
 

 "מגבלות השימוש" בשרת המפות הממשלתי

  
הכניסה לשרת המפות הממשלתי הגאוגרפי ו/או כל חלק ממנו מהווה אישור המשתמש כי קרא והסכים לכל תנאי השימוש דלהלן וכי לא 

 תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך:
 

 הגדרות:

גולש המעיין ו/או העושה שימוש, וזאת בכל אופן ו/או דרך בשרת המפות הממשלתי הגאוגרפי בין במישרין ובין בעקיפין, בין  -"משתמש" 
  באמצעות מחשב ובין באמצעות כל אמצעי אחר.

  המרכז למיפוי ישראל או "מפ"י". –"המרכז" 
אתר אינטרנט שהוקם על ידי/ בחסות/ניהול/ ארגון/ על  -רפי לשעבר"("שרת המפות הממשלתי", "אתר המפות הממשלתי "הפורטל הגאוג

  בסיס תשתית הנתונים של המרכז למיפוי ישראל, המרכז, משלב ומפיץ מידע גאוגרפי לציבור.
צי כל המידע ו/או הנתונים בכל פורמט שהוא המצויים בשרת המפות הממשלתי לרבות, אך לא רק, מלל, מפות, שרטוטים, קב –"מידע" 

  גרפים, טבלאות, עיצובים, קוד מחשב, לוגו וכיוצ"ב.
רכיב בשרת המפות הממשלתי המאפשר למשתמש הנרשם לאתר לטעון מידע ישירות לבסיס הנתונים של שרת המפות  -"אזור אישי" 

 רשאה מיוחדת.הממשלתי . כמו כן רכיב זה מאפשר למשתמש הרשום לפרסם מידע תחת מגבלות שיפורטו להלן וזאת תוך שימוש בה
 

 כללי

הכניסה לאתר והעיון במידע/ נתונים ו/או מפות /ואו מסמכים המוצגים בו היא ללא תמורה ואין המרכז רואה מכך כל רווח. רכישת חלק מן 
. רכישת מידע ו/או govMapהמפות, בהן יש למפ"י זכויות יוצרים, תתאפשר על פי התנאים המופיעים/ באמצעות משוב "צרו קשר" באתר 

 gis@mapi.gov.ilשלה האחרים החברים באתר תעשה באמצעות פנייה אל מנהל האתר מר בר לביא יעקב לדוא"ל נתונים ממשרדי הממ
. 

 
 זכויות יוצרים

  שמורות כל זכויות היוצרים באתר ובהרכבו. govMapלפי דיני זכויות היוצרים בישראל, למפ"י ולמשרדים השותפים באתר 
 על טקסט, תמונות, איורים, מפות, גרפיקה, כרזות וכיו"ב )להלן: "החומר המוגן"(.זכויות היוצרים חולשות בין השאר, 

אין להעתיק, להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את החומר המוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב של ד"ר חיים סרברו / מנכ"ל המרכז 
 למיפוי ישראל או מי מטעמו.

ומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, עם זאת, המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בח
אך המצטט כאמור חייב לציין כמקור המידע הן את המסמך ממנו הוא מצטט והן את העובדה כי המסמך/ נתונים נלקח מאתר המפות 

 הממשלתי.
אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערכו של חומר המוגן, או אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי 

פגיעה בכבודם או בשמם של המרכז ו/או מי משותפיו משרדי ממשלה / מדינת ישראל, או של בעלי זכויות היוצרים או הזכויות המוסריות 
 במסמכים.

 
המפות יוכל לעשות זאת ללא תשלום ובלבד שיציין  מקום במפות מתוך אתר\כל אמצעי תקשורת המעוניין לעשות שימוש בהצגת אירוע 

פרסום מסחרי בתוך  -קרדיט במקום בולט באחת מפינות המפה "המפה באדיבות המרכז למיפוי ישראל " ובתנאי שלא ישולב כל ציון 
קור השכבה הוא גבולות המפה. במידה ומוצגת שכבה נוספת על גבי המפה מתוך כלל שכבות אתר המפות יש לציין קרדיט כנ"ל אם מ

 משרד אחר )כגון משרד התחבורה, הגנת הסביבה וכדומה(
 

 אחריות לגבי המידע הגיאוגרפי

.המידע המצוי להלן נמסר על ידי מספר גורמים כמפורט להלן בפירוט מידע )מטה דאטה על כל שכבה( למעט המרכז, מוזן בחלקו באופן 1
של שרת המפות  META DATAימנותו ואמיתותו. מקורות המידע מעודכנים לפי המפורט ב ידני ולא שוטף ולפיכך, המרכז אינו ערב למה

הממשלתי. כאשר עושה המשתמש שימוש במידע משולב תתכנה אי תאימות הנובעת משלוב מקורות המידע השונים. השירות מוצע 
 לם.ייתכן ובמקרים מסויים מדובר במידע חלקי או בלתי ש”(. as is)“לציבור כמות שהוא 

. השימוש במידע המצוי להלן ו/או כל חלק ממנו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמרכז לא יהא אחראי לכל נזק ו/או הוצאה, 2
בין עקיפים ובין ישירים, בהם יישא המשתמש בגין שימושו ו/או הסתמכותו על מידע זה. מובהר כי אין המידע הנמסר כאן יכול לשמש 

על פי כל דין על ידי כל רשות מוסמכת )בין בתמורה ובין שלא בתמורה ובין אם היא חברה בשרת המפות הממשלתי  תחליף למידע הנמסר
  ובין אם לאו( ואין לעשות בו שימוש כתחליף למידע הנדרש לצרכי תכנון ו/או רשוי ו/בנייה.

אי לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות ו/או המרכז ו/או מי משותפיו אינו אחראי להתאמת השירות לצרכי המשתמש וכן אינו אחר
לעכובים בעדכונו. יצויין כי חלק מן המידע כפוף לסיווג בטחוני ועבר צנזורה מטעמי בטחון. המפות או השכבות המוצגות באתר זה אינן 

 מהוות אסמכתא לנושא גבולות השיפוט מסוג כל שהוא או גבולות בין לאומיים של מדינת ישראל.
איננו אחראי גם לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד הוא שיישא באחריות מפ"י 

 לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
אי לנזק מפ"י אינו אחראי לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, ובכלל זה אין הוא אחר

שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות או דרך השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. כמו כן אין מפ"י 
אחראי לכל מחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות, או לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר אשר מקיים 

 ו לבין שירות זה. לעניין סעיף זה, "מפ"י" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.( בינlinkקישור )
 gis@mapi.gov.il. בשאלות והבהרות בקשר למידע ניתן לפנות למר בר לביא יעקב, מנהל השרת המפות הממשלתי, באמצעות דוא"ל 3
.  

  וק המכר של משרד הבינוי והשיכון.. המידע המוצג בשכבת "עסקאות נדל"ן יד ראשונה", עובד והוכן מנתוני מערכת ח4
 התאמות וסתירות פנימיות כתוצאה מעיבוד המידע והצגתו.-במידע ייתכנו שגיאות, אי

השימוש במידע הינו באחריות המשתמש בלבד, ואין המרכז למיפוי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון אחראי על כל נזק שיגרם כתוצאה 
 משימוש בנתונים.

 
 שימוש מסחרי ו/או אחר במידע המצוי בשרת המפות הממשלתי

. המידע המצוי בשרת המפות הממשלתי בבעלות המרכז ו/או גורמים נוספים וכל הזכויות במידע )לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני( 4
אינו אישי ו/או פרטי במידע ו/או חלקו וזאת שמורות למרכז ו/או לגורמים אשר בבעלותם מצוי. לפיכך, אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או ש



 

בכל דרך ו/או אופן שהוא לרבות, אך לא רק, הוספת קישור לשרת המפות הממשלתי וזאת מכל מקום שהוא, ללא קבלת אישורו של המרכז 
 ו/או הגורם אשר בבעלותו מצוי המידע מראש ובכתב.

כז שלא למטרות אישיות ופרטיות ולא מסחריות הרי כי יפנה למרכז . רצה המשתמש להשתמש במידע המצוי בבעלותו המלאה של המר5
  אשר רשאי להתנות את אישורו בתנאים.

מובהר בזאת כי אין במתן אישורו של המרכז כאמור כדי להוות אישור למהימנותו ואמיתותו של המידע ומשתמש המעוניין בקבלת מידע 
  לעיל. 3ור בס' עדכני ומהימן יפנה למנהל השרת המפות הממשלתי כאמ

 אישר המרכז שימוש במידע כאמור הרי כי יציין המשתמש בצמוד למידע כי "כל זכויות היוצרים שייכות למרכז למיפוי ישראל".
. היה המידע בבעלותו )בין המלאה ובין החלקית( של גורם שאינו המרכז יופנה המשתמש אל הגורם אשר בבעלותו מצוי המידע 6

ונו ובאחריותו לגורם זה לשם קבלת אישורו לשימוש במידע. מובהר בזאת כי המרכז לא יהא אחראי ו/או ערב לכל והמשתמש יפנה על חשב
 תשובה ו/או מענה של כל גורם כאמור לרבות מידת מהימנות של המידע אשר סיפק.

וביל לתביעתו ו/או הגשת תלונה . המשתמש מודע לכך כי הימנעותו מקבלת אישור המרכז ו/או הגורם בבעלותו מצוי המידע עשוי לה7
 כנגדו במשטרה ו/או כל סעד אחר לו זכאי המרכז ו/או בעל המידע לפי כל דין.

לעיל הרי כי יפנה למנהל המרכז והמנהל יכריע  4. חשש המשתמש כי השימוש אשר מעוניין לעשות במידע הוא שימוש אסור כאמור בס' 8
 בסוגיה.

 
 גביית תשלומים

אין המרכז ושותפיו לשרת המפות הממשלתי גובה כל תשלום ו/או עמלה בגין השימוש ו/או העיון בשרת המפות הממשלתי  . במועד זה9
אולם המרכז שומר לעצמו את הזכות לגבות בעתיד תשלום ו/או עמלה כאמור וזאת בעבור השימוש ב/שירותים ו/או חלקם ו/או העיון בשרת 

סויימים בו, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז. מאידך מופנה המשתמש בקישוריות לפי המפות הממשלתי ו/או חלק או חלקים מ
 הענין של שכבה זו או אחרת אל המשרד המתאים, הבעלים של השכבה/ות למקרה ומעוניין לרכוש שכבה/ות אלו.

 . אם המרכז יחליט לגבות תשלום כאמור תפורסם על כך הודעה.10
 

 עתקלות ואבטחת מיד

. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי בשל מגוון תקלות )בין בשליטת המכרז ובין שאינן בשליטתו( מידע יאבד ו/או יוצגו מידע חלקי 11
ו/או בלתי שלם ו/או שגוי ו/או לא יתאפשר השימוש בשרת המפות הממשלתי ו/או יחדרו לשרת המפות הממשלתי "פורצים" ו/או "האקרים" 

לשתול" בו וירוסים אשר עשויים לעבור למחשבי המשתמשים בשרת המפות הממשלתי ו/או אשר עשויים להעתיק כל מידע אשר עשויים "
אשר נמסר על ידי מי מהמשתמשים בשרת המפות הממשלתי וכל תקלה אפשרית אחרת. מובהר בזאת כי חלק מהתקלות האמורות 

 המפות הממשלתי ו/או לנצל כל נתון ו/או מידע אשר מסרו. עשויות להשפיע ו/או להסב נזק גם למחשבי המשתמשים בשרת
לעיל ומוותר על כל תביעה ו/או טענה כנגד המרכז או כנגד כל צד  11. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים עם האמור בס' 12

 לעיל. 11שלישי בשל כל נזק אשר נגרם לו בגין האמור בס' 
 

 שינויים בשרת המפות הממשלתי ובתנאי שימוש אלו

. המרכז רשאי לשנות את תנאי השימוש בשרת המפות הממשלתי . במידה ושונו תנאי השימוש הרי כי הודעה אודות השינוי תתפרסם 13
 בעמוד הראשי של שרת המפות הממשלתי.

ו/או תכניו ו/או עיצובו וכן להפסיק את קיומו כליל והכל על פי  . המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה שרת המפות הממשלתי14
שיקול דעתו הבלעדי. מובהר בזאת כי המרכז לא יהא חייב להתריע ו/או ליידע את המשתמשים מראש אודות כוונותיו כאמור למעט במקרה 

 השימוש כאמור.של הפסקת השירות, אז תתפרסם בעמוד הראשי של שרת המפות הממשלתי הודעה אודות הפסקת 
 

 התיישנות

. המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה כנגד המרכז ו/או כל גורם שלישי בגין מידע המצוי בשרת המפות הממשלתי תוגבל 15
חודשים ממועד פרסום ו/או הופעה של המידע בגינו מוגשת התביעה, בשרת המפות הממשלתי )וזאת בין אם המידע  6לפרק זמן של 

ה ובין אם לאו(. הצדדים מסכימים לראות בפרק הזמן המנוי לעיל בסיפא של ס' זה כתקופת התיישנות המשיך להתפרסם לאחר פרק זמן ז
 . מובהר בזאת כי הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.1958 -לחוק ההתיישנות תשי"ח  19מוסכמת כמשמעותו בסעיף 

 
 הגבלת אחריות

שאי משרה במרכז מכל אחריות שהיא ובכל מקרה מובהר בזאת כי כל הגבלה על אחריות . המשתמש פוטר את מנהלי ו/או עובדי ו/או נו16
המרכז ו/או כל גורם שלישי תחשב גם להגבלת אחריותם של נושאי משרה ו/או עובדי ו/או מנהלי המרכז ו/או מי משותפיו לשרת המפות 

 הממשלתי ו/או כל גורם שלישי.
 

 סמכות שיפוט ודין

. כל מחלוקת אשר תתעורר בגין השימוש בשרת המפות הממשלתי ו/או בקשר אליו תידון בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד 17
 ולבית המשפט בתל אביב סמכות השיפוט הבלעדית. הדין הישראלי הינו הדין שיחול.

 
 מדיניות פרטיות ורישום לשרת המפות הממשלתי

כות להתנות את השימוש ו/או העיון בשרת המפות הממשלתי ו/או חלקו בציון פרטיו המזהים של . המרכז שומר לעצמו את הז18
המשתמש ו/או כל פרט אחר והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז. המרכז יהא רשאי למנוע עיון ו/או שימוש בשרת המפות 

 הממשלתי ו/או חלקו ממשתמשים אשר ימנעו מציון פרטים אלו.
יהא רשאי לעשות בכל מידע ו/או נתון אשר נמסר לו ו/או התקבל מהמשתמש את הפעולות הבאות, וזאת בין בעצמו ובין על ידי  . המרכז19

אחרים: א. ביצוע מחקרים אודות הרגלי הגלישה ומאפייניה והכל ללא פרטיו האישיים של הגולש. ב. כל שימוש אחר המותר על פי חוק ו/או 
 שציין את פרטיו. אשר הסכים לו המשתמש בעת

 
 מסירת מידע לצד שלישי

. המרכז מתחייב בזאת כי לא ימסור לכל גורם שהוא את פרטיו האישיים של המשתמש וכל מידע אודות אופן שימושו בשרת המפות 20
 הממשלתי )ככל שמידע זה מזהה את המשתמש אישית( אלא בהתקיים המקרים דלהלן:

מורה לו למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות אופן שימושו בשרת המפות הממשלתי לכל גורם א. אם יקבל המרכז צו שיפוטי ה
  שהוא.

ב. בכל מקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש בשרת המפות הממשלתי ו/או יבצע בשרת המפות הממשלתי כל מעשה ו/או פעולה 



 

זים כמנוגדים לדין הרי כי המרכז יהא רשאי להעביר את פרטי המשתמש הנחזים כמנוגדים לדין ו/או ינסה לבצע כל מעשה ו/או פעולה הנח
  ואופן שימושו בשרת המפות הממשלתי לכל גורם, לפי הנדרש.

  ג. במידה ויתקיימו בין המרכז לבין המשתמש מחלוקת ו/או הליכים משפטיים ו/או דרישות ו/או טענות.
י, כי מסירת פרטי המשתמש ואופן שימושו בשרת המפות הממשלתי נחוץ לשם ד. בכל מקרה בו המרכז יסבור, לפי שיקול דעתו הבלעד

  מניעת נזק לכל גורם שהוא.
ה. במידה והשרת המפות הממשלתי יעבור לחסות גורם אחר הרי כי המרכז יעביר לו את פרטי המשתמש ואופן שימושו בשרת המפות 

 במידע כל שימוש שאינו מותר על פי תנאי שימוש אלו.הממשלתי וזאת בתנאי כי גורם זה התחייב בפניו כי לא יעשה 
 

 שיפוי

. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את המרכז ו/או שותפיו ו/או כל צד שלישי ו/או מי מעובדיהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מנושאי 21
המשרה בהם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום בהם יחויבו )וזאת מכל גורם שהוא( בגין הפרתו את תנאי 

 מהם, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט. השימוש דלעיל ו/או חלק
 

 מסמכים מקוריים

. אם תתגלה סתירה או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין המסמכים המקוריים, יש לראות אך ורק במסמכים המקוריים 22
 כמסמכים נכונים.

 
 כללי הוספת ופרסום מידע ברכיב האזור האישי

ציג מוסד ציבורי/רשות מוניציפאלית/משרד ממשלתי רשאי ליצור מידע ולטעון אותו ישירות לבסיס הנתונים של שרת . משתמש שהוא נ 23
המפות הממשלתי ובלבד שקיים רישום כנדרש בשרת המפות לשם ביצוע פעולה זו. משתמש זה רשאי לפרסם המידע לאחר אישורו 

  במערכת ההרשאות של שרת המפות הממשלתי.
שרת המפות הממשלתי תקיים ועדה ובה נציגי המשרד ונציגי ועדה בין משרדית לממ"ג אשר תדון באישור מידע/שכבות מידע . מערכת 24

  אשר משתמש מוסדי מבקש לפרסם בשרת המפות הממשלתי.
בתנאי מגבלות . משתמש שאינו מוסדי המעוניין לטעון מידע לשרת המפות יוכל לעשות זאת לאחר שנרשם באתר כנדרש והמידע עומד 25

הנ"ל,  24השימוש . משתמש זה מהציבור הרחב לא יוכל לפרסם המידע אלא בבקשה מיוחדת ולאחר שאושר ע"י הועדה כמתואר בסעיף 
  ויעמוד בתנאי הרישום למערכת ההרשאות של שרת המפות הממשלתי.

השימוש הנ"ל ובנוסף: אין לטעון ו/או לפרסם  . הן המידע שיוטען והן המידע שיפורסם בשרת המפות הממשלתי יעמוד בכל מגבלות26
מידע אשר יש בו כדי לפגוע בצנעת הפרט, לפגוע בזכויות יוצרים מכל סוג שהוא, לפגוע בביטחון המדינה ובביטחון הפרט וכן אין בו כדי 

 הבעת דיעה פוליטית כלשהיא.
אישי יעמוד במגבלות צנעת הפרט, לא יהווה פגיעה בזכויות  כל מידע המועלה באזור האישי לשרת המפות, בין אם פורסם ובין אם לשימוש

יוצרים או פגיעה בטחונית במדינה. למשתמש המעלה מידע כזה ידוע כי האתר מאובטח ברמת אבטחה רגילה וההגנה עליו הניה מוגבלת. 
טען ומוצג בשרת המפות . האחריות על המידע המו27אין הנהלת תהיל"ה או מפ"י אחראים במקרה של תקלה באבטחת מידע זה. 

הנ"ל  3, 2, 1הממשלתי באמצעות רכיב האזור האישי חלה על המשתמש טוען המידע ו/או המפרסמו באתר )להבהרה ראה סעיפים 
 במגבלות השימוש(

 


