות,השימושבעת
נאסףכן,כמובהם.השימושותכיפותאותךשעניינוהשירותיםשביצעת,חיפוששאילתותצפית,שבהם
IP(האינטרנטכתובתונתונישלךהקצהמכשיראוהמחשבלמקוםהנוגעמידע Address(שבאמצעותם

ועודאודותיו,ומידעשברשותךהקצההמכשירסוגאותך,המשמשתההפעלהמערכתסוגלשירות,ניגשת
צדדיםשלבשירותיהםולהסתייעלאסוףרשאיתהשירותמפעילתבנוסף,").השימושהרגלי"(להלן:

השימושהרגליעםבקשר(אגרגטיבי)מצרפיאוסטטיסטי,אנונימי,מידעולנתחלאסוףכדישלישיים
בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות.

איסוף נתוני מיקום.4

מיקומךאתלקבועעל-מנתGPSבטכנולוגייתהנעזריםמיקום"מבוססי"שירותיםהןהשירותמתכונותחלק
יזוםבאופןלךלהציגוכןחיפושתוצאותלךולספקבשירות,משתמשאינךכאשרוגםבשירותהשימושבעת

שוהה באותה עת.המלצות התואמות ככל הניתן למיקומך ולאזורים בהם אתה

היישומוןהתקנתבעצםועל-כןזובטכנולוגיהלשימושהסכמתךללאהללוהשירותיםאתלספקניתןלא
זהמידעהשירותלמפעילתלספקמחויבשאינךכמובןזה.לשימושמסכיםאתהאלהזולמדיניותוהסכמתך

ביטולעל-ידיהיישומון,באמצעותמיקומךאתלזהותהאפשרותאתלבטלעתבכלתוכלולפיכךאודותיך
על-מנתשברשותך).הקצהממכשירהיישומוןהסרתעל-ידי(אושברשותךהקצהמכשירבהגדרותזותכונה
במקוםכתובתךאתלהקלידעליךיהיההאתר,באמצעותמיקומךאתהתואמותחיפושבתוצאותלצפות

https://easy.co.il/terms


השירותמפעילתתשמורזהבמקרההבלעדי.דעתךשיקוללפיכן,לעשותתבחראםבאתר,לכךהמיועד
את מידע זה.

מידע מהשירות שאתה משתף ברשתות חברתיות.5

חברתיותרשתותבאמצעותמהשירותתכניםוקישורלשיתוףכליםלרשותךמעמידההשירותמפעילת
ברשתותהשימושכילבךתשומתלעיל,כמפורטפייסבוק.כגוןשלישיים,צדדיםשלמקווניםושירותים
זומדיניותחברתיות.רשתותאותןשלהפרטיותלמדיניותוכפוףלשירותונפרדחיצוניהואכאמורחברתיות

אינו חלה על פעילותך ברשתות חברתיות אלה.

אלהותכניםמידעהשירות.משתמשימטעםלפרסוםהנמסריםותכניםמידעגםכוללהשירותכאמור,
אופרטייםאינםבשירותהפומבייםלאזוריםטועןשאתהוהמידעהתכניםכידעאישי.מידעגםלכלולעשויים
ולהפעילזהירותמשנהלנקוטעליךאליהם. בנוגעלפרטיותציפייהכללךלהיותצריכהלאוכיחסויים

.ובמידת הצורך להימנע מכךשיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע שעלול לזהות אותך או אחרים

השימוש במידע.6

בשירותשלךהשימושהרגליעלובמידעהאישיבמידעשימושלעשותנוכלכימסכים,ואתהלך,ידוע
בהתאם למדיניות זו, בין היתר, לצרכים הבאים:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו;●

בכללהזיןממךלחסוךוכדיהרשמההטעוניםלאזוריםשלךחוזרותכניסותבמהלךאותךלזהותכדי●
פעם את פרטיך;

ותכניםשירותיםליצורזהובכללבשירותהמוצעיםוהתכניםהשירותיםאתולהעשירלשפרכדי●
קיימים.ותכניםשירותיםלבטלאולשנותוכןוציפיותיהםהמשתמשיםלדרישותהמתאימיםחדשים
אותךמזההשאינוסטטיסטי,מידעבעיקרויהיהכךלצורךהשירותמפעילתאתשישמשהמידע
אישית;

כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;●

ומידעפרסומימידעגםכמומידע,עלוניסקרים,השירות,בדברמידעלעתמעתאליךלשלוחכדי●
כזהמידעמפרסמים.כגוןשלישייםצדדיםושלהשירותמפעילתשלושירותיםמוצריםעםבקשר
(בזקהתקשורתלחוקא30סעיףלהוראותבהתאםמפורשותלכךשהסכמתככלאליך,ישוגר

עתבכלהסכמתךאתלבטלתוכלהשירות. שלהשימושבתנאיכאמור,1982התשמ"ב-ושירותים),
השירותלמפעילתלמפרסם,כךעלהודעהמשלוחבאמצעותפרסומתדברישלמקבלתםולחדול

ו/או מי מטעמה.

ליצירת קשר איתך כשמפעילת השירות סבורה שקיים צורך בכך;●

מידע זה לא יזהה אותך אישית;לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.●

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;●

חקיקהדבראותקנהחוק,כלדרישותאחרלמלאעל-מנת בשירות,השימושתנאיאת לאכוףכדי●
סבורההשירותכשמפעילתשלישי,צדלכלאומוסמכות,וערכאותלרשויותלסייעעל-מנתוכןאחר

בתום לב כי עליה לעשות כן;

השירות. שלבתנאי השימושלכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או ●

מסירת מידע לצדדים שלישיים.7

פעילותךעלשנאסףהמידעואתשמסרתהאישיהמידעאתשלישייםלצדדיםתעבירלאהשירותמפעילת
בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות;●

עמו,בקשראוהשירות,באמצעותתבצעאםאוהשימוש,תנאיאוהמדיניותהוראותאתתפראם●
ניסיון לבצע פעולות כאלה;פעולות הנחזות על ידי מפעילת השירות כמנוגדות לדין או

שלדרישהאושיפוטי,צוהמקומיותהרשויותו/אוהעירייהו/אוהשירותמפעילתבידייתקבלאם●
אודותיך לצד שלישי;רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע
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אוהשירותמפעילתלביןבינךיהיו,אםמשפטיים,הליכיםאודרישהתביעה,טענה,מחלוקת,בכל●
מי מטעמה;

אולגופךחמורנזקלמנועכדינחוצההמידעמסירתכיתסבורהשירותשמפעילתמקרהבכל●
לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

וחברהחברה-בתחברת-אם,דוגמתהשירות,למפעילתהקשוריםאחריםלארגוניםאולחברות●
פרטיות זו;אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות

הקשוריםאחריםארגוניםאוחברותעםוסטטיסטימצרפיאנונימי,מידעושיתוףמסירתלצורך●
וכל צד שלישי.במפעילת השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים

במקרהוכןאחרתבמסגרתהשירותפעילותאתאופעילותהאתתארגןהשירותמפעילתאם●
פעילותועםהשירותפעילותאתתמזגאואחר,גוףעםתתמזגאוהמשפטי,המבנהאתשתשנה

במאגראודותיךשנאגרהמידעמןהעתקהחדשלגוףלהעבירזכאיתתהיההיא-שלישיצדשל
כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;המידע של מפעילת השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו

על-פי בקשתך המפורשת.●

שליחת תוכן שיווקי, ככל שהסכמת לכך.●

בכלחבותכלתהיהלאהשירותלמפעילתהפרטיות,למדיניותבהתאםשלישילצדמידעשהועברככל
הקשור לשימוש במידע זה על ידי הצד השלישי.

היכן נשמר המידע?.8

מחוץגםלהימצאשעשוייםמידע,וגיבוישרתיםאירוחספקיאצלמאוחסןאוספתהשירותשמפעילתהמידע
חברות(כדוגמתאחרותחברותידיעלונשמרנאסףזו,במדיניותשמפורטכפינוסף,מידעישראל.לגבולות

מהווהזולמדיניותהסכמתךהמדינה.לגבולותמחוץהמידעאתלשמוריכולותהןאףוכיו"ב).סטטיסטיקה
ישראל.גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות

אבטחת מידע.9

מפעילההיאהמידע,שמירתלשםבמערכותיה.המידעלאבטחתעליונהחשיבותמייחסתהשירותמפעילת
אואובדןפגיעה,גניבה,מפניהסיכוניםאתלמזערהמיועדיםהמידע,לאבטחתונהליםיישומיםמערכות,

.2017התשע"ז-מידע),(אבטחתהפרטיותהגנתבתקנותלקבועבהתאםלמידע,מורשיתבלתיגישה

ייגנבאוייאבדייחשף,לאאישישמידעוהרמטימוחלטבאופןמבטיחיםאלהשיישומיםוודאותאיןזאת,עם
שהשירותלכך,לצפותסבירבאופןיכולואינךמתחייבת,אינההשירותמפעילתלכן,המידע.ממאגרי

המאוחסןלמידעבלתי-מורשיתגישהמפניחסיניםיהיוהשירותמפעילתאתהמשמשותהמידעומערכות
בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע.10

שעליובמידעאפוטרופוס,ידיעלאובכתב,ידועלשהורשהבא-כוחוידיעלאובעצמו,לעייןזכאיאדםכל
רשאימעודכן,אוברורשלם,נכון,שאינוומצאשעליובמידעשעייןאדםהשירות.מפעילתאצלהמוחזק

אותו.לפנות למפעילת השירות בבקשה לתקן את המידע או למחוק

לשירות.רישומךלביטולולהביאבשירותולהשתמשלהמשיךממךלמנועעלולהמידעמחיקתכילבשים
מפעילתידיעללהישמריוסיף-בשירותשביצעתפעולותתיעודלרבות-השירותלמפעילתהדרושמידע

השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

שינויים במדיניות הפרטיות.11

יבוצעוואםהאפשרבמידתהפרטיות.מדיניותהוראותאתלעתמעתלשנותרשאיתהשירותמפעילת
הקישורהענין.לפיבאתר,אוהיישומוןבממשקהודעהעל-כךתפורסםמהותיים,שינוייםזובמדיניות
לאחרבשירותשימושךהמשךהמדיניות.שלהעדכנילנוסחתמידיקשרבשירותהמוצבהפרטיותלמדיניות

החדשותההוראותעםמסכיםאינךאםלה.הסכמתךעלמעידהמעודכנת,הפרטיותמדיניותפרסום
במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

דיווח על פגיעה בפרטיות.12



זו,למדיניותהנוגעתאחרתשאלהבכלאובשירות,השימושבמהלךנפגעהפרטיותךכיסבורשהינךבמידה
שאלהתגובה,בקשה,כללצורךלרשותךעומדיםנציגנו.info@metronegev.co.ilבכתובתאלינופנהאנא

או תלונה.
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