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 מבוא .1

אלקטר  באתר  השימוש                  מסחר  אתר  מר  שהינו  ידי  על  המופעל  לרךוני  )להלן:   איתי 
מוצרים ו/או קורסים ו/או שירותים נוספים , בין השאר, לרכוש  שמאפשר,  ("המפעיל"

הרצאות, קורסים, הכשרות ,  ליווי ואימון אישי ובכלל אלו תהליכי  ;   PLN-   בתחום ה
או   "מוצריםהאו "  "האתר)להלן: "  וכן כל שירות נוסף אחר מטעם המפעיל  וסדנאות

)להלן:  הינו  (  בהתאמה  השירותים"" להלן  המפורטים  השימוש  לתנאי  "תנאי כפוף 
דין. השימוש באתר מהווה ( לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל  השימוש"

 ( לתנאים כאמור. "המזמין או " "המשתמש הסכמה מפורשת מצדך )להלן: "

 

הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים באתר  השימוש   1.1
 משפטית או לתאגידים. 

ו/או  יל  מפעהמטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין   1.2 ישות לבין כל אדם 
הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעיל. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך 
תנאי   לכל  מסכים  אינך  אם  לפיהם.  לפעול  והתחייבותך  אלה  ולתנאים  להוראות 

ת הזכות להפסיק את שימושך א   ושומר לעצמ השימוש, אל תעשה שימוש באתר. המפעיל  
 באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. 

 

לרבות   ותנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה ב  1.3
בתכנים במוצריםבמידע,  ב  ,  המופיעים  מידע   וובשירותים  למקורות  בקישוריות  או 

וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס    ו או באמצעות  ו אחרים המסופקים ב
 המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.  

את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר    והמפעיל שומר לעצמ 1.4
את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת    ומפורטים להלן, ושומר לעצמ המתנאי השימוש  

הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח    ולעת, לפי שיקול דעת 
במועד שימושך באתר. אשר שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר התנאי 

על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, 
נא הימנע מכל שימוש   .לרבות מדיניות הפרטיות אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, 

 באתר.

רבים  1.5 לשון  גם  משמעה  יחיד  לשון  באתר  המופיעים  הטקסטים  ובכל  השימוש  בתנאי 
ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים ולהיפך,  

 בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.  

על כל הסכם, הצעה או    יםאת כלל ההסכם בין הצדדים וגובר   יםמהוו  תנאי שימוש אלה 1.6
. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה  מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו

מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי  
 השימוש. 

  המובהר בזאת כי המפעיל רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלוא 1.7
בחלק דעת  האו  שיקול  מבלי    ולפי  כך  על  מוקדמת  בהודעה  צורך  כל  וללא  הבלעדי 

 בשל כך.  ושלמשתמש יהיו טענות נגד 

השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות   1.8
מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת   הבכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהירכישת מוצרים  

ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות  המפע יל אשר עלולות להתרחש בכל עת 
 אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל כך. 



 

 

ל  "בדואבכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעיל   1.9
היא אשר   info@nlpower.co.il  שכתובתו  הקשר  בפרטי  שינויים  ייתכנו  כי  בזאת  מובהר 

צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעיל על פי שיקול דעתו  הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת  
 ולמשתמש לא יהיו טענות נגדו בשל כך.

 
 הגדרות 2

משמעותו האתר, מידע על מוצרים, הדפים המקוונים הכלולים בהם,  "התוכן"  
בהם,  הסיווג,   אחרת הכלולים  צורת המחשה  וכל  של המידע  וההצגה  הסידור 

 בדוורים ובמסרונים. 

משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים   "השירות"
קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או  

למים על ידי המפעיל מעת לעת  תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מוש
 הבלעדי.    ולפי שיקול דעת

משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות    "שגיאות אתר"
 . המפעילשלא בשליטתה הישירה של  

, משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי  "משתמשים"ו  "אתה"
העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך  המפעיל לעשות שימוש בשירות וכן  

 ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים. 

 , משמעותם כל המוצרים המופיעים באתר. "מוצרים"

משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על    "הנתונים שלך"
 במהלך השימוש באתר.  המפעיל ידך ו/או הנאספים על ידי  

 ותשלום  ביצוע הזמנות ;תררכישת מוצרים בא 3

כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר כי  משתדל לוודא    המפעיל 3.1
מראה המוצר המופיע על הצג של מכשירכם עלול להיות יודגש כי   עם זאתנכונים.  הינם  

התצוגה   מהגדרות  השאר,  בין  הנובעים,  הבדלים  עקב  בפועל  מהמראה  איכות ושונה 
כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי  יובהר בכל מקרה במכשירכם.  המסך

   .המפעילהמחשה בלבד אלא אם צוין אחרת ואינן מחייבות באופן כלשהו את  

או בכל   בכפוף לאישור חברת האשראי  .התשלום באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי 3.2
ו/או    יובהר כי המפעיל רשאי לשנות  .דרך אחרת כפי שייקבע מעת לעת על ידי המפעיל

לרבות בכל את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת  לעדכן
לאתר   בנוסף  ו/או  מחוץ  המפעיל  של  דעתפלטפורמה  שיקול  מתן    ולפי  ובלא  הבלעדי 
 בשל כך. והודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד 

 
-י חיוב, תשמ" רכישה באתר על ידך כפופה לדיני מדינת ישראל, ובין היתר, לחוק כרטיס  3.3

. כל טענה להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה 1986-ו
תופנה לחברת האשראי והנך מוותר על כל טענה  -או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי 

 או תביעה נגד האתר ו/או המפעיל בעניין.

ם אחר לרבות, אך צרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים בכל מקוומחירי המ 3.4
רק,   החברתיותלא  ברשתות  המפעיל  של  עסקיים  המחירים בעמודים  מקרה  בכל   .

הקובעים המחירים  הם  באתר  מוצרים   והמחייבים   המופיעים  של  רכישה  כל  לגבי 
 המבוצעת דרך האתר. 

האתר 3.5 ספק,  הסר  באתר.  אינו  למען  המשווקים  מוצרים  של  משלוחים  שירות   מבצע 
 .שירות זה מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי את הזכות לעדכן   ושומר לעצמ המפעיל

 



 

 מדיניות ביטולים  4

ל 4.1 הנוגעת  עסקה  קורסיםביטול  ו/או  להוראות המשווקים    מוצרים  בכפוף  הינו  באתר 
תשמ"א הצרכן,  הגנת  חוק  הוראות  לרבות  בקורס 1981-הדין  השתתפות  וחל.  ככל   ,

 מצדך לתנאים כאמור. המוצע דרך האתר מהווה הסכמה מפורשת 

 דיגיטליים  מוצרים 4.2

חלפו   4.2.1 וטרם  באתר,    14ככל  מוצר  רכישת  המשתתף  אזי  ימי עסקים ממועד 
מלא  זכאי  יהיה   כספי  החזר  לשליחתבלקבלת    מפעילל  בכתב  הודעה   כפוף 

ו/או בכל דרך התקשרות מקובלת  fo@nlpower.co.ilin   לכתובת הדוא"ל:  
כי   כספי.   מובהר  החזר  המשתתף  בכתב  לקבלת  בקשת  תפורט  שבו  נוספת 
באחריות המשתתף לוודא קבלת ההודעה אצל המפעיל לצורך קבלת החזר, 
נעשתה   שלא  לביטול  הנוגעת  טענה  כל  על  מראש  מוותר  המשתתף  כאמור. 

 בכתב בהתאם להוראות הסכם זה. 

על     4.2.2 הודעה  קבלת  לעם  שלעילביטול  בקשה  במועד  לעמידה  ובכפוף    , עסקה 
ר המפעיל יהא רשאי, לשיקול דעתו, לגבות  ו כאשאת כספ  ו חזיר לי  מפעילה

מערך   5%ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד  דמי ביטול
 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.  100או   המוצר שהזמנתו בוטלה 

 דיגיטליים  קורסים 4.3

חלפו   4.3.1 וטרם  עסקיםי  14ככל  לקורס    מי  גישה  רכישת  אזי    1דיגיטלי ממועד 
  בכתב   הודעה  כפוף לשליחתבלקבלת החזר כספי מלא  זכאי  המשתתף יהיה  

הדוא"ל:    מפעילל התקשרות    fo@nlpower.co.ilin לכתובת  דרך  בכל  ו/או 
המשתתף   בקשת  תפורט  שבו  נוספת  כספי.   בכתבמקובלת  החזר    לקבלת 

לצורך   המפעיל  אצל  ההודעה  קבלת  לוודא  המשתתף  באחריות  כי  מובהר 
קבלת החזר, כאמור. המשתתף מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לביטול שלא  

 נעשתה בכתב בהתאם להוראות הסכם זה.  

על     4.3.2 הודעה  קבלת  לעם  שלעילביטול  בקשה  במועד  לעמידה  ובכפוף    , עסקה 
ו כאשר המפעיל  את כספ  וחזיר לי המשתתף לקורס וחסום  את גישת  י  מפעילה
ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי    , לגבות דמי ביטולוהא רשאי, לשיקול דעתי

₪, לפי הנמוך    100או    המוצר שהזמנתו בוטלהמערך    5%ביטול בשיעור של עד  
 מבין השניים.

שירותים ו/או  מעת לעת מובהר כי המפעיל שומר לעצמו לעדכן ו/או להוסיף ו/או לבטל  4.4
ו בהתאםביטול  מדיניות  מוצרים  בתנאי תעודכן  לראות  אין  משום   השימוש  .  לעיל 

או מחייבת גורפת  נכללים   מצד המפעיל  מדיניות  אינם  אשר  מוצרים  ו/או  לשירותים 
 .   תנאים אלוב

 

 איסור שימוש בתכני הקורס לצורך מסחרי  5

כל תכני הקורס מוגנים                5.1 כי  והינם בבעלותיובהר  יוצרים  הבלעדית של    ובזכויות 
. על כן השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל  המפעיל

איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול  
ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר.  

את    מעניקהמפעיל    – ש  ויודג ולא  הקורס  בתכני  בלבד  שימוש  רישיון  למשתתף 
 הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.

 גישה לתכנים בלעדיים; תוקף זמינות הקורס ותכנים אחרים .6

המשתתף עשוי לקבל גישה לתכנים בלעדיים מטעם המפעיל לרבות גישה לקבוצת   6.1
פייסבוק בלעדית ו/או קבוצות סגורות נוספות מטעם המפעיל, הכל כפי שייקבע  
בלעדיים   ובתכנים  סגורה  בקבוצה  מדובר  כי  יצוין  לעת.  מעת  המפעיל  ידי  על 

 
 ייחתם הסכם התקשרות נפרד מול המפעיל. בגין קורסים פרונטליים מובהר כי  1



תתפים בקורס  שבבעלות ובהנהלת המפעיל אשר הגישה אליה תהיה אך ורק למש
של המפעיל, וחל איסור להעתיק ו/או להעביר את התכנים בקבוצה לכל צד שלישי  

 ללא אישור המפעיל מראש ובכתב.

הא רשאי  לחסום את הגישה של  י חודשים ממועד ההרשמה המפעיל    12לאחר   6.2
המשתתף לתכני הקורס לרבות לקבוצות סגורות שיפעיל )לרבות קבוצת פייסבוק  

 בלעדית(. 

לעיל, הגישה לתכנים ו/או    4.3של ביטול השתתפות בקורס כאמור בסעיף    במקרה 6.3
 לקבוצות סגורות וכיוצ"ב תיחסם מיידית. 

תלויה   6.4 אחרת(  בפלטפורמה  קבוצה  כל  )או  הפייסבוק  קבוצת  הפעלת  כי  יודגש 
במדיניות של צדדים שלישיים שאינם בשליטת המפעיל )דוגמת פייסבוק(, ועל כן  

י הקבוצה תהיה פעילה כל עת לרבות, אך לא רק, במקרה  מתחייב כ   ו המפעיל אינ
משיקולי תחליט  בכך  כי    ו ופייסבוק  יהיה  ולא  אפשרית  אינה  הקבוצה  פעילות 
 . משום הפרה של הסכם זה

 

 היעדר אחריות אחריות ו .7

אינ 7.1 הדיוורים    ו המפעיל  במסגרת  ו/או  באתר  המצויים  הקישורים  כי  מתחייב 
של   הימצאותו  פעיל.  אינטרנט  ויובילו לאתר  יהיו תקינים  שיישלחו למשתמש 
קישור מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני,  

עיל  ישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפי והמפעיל לא  
אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה    ו אינ

משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע  
 באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.  

יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא   7.2
מתחייב לכך שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא   וות והפרעות. המפעיל אינהפסק

חוקית למחשבי המפעיל, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או  
מספקי  מי  או  המפעיל  אצל  התקשורת  אחרת.    ובקווי  סיבה  מכל  ייפגעו  או 

לא   שיייהמפעיל  עקיף,  או  ישיר  נזק,  לכל  סוג,  מכל  אחריות,  בכל  גרמו  ישא 
 למשתמש ו/או למשווק ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

 

- המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי 7.3
מצהיר כי השירות יהיה    ו מתחייב ואינ  ו יוקים או טעויות סופר. המפעיל אינד

ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת  
 המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.  

 

לספק קישורים והפניות לאתרים  המפעיל  ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשוי   7.4
שלישיים   צדדים  ידי  על  המופעלים  האינטרנט,  ברשת  שונים  להלן:  (ודפים 

בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים    (""אתרים מקושרים
להירשם,   המשתמש  יתבקש  אלו  ובדפים  באתרים  כי  ייתכן  שונים.  ושירותים 

כל ידיעה, שליטה או אחריות    מפעילן ללמסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אי 
כפופה   אינה  אלו  והרשמה באתרים  פרטים  מסירת  אלו.  הנעשה באתרים  לגבי 

ה של  הפרטיות  אתרים    מפעיללמדיניות  אותם  של  הפרטיות  למדיניות  אלא 
פעולה   כל  גם  כמו  אלו,  ודפים  לאתרים  הגלישה  דין.  כל  ולהוראות  מקושרים 

הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי  אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם  
האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל  

  מפעיל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד ה
מטעמ  מי  הניתן    וו/או  במידע  ו/או  בתכנים  שימוש  ו/או  מהסתמכות  הנובעים 

  .באתרים אלו
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להציעהמפעיל   8.1 של    עשוי  התפוצה  לרשימת  להצטרף  באתר  המשתמשים  לכל 
על מנת להציע להם וליידע אותם בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים,    המפעיל

המשתמשים   את  לעדכן  כדי  בהן  שיש  הודעות  ועוד  אישיות  הטבות  חידושים, 
ד הודעות  באמצעות  לרבות  השונים,  ושירותיה  המפעיל  פעילות  וא"ל  בדבר 

 "(.דיוור ישירומסרונים )להלן: "

למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין   8.2
 . 1982-ב "תשמ(, ושידורים בזק) התקשורת לרבות הוראות חוק 

 קניין רוחני  9

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות   9.1
וכל   סודות מסחריים מדגמים,  ,פטנטיםשמות מסחר, מסחר, היוצרים, סימני  ה

זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן  
והאתר עצמו ש ועריכתו של המידע המופיע באתר  מורות באופן בלעדי  הצגתו 

 למפעיל.  

הסיווג,   9.2 בו,  הכלולים  המקוונים  הדפים  האתר,  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ידי   על  שנשלחים  והדיוורים  המודעות  המידע,  של  וההצגה  ,  המפעילהסידור 

צורת   וכל  בהם  המופיעים  והמודעות  המידע  של  וההצגה  סידור  סיווג,  לרבות 
ובדיוורים כאמור הנם   של    תהבלעדי   ובבעלות המחשה אחרת הכלולים באתר 

   המפעיל.

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או   9.3
הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע,  להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך  

העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת  
 אישור בכתב ומראש מהמפעיל. 

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים   9.4
המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או  

אמצעים  פ גבי  על  כקובץ  ניתן  שהוא  ובין  מודפס  שהוא  בין  המידע,  של  לט 
יכין   ישכפל/או  ו/או  ישעתק  ו/או  יעתיק  וכי לא  צורה אחרת  מגנטיים או בכל 
יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך  

הצי לרשות  העמדה  שידור,  העברה,  ביצוע,  הצגה,  פרסום,  מכירה  הפצה,  בור, 
 ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעיל.  

הרוחני   9.5 הקניין  וזכויות  שלהבעלות  שלישיים  בתכנים  תמונות צדדים  לרבות   ,  
באתראשר   הינמופיעות  בעלי    ם,  של  ועשויהתכניםהרכוש  כפופ   ים,    ים להיות 

שימוש  שהעניקו    לתנאי  שלישיים  צדדים  ל  למפעיל של  כדין  תוכן  רישיון  גבי 
לזכויות בעלות    ןטוע  והמפעיל אינ (.  "הסכמי צדדים שלישיים"  :להלןכאמור )

המשתמש    תוכן מסוג זה המוצג באתר. נוטל כל אחריות לגבי כל סוג של    וואינ 
בקשר עם    ומאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אות

בהסכמי  שיעששימוש   עתידיים  שינויים  כל  לרבות  בשירות,  צדדים  הה 
 שלישיים.  ה

המפעיל מכבד את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקט בצעדים הנדרשים על   9.6
מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי  

ובדוא"ל אשר   הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון עלבתום לב ניתן לדווח למפעיל  
 פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה. 
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על מנת לאפשר את קיומו של  ייתכן ובאתר המפעיל יופעל בלוג ו/או אפשרות לפרסם תגובות.  
  שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי 

 לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם ולמנוע פרסומם. ו מטעמהאתר ו/או מי  מפעיל 
 
 

 :למען הסר ספק, אין לפרסם באתר

לרבות זכויות יוצרים    –כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן   •
 וסימני מסחר;

מחשב,   • בתוכנות  שימוש  המאפשרים  אחרים,  ופרטים  משתמש  שמות  סיסמאות, 
דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא  קבצים  

 תשלום או הרשמה כאמור; 

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או בעל אופי   •
 טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; 
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מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות    המפעיל 11.1
 באתר.  ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה

האתר של המפעיל מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר   11.2
על   לשמור  מנת  על  וכן  באתר  בטוחה  וגלישה  תקין  שימוש  להבטיח  מטרתם 

כל  פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר   יעשה  לא  כי  ובשירותיו מתחייב 
פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על  

פעל נגד כל פעילות  י משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעיל  
לרבות חסימת המשתמש מגישה    וכאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשות

 נגד המשתמש באם יפעל כאמור.  לאתר ונקיטת הליכים משפטיים

שאינם   11.3 שלישיים  צדדים  של  חיצוניים  לאתרים  קישורים  יופיעו  ובאתר  ייתכן 
אינ המפעיל  המפעיל.  קישורים    ובאחריות  כי  ו/או  המצויים  מתחייב  באתר 

מסרונים   ו/או  דיוורים  למשתמש  במסגרת  יישלחו  ויובילו  אשר  תקינים  יהיו 
כי  אין משמעותו  ישור לאתר מסוים באתר  . הימצאותו של ק פעיללאתר אינטרנט  

ישא בכל אחריות  ילא  והמפעיל  תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני,  
אחראי לכל נזק, עקיף או    ואינ המפעיל  בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע    וישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכוש
או קישור  ים באתרים אליהם  והתכנים המופיעי שימוש  דרך  או  באמצעות  גיע 

 . הקיימים באתר

שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או  במקרה של   11.4
,  מהשירותרשאי לחסום את גישתו של המשתמש  המפעיל  ,  באתר    מי מטעמו

או מי  ו/  ו מניותי, בעלי  ו , מנהליועובדי ,  המפעילאת    תיהיה על המשתמש לשפוו
ובכלל    ,מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם

 .שכ"ט עו"ד והוצאות משפטהוצאות תשלום זה 

 

 

 תקופה וסיום  .12

, ויימשך  שימוש כלשהו באתריעשה המשתמש    הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו .12.1
 . לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש עד

המשתמש  (  1)  :במקרים הבאים  לרבות   בכל עת לסיים הסכם זה המפעיל רשאי   .12.2
הוראה   ה   מהוראות הפר  כי  בבירור  מוכיח  אשר  באופן  פעל  )או  זה    וא הסכם 

המפעיל  (  2)  ;מסוגל לקיים את הוראות ההסכם(אינו  כי  מתכוון לעשות זאת או  
  (; פי דין )למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי לעדרש לעשות כן  יי
מסור  י המפעיל  ( מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור  3)

 . הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם ניתן,ה , ככל למשתמש



אחריות  ההבלעדי.    ושיקול דעת  על פי  מעת לעת לשנות תנאים אלה  וכל  י המפעיל   .12.3
להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש  
אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים  

 והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת. 

את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו    ו המפעיל שומר לעצמ .12.4
הא  ילא    ל. במקרה של הפסקת השירות, המפעי באתר, ללא מתן הודעה מראש

 אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.  

אחריות,   .12.5 נטילת  ואי  רוחני  קניין  בדבר  סיום  ההוראות  לאחר  יימשך  תוקפן 
 ההסכם.  
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הפרטיותת 13.1 מדיניות  לרבות  אלה  שימוש  כלל    יםמהוו  נאי  בין    המוסכםאת 
וגובר  על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה,    יםהצדדים 

בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף,  
ייטען   שכלפיו  הצד  ידי  על  אלקטרונית  אושר  או  ונחתם  בכתב  נעשה  אם  אלא 

 שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

 המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. חשבון   13.2

   , והמשתמש מסכים ומאשר AS-ISהמידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם              13.3
או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל    ו, בעלי מניותיו, מנהלי ו, עובדי המפעיל  כי  

נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין  
שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג  

 באתר.

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי   13.4
בעיר  בבית המשפט המוסמך  נאי שימוש אלה והשימוש הינו  לכל עניין בנוגע לת

 בלבד.      רחובות

שליחתו בדואר  עם  יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך    למפעיל כל מכתב שישלח   13.5
 . המפעילמצד מסירה אלקטרוני כאשר בידי השולח ישנו אישור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


