
 
 

 
 
 

 
 

 תקנון / תנאי שימוש לקבוצות הוואטסאפ העירוניות
 

 

לכל אחת מקבוצות הוואטס .1 הוא    פאהצטרפות  כי  העירוניות מהווה אישור של המצטרף 

שתבצע  לעת  מעת  לשינויים  בכפוף  והכל  כלליו  את  עצמו  על  ומקבל  זה  לתקנון  מסכים 

   העירייה בתקנון זה.

כמו כן, הצטרפות לכל אחת מקבוצות הוואטסאפ מהווה הסכמה לשימוש במידע ונתונים   .2

 אר ישיר. של המצטרף, לרבות קבלת דבר פרסומת וחומר שיווקי בדו

הוואטס .3 מקבוצות  אחת  לכל  הצטרפות  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מהווה  אמבלי  העירוניות  פ 

והסכמה להופיע כחבר    WHATSAPPאישור של המצטרף אף להוראות תקנון אפליקציית  

בקבוצה על כל המשתמע מכך. כך לדוגמה, מספרו של המצטרף, שמו ותמונתו יהיו גלויים  

א תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בשל ליתר חברי הקבוצה ולמצטרף ל

 .כך

: עדכונים לחברי הקבוצות בנושאים הקשורים לפעילות  קבוצות הוואטסאפ העירוניותאופי   .4

וכן עדכונים בעתות חירום    העירונית לשכונה אליה הם משויכים בפרט ולעיר הרצליה בכלל

 כיווני על ידי מנהלי הקבוצה בלבד -באופן חד. שליחת ההודעות בקבוצה תיעשה  ואירועים

הקבוצה   מנהלי  על  נמנה  שאינו  חבר קבוצה אחר  כל  ידי  על  הודעות  לשלוח    - והאופציה 

 . חסומה

מהקבוצות .5 אחת  לכל  העירייה  תיעשה    הצטרפות  באתר  המופיעים  קישורים  באמצעות 

 .bit.ly/3P7ZM7Nבכתובת: 

מנהלי הקבוצה   .6 של  הודעומספרי הטלפון  כל מיועדים להפצת  לעשות בהם  ואין  בלבד,  ת 

 . שימוש

אפליקציית   .7 למגבלות  בהתאם  משתתפים  במספר  מוגבלות  .  WHATSAPPהקבוצות 

, ניתן להצטרף לקבוצה  הגיעה למכסת המקסימלית של מספר משתתפיםבמקרה שקבוצה  

 ., ככל שקיימת כזופנויה אחרת

ו/א  .8 כל שימוש ברשימת חברי הקבוצה  כגון שמם, מספר הטלפון  ו בפרטיהםאין לעשות   ,

 . ובכלל זאת אין להעבירם לצדדים שלישיים שלהם, תמונתם וכדומה

ישיר   .9 שיח  ולנהל  הקבוצה  לחברי  פרטיות  בהודעות  לפנות  יוסר    – אין  כן,  שיעשה  מי 

 . וללא כל הודעה מוקדמת  מהקבוצה לאלתר

בגין פניה שתיעשה באופן ישיר  עיריית הרצליה לא תישא בשום פנים ואופן באחריות כלשהי   .10

 בין חברי הקבוצה. 

לעיל והשימוש בקבוצות הוואטסאפ הינו הדין הישראלי   .11 הדין החל בקשר לתנאי שימוש 

 (. בחו"לאם נעשה בין אם השימוש בקבוצת הוואטסאפ נעשה בישראל ובין (בלבד 

באופן זמני  , בין אם  , כולן או חלקןת הוואטסאפוהעירייה רשאית להפסיק את הפעלת קבוצ .12

כן לעשות  לנכון  ותראה  תבחר  בו  מועד  בכל  לצמיתות,  אם  דעתה ובין  שיקול  לפי  והכל   ,  

כלפי   תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  הקבוצה  ולחברי  העירייה  של  הבלעדי 

 העירייה בעניין זה. 

http://bit.ly/3P7ZM7N


 
 

 
 
 

של המידע הכלול בקבוצות    ה מתחייבת לאבטחהעיריית הרצליה אינ .13

ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך  -ו/או מידע שהועבר על  הוואטספ

ולרבות מידע הכולל פרטי משתמשים כגון: מספר טלפון, שם   הוואטספ השימוש בקבוצות  

מקבוצות   אחת  לכל  למצטרף  וידוע  פרופיל  חשופים    הוואטספותמונת  יהיו  אלו  כי 

יעה כלפי העירייה  למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תב   למשתמשים אחרים.  

 ביחס לנושא זה.

עיריית הרצליה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה  .14

מהשימוש בקבוצות הוואטסאפ ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בהן, לרבות עקב תוכנות  

או שהפעלתן נובעת מהשימוש בהן ו/או באתרים  ו/WHATSAPP   הכלולות באפליקציית

מים אליהם קישורים בקבוצת הוואטסאפ )כגון וירוסים( ו/או לכל נזק אחר שייגרם שקיי

 .בכל מקרה שהואת הוואטסאפ ו/או השימוש בהן, ובגין ו/או בקשר עם קבוצ

והם   .15 בלבד  המשתמשים  באחריות  הינם  ובתוכנן,  הוואטסאפ  בקבוצת  והשימוש  הצפייה 

או טענה כלפי העירייה ו/או הנהלת  /נה להם כל דרישה ו/או תביעה ו י מסכימים כי לא תהי

 .קבוצת הוואטסאפ ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש בקבוצת הוואטסאפ ו/או תקנון זה

זה   .16 וחלקי בלבד, אין לראות במידע  מידע כללי  הינו  המידע המובא בקבוצות הוואטסאפ 

. המידע  בפלטפורמות אחרות  המסופק מטעם העירייה   ומלא   מפורט ,  תחליף למידע רשמי

אינו מהווה בשום צורה תחליף להתייעצות מול מומחה ואין  המובא בקבוצות הוואטסאפ  

 .בו לשמש אסמכתא לכל עניין שהוא ו/או לחייב את העירייה בכל דבר ועניין

 עיריית הרצליה לא תישא באחריות לתקלות שמקורן באפליקציה.  .17

 
כך מטעמי נוחות בלבד. כמו כן,  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מיועד לזכר ונקבה כאחד ונרשם  

 כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך. 


