
 

 

 תנאי שימוש  

 כללי  .1

ולהשכרה בע"מהחברה    –דירה להשכיר   .1.1 "   הממשלתית לדיור  ה  "(החברה)להלן:  והיא  מפעילה  המנהלת 

   ."(האתר)להלן: " של אתר אינטרנט זה

)להל  .1.2 זה  במסמך  המופיעים  ולתנאים  להוראות  כפוף  באתר  השימוש"  :ןהשימוש  ולתנאי    ות מדיני"( 

שהפרט "יות  )להלן:  האתר  הפרל  שבין  טיותמדיניות  עניין  בכל  המשפטי  הבסיס  את  יהוו  אשר   ,)"

ומדיניות הגנת הפרטיות  "( לבין החברה )תנאי שימוש  המשתמשים" או "המשתמשהמשתמשים )להלן: "

ת  לפני תחיל  בעיון מלאאי שימוש  נהוראות תאת  . על המשתמש לקרוא  "(תנאי השימושו להלן ביחד: "יכונ 

 וש באתר.  שימה

המשתמש לאמור בתנאי השימוש, וכן כי קרא את תנאי השימוש בעיון    הסכמתת  שימוש באתר מהווה א .1.3

יחולו עליו כי  והוא מסכים  אותם  ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש,   . ובקפידה, הבין 

 כל שימוש באתר.  עליו להימנע מביצוע

כתוב כמתייחס גם  לראות בבן שיש  מטעמי נוחות בלבד, אך כמושלהלן כתובים בלשון זכר    י השימושנאת  .1.4

 ללשון נקבה. 

 שנים ומעלה( ואיננו מיועד לקטינים.  18האתר מיועד לשימוש של משתמשים בוגרים )  .1.5

 מסמך זה.  לצורך פרשנות םכותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מה  .1.6

 ג באתרהמוצ ידעוהמהתכנים  .2

המ  והמידע  באתרהתכנים  שיווק,    וצגים  סרטוני  ועודלרבות  "  הדמיות  ביחד:  מידע  המידע)להלן  הוא   )"

  ההצעה לרכישעת, יעוץ,  " והוא אינו מהווה המלצה, חוות דAS-ISכללי ואינפורמטיבי בלבד על בסיס  "

לשכיר  בפרויקט  של  תוו/או  השוניםיחידות  הפר ה,  ים  התקדמות  קצב  אודות    וקידום   םיקט ויבטחה 

המקימים  נים שהתקבלו מאת היזמים  ותכפרטים  על    וססמב  חלק מן המידעבנוסף,    .ל החברהלויות שיעפ

ראות בחברה כאחראית לכל  ל  ןועל כן אי   "(יזמי הפרויקטים"  להלן:) מפעילים את הפרויקטים השונים  ו

ריותו המלאה של  תר הינו באחעל המידע המוצג בא למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות  אמור.  מידע כ

ל והחברה  בהמשתמש  באחריות  תישא  כל  א  עם  ובקשר  מהסתמכות  גין  כתוצאה  למשתמש  שיגרם  נזק 

 לצרכיו.  מידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/אוהמשתמש על המידע ו/או ל

עושה   .2.1 כדי החברה  יה   מאמצים  באתר  המוצג  יתכןשהמידע  ואולם  מעודכן  ויתכן    יה  שלם  אינו  שהמידע 

טכניות   טעויות  א  . מובהר תרהמוצג בא  אחרות במידעטעויות  וכן  שנפלו  מידע,  ינה אחראית לכי החברה 

 אי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו.  ל

יקטים למגורים, יחידות הדיור בפרויקטים, מפרטים,  של פרו  תוכניותעם  שהאתר כולל מידע בקשר  ככל    .2.2

יחד:  לן ב)לה    ועוד  יור המוצגות באתרות הד יחיד   ,תמונות היחידות והפרויקטים והדמיות של הפרויקטים

 המשתמש אינו יכול להסתמך על התוכניות.  ודגמה בלבד מחשה והלצרכי הן מוצגות שההרי "( ותהתוכני"

ס  במקרה .2.3 א של  א תירה  לבי התא  יו  באתר  המוצג  המידע  בין  מידעמה  במסמכים  רשמי   ן  ו/או    הקיים 

  אצלברה ו/או  חה ו/או הקיים במסמכי    ות המדינה וי רשמשל מדינת ישראל ו/או איזו    רשמיים  בפרסומים 

   .של מי מהנ"ל על פני המידע המופיע באתר, יגבר המידע הרשמי זמי הפרויקטיםי



 

 

 אתר ימוש בשה  .3

 המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר בהתאם להוראות הדין והוראות תנאי השימוש.  .3.1

לא    מתחייבים  המשתמשים  .3.2 נזקיגרמו  כי  ובין  לכל  ולאתר  ול  לחברה  יבצעו  לא  לביצו היתר  יסייעו  ע  א 

לגרום  פע עשויות  אשר  לחבר לולות  אךנזקים  לרבות  מתל  ה  רק  החייבא  את  משתמ ים  יבצעו  לא  כי  שים 

 הבאות: פעולות  ה

בלתי .3.2.1 מוסרית,  בלתי  חוקית,  בלתי  מטרה  לכל  בתוכן  ו/או  באתר  ו/או  -להשתמש  מורשית 

 רה;  אסו

של סכמה מפורשת  שאינן פרטיות, ללא הלמטרות מסחריות או    ו/או בתוכן   להשתמש באתר .3.2.2

 חברה בכתב ומראש;  ה

יות של  ת קניינימנים המציינים זכויו ת וסגבלוכל המהאתר    מהתוכן ו/או  להפרידלהסיר או   .3.2.3

שלה הרישיון  נותני  או  הפרויקטים  או    החברה  יזמי  מטעמםשל  ההודעות  ,  ומי  כל  לרבות 

 או ®(;  TMהקנייניות המופיעות בהם )כגון ©, 

ישי אודות  וזכויות אחרות, או לאסוף מידע א   טיותלפר  גוע בזכויות המשתמשיםאו לפ/ו להפר   .3.2.4

י באופן  אם  בין  אמשתמשים,  שימודני  באמצעות  רו  שו  עכבבכל  יישום  בוט,  כל  זחלן,  יש, 

בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על  ש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או  חיפו

 סוף ו/או לשאוב מידע;  אלאתר ולאחזר, ל  מנת להיכנס

  ;ות המאחסנות את האתרולות האתר או השרתים או הרשתלשבש פע   לפגוע או .3.2.5

 ;  ש באתרומין בקשר עם השיכל ד להפר הוראות  .3.2.6

 האתר;   ולה ליצור עומס גדול על תשתיתלבצע כל פעולה היוצרת או העל  .3.2.7

 ה לאתר; ש ו להגביל את הגיעל מנת למנוע א תמשתמש החברהלעקוף את האמצעים בהם  .3.2.8

לשנות,   .3.2.9 לתקן,  להנגישלהעתיק,  למסור,  להפנולהתאים,  לתרגם,  חוזרת,  ,  הנדסה  לבצע  ת, 

או באתר,    חלק בתוכןמפילציה, או להפריד כל  קו-דה  תולקוד פתוח, לעשנארי  להמיר קוד בי

כל שימוש  להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות    או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע,

כל    –רת  לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אח  למכור, להשכיר, להעביר, להלוות,   מסחרי, של 

 י של החברה; ן רוחנ ייחברה, לרבות קנ של ה חומר הכפוף לזכויות קנייניות

 ית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחר  .3.2.10

   ;להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם .3.2.11

חומר אחר העלול  או לפרסם מידע או  לוף, לשדר, להפיץ  שלא להעלות, לשהמשתמש מתחייב   .3.2.12

מ  לבצע  לאחר  לסייע  או  להמריץ  לשדל,  פילעודד,  על  האסור  העלול  עשה  או  רר  לעו  חיקוק 

 אחריות משפטית. 

 קניין רוחני  .4

יישומים, העיצוב  האתר, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, ה  .4.1

הצגתם של הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בה )להלן:  ( וכן עריכתם וlogoלוגו )הגרפי, סימני  



 

 

-שי אשר התיר לחברה את השימוש בהם, והם מוגנים עללחברה ו/או לצד שלי  "(, שייכיםרוחניהקניין ה"

 ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.  

)ובכלל זה העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק,  ות להשתמש  וש באתר משום מתן רישיון או זכאין במתן השימ  .4.2

קו ללא ההסכמה  בקניין הרוחני או חלבכל דרך שהיא(    שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה

 מראש בכתב מהחברה.  

ת קניין רוחני ובין היתר  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר )לרבו  .4.3

 נות, טקסטים וקוד מחשב( בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. מסחר, תמו סימני 

   ותהיעדר אחרי .5

ים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או  מטעמה לא יהיו אחרא  החברה וכל מי  .5.1

 ם השימוש באתר. מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר ע

ה  .5.2 באתר  באחריותהשימוש  מי  יא  וכל  החברה  את  פוטר  והמשתמש  המשתמש  של  והבלעדית  המלאה  ו 

יגרם לו ולכל מי מטעמו, בכל דרך שהיא  או חסרון העלולים לה ד ו/או הוצאה ו/פסמטעמה, מכל נזק ו/או ה

 בקשר עם האתר. 

בעל  של האתר, אולם המדובר בשירות    החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות  .5.3

להיות    יה כני, אשר מעצם טבעו עלולות להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות, והפעילות באתר עשואופי ט

עוכבת, באופן קבוע או זמני, לרבות בשל גורמים או אירועים אשר אינם  מופסקת, מושהית או ממופרעת,  

 בשליטת החברה.  

עות ו/או התקלות תתוקנה, או  או כי הפר  ,ר יפעל ללא הפרעות ו/או תקלותתהחברה אינה מתחייבת כי הא .5.4

 אחרים.  יםכי האתר יהא נקיים מבאגים, וירוסים או מרכיבים מזיק

"( מבלי שהחברה ומי מטעמה נותנים מצג כלשהו, במפורש או  AS ISא" )" באתר הינו "כפי שהוהשימוש    .5.5

האתר   עם  בקשר  בעקיפין,  או  במישרין  לצוובמשתמע,  התאמתם  בדבר  לרבות  המשתמש,רהמידע,    כי 

באתר,    שמונכונותם, שלמותם וכל מצג נוסף אחר. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בקשר עם השי

, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו לו ו/או למי  סיכון, נזק והוצאה  לרבות כל

ם, מוטלת על  ולם או חלקכמראש, בקשר עם השימוש באתר,    םמטעמו, גם אם החברה יכלה לצפות אות

 המשתמש בלבד.  

מאחרי  .5.6 החברה  את  פוטר  והמשתמש  אחראית,  תהיה  לא  הפ  ותהחברה  נזק,  כל  הוצאות  בגין  סד, 

ם, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם לו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, כתוצאה ותשלומי

 מהשימוש באתר.

מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה  רה ואת כל  בחייב בזאת לשפות ולפצות את החתהמשתמש מ  .5.7

ידי  שיגרם לחברה ו/או לשכר טרחת עו"ד,  ות  או דרישה והוצאה, לרבות הוצאת משפטיו מי מטעמה, על 

תנאי מתנאי   ו/או הפרת  כדין  המשתמש באתר שלא  שימוש  עם  כלשהו בקשר  שלישי  צד  ו/או  המשתמש 

 ש. והשימ

 

 

 



 

 

 קישורים לאתרים   .6

, אשר לרבות לאתרים של יזמים ואחרים  קישורים או באנרים לאתרים אחרים-ישורים, היפרשיציע קהאתר יכול  

כל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם  לא תישא בבודקת אותם והיא    , איננה ליהםה איננה מפקחת עהחבר

   ן שמפורסם בהם.התוכו האחרים   יםהשימוש באתר 

 סמכות השיפוט  וחל הדין ה .7

פורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי  המ   התנאים וההוראות

ות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת, דרישה ל ללא התייחס וקי מדינת ישראח

 יפו.    –שפט בתל אביב המ ר אליו מסורה באופן בלעדי לבתיו הקשבאתר או קשר עם השימוש  ותביעה אשר יתעוררו ב

 שינויים ועדכונים .8

וזאת  את תנאי השימוש  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או    מעת לעת  ללא צורך במתן הודעה 

יחייבו את המשתמש. ה  התראה על כך. תנאי שימוש   אתרהמשתמש במשך השימוש של  עדכניים שיפורסמו באתר 

 המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.    של לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה

 שונות .9

א  .9.1 שימוש  תנאי  מהוראות  שהוראה  ידי  ל ככל  על  תקבע  שיפוטי ה,  ו/או  ערכאה  חוקית  כבלתי  מוסמכת  ת 

  יתר ו/או את  נאי שימוש אלה  בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות ת

 מה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.ומצחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צ 

 לפי כל דין.   או למי מטעמהמוקנית לחברה ו/האין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות    .9.2

או להפסיק את   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, להוסיף או להסיר תכנים וכן להשעות  .9.3

 בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.  אתרפעילות ה

 משתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר.  ן ה אי  .9.4

 צור קשר .10

 .  info@aprent.co.ilל שאלה אודות השימוש באתר, בכתובת קשר בנוגע לכותך ליצור עמנו  רבאפש
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