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  כללי .1

כפופה לאמור בתקנון זה ") האתר: "להלן( market.co.il-www.newאינטרנט הבאתר  שהיאל פעולה כ .1.1
 .להלן

 ומופעל על ידה ו/או מי מטעמה. ")החברה(להלן: " בע"מ השוק החדש -ירקום חברת האתר שייך ל .1.2

לעוסקים שונים  מידע שירותי ולספקבארץ,  החקלאי נףבעטרת האתר הינה לשמש זירת מידע ומסחר מ .1.3
יודגש כי . )"השירותים"(להלן: קמעונאות הו ,סיטונאותהמכירות, ה, שיווקהבתחומי בענף זה, לרבות השונים 

 .כאמור כי אם כאתר לאספקת שירותי מידע בלבד האתר אינו משמש כאתר מכירות

לבין כל אדם ו/או גוף ו/או מי מטעמם אשר עושה  הינה להסדיר את היחסים בין החברה תקנון זהמטרת  .1.4
 ). "הגולש"או  "המשתמש"להלן: ( וו/או גולש בכלשהו באתר שימוש 

וללא  ,מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי התקנוןולשנות החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן  .1.5
 השינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר. .לשהי מראשצורך במסירת הודעה כ

  הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.   .1.6

וכי הוא  ,קרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זהכי הוא מעיד על עצמו ו ,מתחייב, מצהירהמשתמש באתר כל  .1.7
 חוזר, את כל האמור בתקנון זה. באופן בלתיומקבל על עצמו, ללא סייג, 

אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי  באתר.למשתמשים החברה ין בין יתקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענ .1.8
 נא הימנע משימוש באתר.  תקנון,ה

התאמה בין האמור בתקנון זה ובין -. מקום בו יש סתירה או איבלבד אמור בתקנון זהמחוייבת בהחברה  .1.9
(וזאת  "), יגבר האמור בתקנון זההאחר המקורלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: "האמור במקום כ

בהם  ), אך למעט במקריםביחס לנושא הרלוונטימהאמור בתקנון נו ספציפי יותר יהאחר ה אף אם המקור
מור , שאז יגבר האצמצם את חובות ו/או אחריות החברהמאו רחיב את זכויות החברה מאחר ה במקורהאמור 

  בתקנון האחר.

תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה  .1.10
תנאי  .ו/או מכשיר תקשורת כלשהו (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, וכיו"ב) תקשורתית אחרת

/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו
 , בשינויים המחויבים. )כולם או חלקם( תכני האתר ו/או יישומיו

לגברים ונשים באותה המידה. מקום  תוכנו מתייחסבלשון זכר, אולם , נוסח התקנון הינו לשם נוחות הקריאה .1.11
 בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך. 

המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל  .1.12
ובכלל זה שכר טרחת עורך דין  - תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם 

 .התקנותנאי תנאי כלשהו מעקב הפרת  -והוצאות משפט 

   

 באתר כשירות לשימושה .2

 . ומעלה 18בגיל  מי שהינולהשתמש באתר כל  רשאי .2.1

  :יבעצם שימושך באתר זה הינך מצהיר ומתחייב כ .2.2

 ;18הינך מעל גיל   )א(

 ;הינך כשיר לערוך הסכם מחייב  )ב(

באופן בלתי חוזר, ו, ללא סייג, ךמקבל על עצמינךבעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה, וכי ה תקרא  )ג(
 את כל האמור בתקנון זה.

נאי תקנון זה לפרטיהם, וכי הינך מסכים לכל האמור בתקנון זה ומתחייב לקבל תקראת והבנת את    )ד(
 ;עליך את תנאיו ולכבדם במלואם 

 אינך אדם אשר נאסר עליו לקבל את השירותים על פי החוקים החלים על תנאי השירות;  )ה(

 ;כלשהםשימושך בשירות האתר אינו מפר חוקים או כללים   )ו(
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   אישי רישום באתר ופתיחת חשבון .3

 .ואו לבקר ב ועל מנת לראותו/או לפתוח בו חשבון  אתרב להירשם ן חובהאיעיקרון, ב .3.1

יחד עם זאת, ניתן להירשם לאתר באמצעות רישום כתובת דואר אלקטרוני בלבד, וזאת על מנת לקבל בכל  .3.2
 . באתר ןהמעודכקום יֶרֶ מחירון בוקר הודעת דואר אלקטרוני אודות עצם פרסום 

  ". "משתמש רשוםייקרא להלן: באמצעות רישום כתובת דואר אלקטרוני  לאתרמשתמש אשר יירשם 

 של מחירון ירקום, כמפורט להלן: שונים באתר מתפרסמים מדי יום שני סוגים .3.3

הנובעים מהפעילות  הפירותשר משקף את מחירי מחירון א פירות: –מחירון ירקום  .3.3.1
ה בשבוע, לא כולל ימי ו' -בשוק הסיטונאי בצריפין, במהלך הימים א העסקית היום יומית

 )."מחירון הפירות"וערבי חג (להלן: 

 הצפיה במחירון הפירות באתר הינה חופשית, וללא כל תשלום.

הנובעים מהפעילות  תירקוהשר משקף את מחירי : מחירון אירקות –מחירון ירקום  .3.3.2
ימי ו' ה בשבוע, לא כולל -בשוק הסיטונאי בצריפין, במהלך הימים א העסקית היום יומית

 )."מחירון הירקות"וערבי חג (להלן: 

 הצפיה במחירון הירקות באתר כרוכה ברכישת מינוי, כמפורט להלן.

 .ירקום" ן"מחירולהלן: לעיל ו מחירון הפירות ומחירון הירקות, ייקראו יחדיו

פרסמים מת אשרקבלת שירותים מסויימים נוי לשם יורכישת מחשבון אישי להירשם לאתר לצורך פתיחת ניתן  .3.4
 ). "המינוי"(להלן:  הכרוכים בתשלוםעל ידי החברה באתר מעת לעת, ו

   . נוי"מָ ה"" או נויימה"בעל משתמש אשר יפתח חשבון אישי באתר וירכוש מינוי כאמור, ייקרא להלן: 

כל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן לגבי "המשתמש" יחול בהתאמה גם על "משתמש רשום" וכן על "בעל 
 ָ   וזאת בשינוים המחוייבים.נוי", המי

 ללא מינוי חודשי ;SMSעם  מינוי חודשיחילופיים:  רכישה מסלולי מספרקיימים  ,המינוירכישת במסגרת  .3.5

SMS; ללא שנתי ומינוי SMS . 

 את השירותים הבאים: –בין היתר  –כוללים הניתנים לרוכשי המינויים השונים השירותים  .3.6

  לעיל). 3.3.2(כהגדרתו בסעיף  מחירון הירקותקבלת   )א(

כדוגמת מדד  ,והפירות חישוב סטטיסטי חודשי של מחירי הירקות, אשר מציג ירקום + פלוסקבלת מחירון   )ב(
 המחירים של הלמ"ס;

הכוללים אפשרויות לסינון נתונים, ניתוחים סטטיסטיים, ויצוא נתונים לתוכנת , יֶֶרקום מורחב ןמחירוקבלת   )ג(
Excel נטיים למשתמש. לדוגמא: "מחירי העגבניה במהלך כל חודש לפי חתכים ספציפיים הרלוו, וזאת

 ."2013מרץ 

 על ידו יםאו דרוש יםהמשווק ולמוצרים באשר לסחורהים אחרים נוימָ הודעות ל נוימָ  שיגור הודעות מכל  )ד(
כלשהו  חקלאילדוגמא:  .אתר ולרוחבו, אשר תרוצנה כפס נע בחלק העליון של ה)"נוימָ "הודעת ה(להלן: 

תוכל לבקש רשת שיווק של תוצרת מסויימת; כמות גדולה לשיווק  ברשותולסיטונאים שיש  יוכל להודיע
  לאספקת סחורה. הצעות מבחר בקש תוכל לירקניה חדשה שנפתחת ; תוצרת מסויימתשל אספקה 

, המכיל את למכשיר הטלפון הסלולארי) יומי SMSמסרון ( קבלת -(בלבד)  SMSלבעלי מינוי חודשי עם   )ה(
 .כל בוקרבוהפירות ירקות ה רונימחי

כרטיס אשראי באמצעות או  או הרשאה לחיוב חשבון הבנק העברה בנקאיתרכישת המינוי תיעשה באמצעות  .3.7
 .המשתייך לחברה עמה התקשרה החברה בהסדר

" נויירכישת מ"על לשונית ת המשתמש הקלקיבוצע באמצעות באתר אישי רכישת המינוי ופתיחת חשבון תהליך  .3.8
יכלול (בין ), אשר "פרטי הרישום"(להלן:  מילוי פרטים אישיים של המשתמשלתוביל לטופס זו  באתר. לשונית

בחירת סיסמא, פיזית,  דואר אלקטרוני, כתובתכתובת הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, היתר) את 
 המשתייך לחברה עמה התקשרה החברה בהסדר ופרטי כרטיס אשראימספר תעודת זהות, טלפון, מס' 

 נוי באמצעות כרטיס אשראי).י(במידה והמשתמש בחר לרכוש את המ

 ולמסור מידע נכון, מדויק, מעודכן ומלא לגבי עצממתחייב , לאתר כאמור נוימָ כל משתמש שירצה להירשם כ .3.9
על מנת שאלו יהיו נכונים, שלו הרישום  פרטיאת האפשרי לנהל ולעדכן בהקדם ו במסגרת פרטי הרישום,

 ים ומלאים.מדויקים, מעודכנ
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, לא מלא/או לא מעודכן ו ו/או לא מדויק ו/או שאינו נכוןפרטי הרישום מידע במסגרת המשתמש ימסור במידה ו .3.10
תהא , לא מלא/או לא מעודכן ו ו/או לא מדויק נכון ו/אויהיו יסודות סבירים לחשוד כי אותו מידע אינו חברה לאו ש

בשירותים (או כל  וולסרב לכל שימוש עדכני או עתידי של ,נוימָ חשבון הלהשהות או לבטל את  רשאיתחברה ה
 חלק מהם).

לנקוט בצעדים משפטיים  תהיה רשאיתחברה ההגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית. מובהר כי  .3.11
 ו/או לצד ג' כלשהו.גרמו לחברה יבגין נזקים שי , וזאתתביעות נזיקין, לרבות כנגד מגישי פרטים כוזבים

 באתר רישוםהשלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את על דעת עצמה מור לעיל, החברה רשאית על אף הא .3.12
ָ בעל כמשתמש רשום ו/או כ וזאת כזה בעבר ובין אם לאו,  רישום, בין אם אושר (באופן זמני או לצמיתות) נויהמי

 .לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש

מדי חודש בחודשו, אלא אם באופן אוטומטי יתחדש מאליו   SMS)או בלי SMS מינוי החודשי (עםמובהר כי ה .3.13
 .על רצונו שלא לחדש מינוי זה -מבעוד מועד ולפני תום תקופת המינוי החודשי  -כן בעל המינוי הודיע לחברה 

והתקנות  1981-התשמ"א בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ויבוצעוסגירת החשבון האישי ביטול רכישת המינוי 
 אחת מהדרכים המפורטות להלן:ובאמצעות  ,מעת לעת העודכנהן תוכפי ש ,שהותקנו מכוחו

 .market.co.il-support@new -ל באמצעות האתר (דרך לשונית "צור קשר") אושיגור הודעת דוא"ל   )א(

 .9623178-03מס' לפקס שיגור הודעת   )ב(

 .5298492-050הודעה טלפונית לטלפון מס'   )ג(

 . 75288ראשון לציון ,21ניר דוד רחוב  :מכתב בדואר רשום לכתובת  )ד(

 עצמה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  על דעתהחברה רשאית מובהר כי  ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .3.14
ָ בעל כמשתמש רשום והן כהן ( באתר רישוםהאת בדיעבד  לבטלמראש או  למנוע עקב כל אחת  ), וזאתנוימי

 : המפורטות להלןמהסיבות 

 אמצעי תשלום לא תקף;  )א(

 ;חלקיים או לא מדוייקים, כוזבים רישום פרטי רישום  )ב(

 ו/או בצד ג' כלשהו;  באתר ו/או במשתמש אחר ו/או פגיעה בחברה  )ג(

    ;או הסכמים והנחיות הכלולות בהם תנאי התקנוןעבירות או הפרות של   )ד(

 אכיפת החוק; רשויות ממשלתיות כלשהן לרבות רשויותבקשות מ  )ה(

 הפסקה או שינוי מהותי של השירותים (או כל חלק מהם);  )ו(

 נושאים או בעיות טכניות או אבטחה בלתי צפויות;  )ז(

 ; של המשתמש תקופות ממושכות של חוסר פעילות  )ח(

  

 סודיות ופרטיות .4

, ים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתבפרטתעביר החברה לא  .4.1
  מקרים המפורטים להלן:בכל אחד מה למעט

 ; ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם המשתמש  )א(

ייע או הקל, לסביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, לשם עשה שימוש בשירותי החברה ל המשתמש  )ב(
 ; לעודד ביצועו של מעשה כזה

  ;המי מטעמו/או הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה  המשתמש  )ג(

  התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;  )ד(

  ;ן החברהלבי המשתמש, בין חלילה כל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיובמסגרת   )ה(

היות יחד עם זאת, . י לשמור על סודיות פרטי המשתמשיםהחברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כד .4.2
אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה בה אין אשר מטבעה ומדובר בסביבה מקוונת 

 בקשר לכך. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ולמשתמש , זאת על אחריותו בלבד
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החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש בזאת כי  .4.3
שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל  –ישירים ו/או עקיפים  –בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב 

 . "בוכיו ,פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום

 בחשבונו האישי.אחראי באופן מלא לכל הפעולות המתרחשות של האתר  נוימָ כל  .4.4

לאחר  הוא יצא מחשבונו האישילוודא כי , ושלוהחשבון  אלשמור על סודיות הסיסממתחייב  של האתר נוימָ כל  .4.5
א כדין ו/או שלשימוש בלתי מורשה להודיע לחברה באופן מיידי על כל מקרה של וכן באתר,  תום כל שימוש

 . פריצת אבטחה אחרתמקרה של כל בחשבון שלך או באו  אבסיסמ

 תשל המשתמש לקבלכדין הסכמה אוטומטית בגדר מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה  .4.6
דואר אלקטרוני מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול 

שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על  עדכונים בנושאים
יחד עם זאת, . 2008- התשס"חלחוק התקשורת (בזק ושידורים),  40ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 

 .מרשימת הדיוור של החברה ולהסיר את כתובת ורשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונהמשתמש 

  

  

 דר אחריות הע .5

או חוות דעת  ,ואינם בגדר עצה, המלצה ,התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד .5.1
 .ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע ,מקצועית הניתנת על ידי החברה

טענה,  תהיה כללמשתמש לא בהתאם להחלטת החברה, ו (as is) ניתן כמות שהוא והשימוש באתר ובתכני .5.2
 כך.תביעה או דרישה כלפי החברה בגין 

מחירי הירקות והפירות  נתונים אודות החברה מציגה ,קוםיֶרֶ מחירון  האתר, לרבות במסגרת במסגרת .5.3
(להלן:  זה התקבלו מבתי העסק הפועלים בשוק נתונים אלווזאת כפי ש, הנאספים בשוק הסיטונאי בצריפין

 . )"הנתונים"או  "נתוני העסקאות"

, וכי אין לה כל יכולת לוודא דגש בזאת כי לחברה אין כל שליטה על הנתונים ו/או מעורבות כלשהי לגביהםמו .5.4
ובשום מקרה לנכונות הנתונים ו/או ואופן  החברה אינה אחראית בשום פנים .וקםאת אמינותם או את רמת די

 יגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בנתונים. ילרמת דיוקם, וכן לכל נזק ש

 מכל סיבה וזאתתכן והמידע באתר לא מדוייק, יהוא מודע לכך שיכי בזאת ומתחייב מצהיר  משמשתה .5.5
או התרשלות, סיבות טכניות, וירוסים או כל מידע שגוי אחר לרבות  ,, לרבות טעויות אנוש, מחדליםאפשרית

וחלט כי לא תהיה , וכי הוא מסכים באופן מלא ומכזה שמקורו במנהלי/עובדי/משתמשי האתר או צד שלישי אחר
, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי לו עקב כך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כנגד החברה

  .  מטעמם

הוא מודע כי בזאת ומתחייב מצהיר  משתמשה. השימוש בנתוני העסקאות הינו באחריות המשתמש בלבד .5.6
החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או  וכי ,בלבד והשימוש בנתוני העסקאות הינו באחריותשלכך ומסכים 

העדר אפשרות להשתמש מאו בשירותי האתר הנובעים מהשימוש כלשהם  מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזקים
, לא עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה, האתר בשירותי

ובדן בגין א, נזקים אשירים, עקיפים, משניים, מיוחדים, תוצאתיים או פיצויים לדוגמי נזקיםישאו בשום אחריות ל
 .מוניטין, או הפסדים בלתי מוחשיים אחריםפגיעה ברווחים, 

 –) חיצוני באתר, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו Linkמבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור ( .5.7
קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל לתכניו של אותו  –ישיר או עקיף 

 נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

ו/או  נוימָ ידי המשתמשים במסגרת הודעות ה-לתכנים אשר הועלו עלבשום פנים ואופן החברה אינה אחראית  .5.8
 . )"תכני המשתמשים"(להלן:  אחרת באתר בכל מסגרת

במסגרת תכניי המשתמשים אינו המופיע שהמידע  תכןיהוא מודע לכך שיכי בזאת ומתחייב מצהיר  משתמשה .5.9
לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או  םאחראי םאינאו מי מטעמה) ו/(החברה אמיתי ו/או אינו מדויק ו/או אינו נכון, וכי 

 והסתמכות עליהם הינה באחריותוכי התכני המשתמשים, על בסיס שר יפעל לכל משתמש אהוצאה שייגרמו 
 .של המשתמש בלבד הבלעדית

לעדית בישא באחריות המלאה וה, לצורך פרסום תכנים כלשהם מטעמושימוש כל משתמש אשר ייעשה  .5.10
ייב לתכנים אלו ולכל תוצאה אשר עלולה לנבוע מהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתמש כאמור מתח

להוות הטעייה ו/או  יםעלולהמנוגדים לחוק ו/או בלתי נכונים ו/או בלתי מדוייקים להימנע מלפרסם תכנים 
ו/או  תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא אוו/פים או מסול ים, מטעיםלמשתמש כשקרי הידועים

  .תכנים אשר אינם רלוונטיים לשירותים המסופקים באתר



 5 

המדובר אשר כם, מלסרב לפרסלשנות תכני משתמשים ואף  ל פי שיקול דעתה הבלעדי,, עהחברה רשאית .5.11
ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא  איזה מתנאי התקנוןמפרים בתכנים אשר 

 , וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מראש.רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת

אינה (בין מטעם החברה ובן מטעם המשתמשים) באתר ם המתפרסכלשהו תעשה בעקבות מידע כל עסקה ש .5.12
לא תיקח חלק  גם. החברה הצדדים לעיסקה בלבדכוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין 

 עסקה. לבמחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים 

ו של ואחריות ובשירותים נעשה על פי שיקול דעתאשר הורד או הושג אחרת על ידי שימוש כל חומר  .5.13
או אובדן נתונים כתוצאה מהורדת אותו  ואחראי בלעדית לנזק למערכת המחשב שלהמשתמש, והוא יהיה 

 חומר.

 ,החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות .5.14
יתקיימו , בלא הפסקות ותקלות כלשהן ם,כסדר נויינתו ולא יופרע אתרששירותי האך היא איננה מתחייבת 

מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, -בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי
צד ג' והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל  –קלקולים, תקלות או כשלים 

 כלשהו.

וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו  של האתר, חברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהוה .5.15
 וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. 

, שהוא פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמןשירותי האתר ו/או החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את  .5.16
. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב )רת האתלצורך תחזוקוזאת מכל סיבה שהיא (ולרבות 

לכל  –באופן ישיר או עקיף  –הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם. החברה איננה אחראית בשום אופן 
נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל 

ו צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר והשימוש בו, בשל הפסקת פעילות שנגרמו, למשתמש, ו/א
 האתר (באופן זמני או קבוע). 

  

  קניין רוחני .6

טקסטים,  לרבותו בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, ניםהמוג יםאתר כולל חומרה .6.1
 .גרפיקה וסאונד, הפעלות, עיצובים, תמונות, לוגו, סמלים, כותרות, קובץ פקודות

שימוש הותרו  לרכושה הבלעדי של החברה או  כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני לגבי תכני האתר הינם .6.2
ללא אין לעשות כל שימוש בזכויות אלו (לרבות בלוגו של האתר)  .הזכויות הללוהבעלים של  החברה מטעם

    אישור החברה מראש ובכתב.

דור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות העתקה כלשהי, הפצה, שי .6.3
 ,בכתב של החברה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרתמראש מפורשת 

 אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים. 

להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, .6.4
 - ו Framingאו פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות 

Automated Data Mining Tools .  

ם ובקידום החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאו, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .6.5
של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות 

 נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו. 

אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם  .6.6
 ר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי. החומר המדוב

  

 הדין החל ומקום השיפוט  .7

 הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.  .7.1

 יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.  –בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב  .7.2

אינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לעיל, חל גם על משתמש ש  7.2 – 7.1מובהר כי האמור בסעיפים  .7.3
לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה 

   דין זר. 


