
 כללי 

 .)להלן: "האתר"( ו ויישומי ג'נדה" "א   של האתר א הבעלים והמפעיל ו "החברה"( הלהלן: )  בן אז"ר  תומר .1

או שירותים  האתר כולל תכנים ו/או שירותים הפתוחים וזמינים לכלל המשתמשים וכן תכנים ו/  .2

המחייבים רישום מוקדם ו/או תשלום, בין אם הם בבעלות החברה ובין אם הם שייכים לצדדים  

 .שלישיים

אמצעי מדיה  אינה אחראית בשום צורה לזמינות האתר, תכניו ושירותיו, באינטרנט או בכל החברה  .3

אחר, ואינה מתחייבת כי השימוש לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים ללא טעויות או יהיה  

 .חסין מפני תקלות או כשלים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להרחיב או לצמצם את התכנים והשירותים   .4

רך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או  המוצעים, לערוך בהם שינויים ו/או להפסיקם, ללא צו

 .של צד ג' כלשהו

המשתמש פוטר בזאת את החברה )ובכלל זה את מנהליה, עובדיה ונציגיה( מכל חבות או אחריות   .5

תייחסת לרישום ו/או גבייה ו/או /סליקה ו/או הזמנת שירות או מוצר אשר איננה מתבצעת ישירות  המ

 .על ידי החברה

החברה רשאית לכלול באתרים תכנים מסחריים של צדדים שלישיים בפורמטים מגוונים, לרבות אך   .6

שתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה,  תוכן "מקודם" ו/או "ממומן" וכיו"ב. המ לא רק 

מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים  

 .שאינם של החברה עצמה

השימוש במידע ו/או הסתמכותו   – אף שהחברה עושה מאמץ לאמת את המידע המתפרסם באתר  .7

עליו, הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה אחראית בשום מקרה לטיב המידע,  

 .לנכונותו, לשלמותו ולעדכניותו 

 שימוש במידע ובתכנים 

השימוש המותר במידע ובתכנים באתר הוא שימוש פרטי ואישי. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או   .8

 .לאפשר העברת מידע או תכנים, בין שבתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב כי המידע ו/או התכנים לא ישמשו אותו   .9

למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן, ובכלל זה הצגת ו/או איחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות  

באתרים אחרים באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על  

או עסקי חל ביחס לכל סוגי המידע והתכנים באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים   שימוש מסחרי 

שלישיים שאינם קנינה של החברה. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים ו/או התכנים 

 .אסור בהחלט

משתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר  ה .10

 .קנון זה, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים הקשורים אליהכמפורט בת 

המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים,   .11

הפעלה או סיוע לפעולת יישום או אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית  

מקור של  מידע, ולהימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ובכלל זה שלא להתערב בקוד ה 

האתר. בכלל זה בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים  

מזיקים אחרים. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר  

הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות באמצעות העברת פרטיו  

 .דדים שלישייםלצ

משתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו  החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל ה .12

 .וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כךהמשתמש יוצר גישה אל מי מהאתרים 

רטי  המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל שיימסרו לחברה ו/או לאתר על ידו, וכן פ .13

זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר  

אליו נרשם המשתמש, לרבות הטבות והצעות שיווקיות ומסחריות מאת החברה. למשתמש תהא  

נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים,  

הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור   כמפורט על גבי כל 

 .כאמור



וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת    ,1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח  19בהתאם לסעיף  .14

)ששה( חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש,   6התיישנות מוסכמת של 

כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של  

פרסום המקורי. המשתמש מתחייב  פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד ה

שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת.  

פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל  

ת סעיף זה תגבר על  שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הורא

 .כל הוראת דין אחרת

 קניין רוחני 

מלוא הזכויות באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הקשורים באתר שייכים לחברה, למעט תכנים או   .15

שירותים מאת צדדים שלישיים, לגביהם יש לחברה זכויות שימוש. החברה היא בעלת מלוא הזכויות  

לרבות מאפיינים גרפיים, מאגרי נתונים, פיתוחים, טקסטים, מתכונים, תמונות,  בפעילות האתר,  

 .צילומים, איורים, סרטוני וידאו, פורמטים, קודים וסימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו

המשתמש מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט לעיל מתוך   .16

התכנים או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים   המידע ו/או 

לעשות כן. מודגש כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף,  

תקציר או מאגרי מידע; וכן מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד,  

ר, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו,  תקצו 

באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא  

ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא  

 .ידע ו/או בתכנים או בחלק מהםבתמורה, במ

בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר  חל איסור להציג את המידע או התכנים מתוך האתר  .17

 .)לינק( לדף האינטרנט המקורי והשלם של אתר החברה

לא הותר במפורש, אסור  כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, ש .18

 .מראש ובכתב אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה  –

במקרה ובפרסום כלשהו באתר לא ניתן קרדיט מתאים ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה   .19

על המשתמש לפנות אל   – ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה 

דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא  החברה ללא 

 .והסופי למשתמש במקרה כאמור יהיה אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום, בתוך פרק זמן סביר

 שונות

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל   .20

שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר. המשתמש  

 .קנון מעת לעת ולפעול על פיומתחייב לקרוא את הת

מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר, לרבות שירותים   .21

אביב שידון בעניין בהתאם לדיני מדינת  -הניתנים בקשר עם האתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל

 .ישראל

ה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת  כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד החבר .22

החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש ובכתב,  

 .המתייחס ספציפית להוראות התקנון

המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי  השימוש באתר מעיד על הסכמת  .23

 .השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול לפיהם

 


