תקנון אתר חוזר מנכ"ל מש"מ
תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר האינטרנט ,שמרכז השלטון המקומי (להלן:
"מש"מ") מנהל ומפעיל לצורך עדכוני חוזר מנכ"ל מש"מ (להלן" :האתר") .השימוש באתר חוזר
מנכ"ל מש"מ ,ובכלל זה בתכנים הכלולים בחוזרים ובשירותים השונים הפועלים באתר מעיד על
הסכמת המשתמש לתנאים אלה ,ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר
תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי ,מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) .כמו כן הם חלים על
השימוש באתרים ,בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת
אחרים.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ,והם מתייחסים ,כמובן ,גם לנשים.
בתנאים אלה ,המונח "תוכן" ,או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג ,לרבות כל תוכן מילולי,
חזותי ,קולי ,אור-קולי ( ,)audio-visualאו כל שילוב שלהם וכן עיצובם ,עיבודם ,עריכתם,
הפצתם ודרך הצגתם ,לרבות (אך לא רק) :כל תמונה ,צילום ,איור ,הנפשה ( ,)animationתרשים,
דמות ,הדמיה ,דגימה ( ,)sampleסרטון ,קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה ,קובץ ,קוד מחשב,
יישום ,תסדיר ( ,)formatפרוטוקול ,מאגר נתונים וממשק וכל תו ,סימן ,סמל וצלמית (.)icon
השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן .אין להשתמש בתכנים
באתר באופן אחר ,אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת ,מראש ובכתב ,של מרכז השלטון
המקומי לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
•

•
•

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות ציבוריות ומקצועיות בלבד .אין להעתיק ולהשתמש ,או
לאפשר לאחרים להשתמש ,בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר ,לרבות מאתר האינטרנט
של מש"מ ,בפרסומים אלקטרוניים ,בפרסומי דפוס וכיו"ב ,לכל מטרה ,בין מסחרית ובין
שאינה מסחרית ,שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
אין 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.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים
הנלווים לשירותים באתר.

שירותים הטעונים רישום
באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה .תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר
השלמת תהליך ההרשמה ,מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך
להסכם המקוון הנלווה לשירות.
השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום ,עשוי להיות כרוך בתשלום דמי מנוי.
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון :שם פרטי ,שם משפחה ,עיר וארץ
מגוריך ,את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני
פעילה הנמצאת ברשותך .עליך למסור רק פרטים נכונים ,מדויקים ומלאים ,ואתה מאשר בזאת
את נכונות הפרטים שמסרת .פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות
ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך .במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה
בלשונית "צור קשר" באתר או באמצעות הפרטים כמפורט בסיפת תקנון זה.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מש"מ .אין חובה על-פי
חוק למסור את המידע ,אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת .מש"מ

לא יעשה בפרטיך שימוש ,אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר הנמצאת בעמוד זה ומהווה
חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות.
מש"מ רשאי לקבוע ,מעת לעת ,דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
מש"מ רשאי ,שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו המוחלט .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי מש"מ לבטל רישומך לשירות ,או לחסום את גישתך אליו ,בכל אחד
מהמקרים הבאים:
•
•
•
•
•
•
•

אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
אם ביצעת מעשה או מחדל ,הפוגעים או עלולים לפגוע במש"מ או בצדדים שלישיים כלשהם,
לרבות מנויים אחרים ,מנהלים או/ו עובדים של מש"מ.
אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים 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;
אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך
דרך שהיא;
אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן
בתשלום);

קישורים באתר
באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט .הקישורים מאפשרים לך
למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.
מש"מ איננו מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר
אינטרנט פעיל .מש"מ רשאי להסיר מאתר קישורים שנכללו בו בעבר ,או להימנע מהוספת
קישורים חדשים  -הכל ,לפי שיקול דעתו המוחלט.
מנוע החיפוש המקוון באתר מנוהל ומופעל על ידי צד שלישי ומשקף את שיקול הדעת
הסובייקטיבי של עורכיו ו/או האלגוריתם העומד בבסיס הפעלתו .אין לייחס אפוא לתוצאות
החיפוש ו/או להמלצות בנוגע לתוצאות לפי ערכי חיפוש שתקליד ,כל תוקף מחייב ואין לראות
בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת ההתאמה של תוצאות החיפוש לערכים שהזנת ו/או
למטרותיך הסובייקטיביות ואף אין בהצבת מנוע החיפוש כאמור באתר משום המלצה להסתמך
באופן כזה או אחר על תוצאות החיפוש .גם סדר תוצאות החיפוש באינדקס אינו מעיד על טיבם
או חשיבותם של תוצאות החיפוש .תכנים של האתר וגם מהותם משתנים לעתים רחוקות .לכן
ייתכן שתוצאות החיפוש שיוצגו לך לא יהיו שלמות ,מדויקות ו/או העדכניות ביותר.
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר מש"מ בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם
הינן של מש"מ ו/או של מי שהרשה למש"מ לעשות בהם שימוש במסגרת פעילות האתר .אין
להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,להעביר לציבור ,לשנות ,לעבד ,ליצור יצירות
נגזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין על ידך 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 ממש"מ או מבעלי הזכויות האחרים ,לפי
העניין ,ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן) .הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד ,עריכה או
תרגום שנעשו על ידי מש"מ לתכנים שהוזנו.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור ,עליך 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 על ידך.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד .גם
בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
שינויים באתר והפסקת השירות
מש"מ יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראה ועיצוב ,את היקפם וזמינותם של השירותים
בהם ,יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו ,ויהיה רשאי
לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר  -והכל ,בלא צורך להודיע לך על כך מראש .שינויים כאלה
יבוצעו ,בין השאר ,בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים
המתרחשים בה .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה
אי-נוחות וכיו"ב .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי מש"מ בגין ביצוע שינויים
כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי מש"מ להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו ,כולם או
מקצתם .מש"מ יפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש .עם
הפסקת השירותים יחזיק מש"מ את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה
רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
פנו אלינו
מש"מ מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות
ולשם טוב .אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ,נא פנה אלינו לפי
הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם .פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת
הבאה:
מרכז השלטון המקומי
רחוב הארבעה  19ת"א
פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות פקס שמספרה ( 03-6844281לציין :עבור שירות
לקוחות) או אימייל שכתובתו .meiravb@masham.org.il

