
 כללי     .1

 )להלן: "האפליקציה"(. Track Virus ם אלו מגדירים את אופן השימוש באפליקצייתתנאי  1.1

 .בו האמור ואישור וזה תקנון קריאת הנו באפליקציה לשימוש תנאי  1.2

והבנתו וכי ידוע למשתמש  תקנוןה קריאת מעיד על אישור תקנוןסימון "קראתי" בסוף ה  1.3

  .באפליקציה לשימוש כי אישור זה מהווה הסכמה

 הגדרות:  1.4

 בעל זכויות היוצרים הבלעדי על השימוש והפעלת האפליקציה הנו -"המפעיל"   1.5

 זו. באפליקציה הוא אדם או תאגיד העושה שימוש -"המשתמש"  1.6

נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל  באפליקציה ו/או בכל מקום אחר תקנוןהשימוש בלשון זכר ב  1.7

 משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. בו באפליקציה זה ו/או תקנוןמקום ב

  

 השימוש תנאי     .2

ססת מיקום את המידע הפומבי בוהאפליקציה נועדה להנגיש למשתמש בטכנולוגיה מ  2.1

שמפרסם משרד הבריאות מעת לעת באשר למקומות ולאתרים בהם ביקרו נשאי נגיף 
 הקורונה ו/או כל מחלה מתפשטת אחרת.

זו יעשה באופן פרטי ולא למטרת עשיית רווח. אין לעשות  באפליקציה השימוש  2.2

 שלא למטרה לשמה נוצרה. יקציהבאפל שימוש

המשתמש מודע לכך שנתוני משרד הבריאות באשר למיקום נשאי נגיף הקורונה הוא   2.3

 המידע התקף, וכי האפליקציה עושה שימוש הוגן במידע.

המשתמש מודע לכך שהמפעיל לא אחראי ולא יישא בשום אחריות לפעולתו של אדם   2.4

תתקבל הטענה כאילו הסתמך המשתמש על , וכי לא באפליקציה העושה שימוש
 כדי להימנע מהגעה למקום או אתר זה או אחר. באפליקציה המידע

ים שאינם חוקיים או שעלולים לפגוע באדם או לשימוש זו באפליקציה אין לעשות שימוש  2.5

 בתאגיד.

  

 קניין רוחני     .3

כל רכיבי האפליקציה, אופן העיצוב שלה, הממשק שלה, המידע בה ואופן התפעול   3.1

קניינו הרוחני של המפעיל בלבד. אין לעשות שימוש בכל אלו, או שימוש אחר שאינו  הנו שלה
 ללא קבלת אישור מפורש מאת המפעיל. תקנוןמוגדר במפורש ב

ת שימוש אחר שלא בהתאם אין להעתיק, לפרסם, לשתף, לשכפל, לתרגם, או לעשו  3.2

כל המידע, העיצוב, אופן   זה לשום צורך, ללא קבלת אישור מפורש מאת המפעיל. תקנוןל
הצגת התכנים, הממשק ואופן התפעול של האפליקציה מוגנים על ידי דיני זכויות היוצרים של 

 מדינת ישראל.

  

 שמירת פרטיות     .4

המשתמש מודע לכך שהמידע בה עושה שימוש המפעיל הוא מידע פומבי ומתבסס אך   4.1

 ורק על נתוני משרד הבריאות.

המשתמש מודע לכך שהמידע אינו מתעדכן באופן אוטומטי ומתבסס אך ורק על פרסומי   4.2

 משרד הבריאות.



רמוז על המשתמש מודע לכך שהאפליקציה אינה מכילה מידע אישי או מידע שעשוי ל  4.3

 זהותו של אדם זה או אחר.

כחלק מהמלחמה בקורונה, המפעיל משתמש ברכיב תוכנה של חברת ניורה על מנת   4.4

לאסוף מידע אנונימי. המידע מועבר לרשויות הממשלה. המידע האנונימי אינו ניתן לזיהוי 
והכל כפי שמפורט בפוליסת הפרטיות של חברת ניורה 

https://www.theneura.com/terms/privacy 

 אחריות     .5
(. לא תהא לך כל טענה, תביעה או AS ISכמות שהם ) לשימוש שירותי האפליקציה ניתנים  5.1

דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך 
לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  באפליקציה ודרישותיך. המפעיל אינו מתחייבת שהשירות

מורשית למחשבי המפעיל,  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי
אצל  -ת תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתרבולר -נזקים, קלקולים, תקלות

 ת לנכונותו.בומשום התחיי באפליקציה המפעיל או מי מספקיו. אין לראות במידע המוצג

על הנך מאשר כי המפעיל לא יישא בכל אחריות ביחס לנזק שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות   5.2
. הנך מסכים כי המפעיל יהא פטור מכל אחריות ביחס לכל נזק, ישיר או באפליקציה מידע שניתן

ו/או חוסר הגישה לאפליקציה או למידע  באפליקציה עקיף, שנגרם בקשר עם מידע שנמצא
בעת הנו שנמצא בה. הינך מסכים לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה כנגדו

 ו/או מחוסר הגישה אליה. אפליקציהבמשימוש במידע ש
      

 באפליקציה שינויים     .6
המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להסיר את האפליקציה כולה ו/או להגביל את   6.1

אפשרות השימוש בה ו/או להוסיף ו/או להסיר ו/או לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, 
השימוש של האפליקציה וכל  תנאי הכלולים בה, המראה שלה, התכנים, התמונות, השירותים

והכל, באופן מידי ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתו של  - באפליקציה היבט אחר הכרוך
המפעיל. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בגין ביצוע שינויים ו/או 

 הסרות ו/או הוספות כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 הפסקת השירות     .7
המפעיל רשאי להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט   7.1

והבלעדי, את השירותים הכלולים האפליקציה, ו/או להפסיק את האפליקציה כולה ו/או לשנות את 
בלי ים במסמך זה וזאת מהאמור םתנאימהותה. בנוסף, רשאי המפעיל לשנות או לתקן את ה

  שתוטל עליה החובה ליידע אותך אודות השינוי ו/או התיקון.

  

 הגבלת שימוש פרטי ואישי בלבד     .8
מותר למטרה אישית ופרטית  באפליקציה השימוש בשירותים, בתכנים ובמידע הכלולים  8.1

או בנתונים  באפליקציה לעיל, אין לעשות כל שימוש מסחרי האמורבלבד. מבלי לגרוע מ
 המפורסמים בה, בבסיס הנתונים שבה, או בפרטים אחרים המתפרסמים בה.

 כללי     .9
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה   9.1

מכל סוג ומין, תגברנה הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם 
 ת בלבד.לנוחו

  

 ברירת דין  .10

 ואופן פירושו, תחולתו או אכיפה הוא דין מדינת ישראל בלבד. תקנוןהדין החל על ה   10.1

 זה יתברר בבימ"ש מוסמך באזור ת"א בלבד. תקנוןכל סכסוך משפטי בקשר ל   10.2


