תאי שימוש באתר ") stocker.co.ilהאתר"(
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מבוא
1.1

תאי שימוש אלו )להלן" :תאי השימוש"( מסדירים את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או
חליפיהם )להלן" :בעלי האתר"( ,לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר )להלן" :הגולש"(.

1.2

גלישה או שימוש בשירותי האתר ,הכוללים בין היתר ,מאגרי תוים ,חדשות ומאמרי דעה )להלן:
"שירותי האתר"( מהווה הסכמה לאמור בתאי שימוש אלו  -אם איכם מסכימים לאמור בתאי
השימוש הכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.3

תאי שימוש אלו ממצים את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או
שימוש בשירותי האתר.

1.4

האמור בלשון זכר גם לשון קבה במשמע ולהפך ,האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

בעלות
לגולש לא יהיו כל זכויות על בעלות במידע כלשהו המצוי באתר .הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש
באתר .זכויות הבעלות באתר ,כולל כל זכויות הקיין הרוחי ,יוותרו בכל עת בבעלות בעלי האתר.
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השימוש באתר
3.1

לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתאי השימוש.

3.2

הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל  18ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר לפי תאי
השימוש.

3.3

הגולש מתחייב להימע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

3.4

.4

3.3.1

גלישה ,סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכת מחשב המיועדת לאסוף מידע
או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל ,לרבות  Botsאו .Crawlers

3.3.2

מיפולציה של כתובת ה URL -של דפים פימיים בכדי להגיע לדפים פימיים אליהם אין
לגולש גישה ישירה ).(URL Hacking

3.3.3

ביצוע פעולה בעיצוב האתר ,קוד המקור ,אלמטים המופיעים באתר או תכי האתר,
אשר הזכות לבצעה תוה בלעדית ,על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח ,2007-לבעל זכות
היוצרים ,שלא בהתאם לאמור בתאי שימוש אלו.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
3.4.1

למוע את שירותי האתר ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת ,מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי
תאי שימוש אלו ,או בכלל.

3.4.2

להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת
סעיף מסעיפי תאי שימוש אלו ,או בכלל.

חשבון משתמש ושירותים מיוחדים
4.1

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש
אשר רשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר )להלן:
"חשבון משתמש" או "החשבון"( או לגולש שעמד בדרישות התשלום שיהיו רלווטיות לעיין
שירותים אלו.
לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו מהגולש וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין
במדייות הפרטיות ,המהווה חלק מתאי השימוש.

4.2

ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
4.2.1

אין ליצור חשבון משתמש המכיל תוים אשר אים פרטיו האמיתיים והמלאים של
פותח החשבון.

4.2.2

אין ליצור חשבון עבור אדם אשר איו וכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר איו
מאשר את תאי השימוש.

לעיין הוראות אלו יודגש כי התחזות הה עבירה פלילית.
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4.3

בעלי האתר שומרים על זכותם לשות או לפסול שם משתמש אשר יש בו כדי לפגוע בתקת
הציבור ,אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם ,גוף או ציבור ,או אשר יש בו כדי
להטעות.

4.4

מובהר כי אף שבעלי האתר וקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ,הם אים יכולים
להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טעה
כלפי בעלי האתר בגין זקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

4.5

הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש
ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש )להלן" :הסיסמא"(:
4.5.1

אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזיה בהודעת דוא"ל.

4.5.2

על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל 3 -חודשים.

4.5.3

על הסיסמא להכיל לפחות  6תווים ,מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית ) (a-zאחת.

4.5.4

הסיסמא איה יכולה להכיל את שם הגולש ,מספר זיהוי ,תאריך לידה ,מילה מילון או
את הזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

4.5.5

אין להשתמש בסיסמא המשמשת את הגולש בחשבון הדוא"ל שלו.

4.6

הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שעשה בחשבוו
או על חשבון אשר וצר תוך הפרת סעיף  4.2לתאי שימוש אלו.

4.7

מבלי לפגוע באמור בסעיף  4.3לתאי שימוש אלו ,בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון
משתמש ולהתות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו
לא הופרו הוראות סעיף  .4זה.

4.8

הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו ,לפי הפרטים שהוזו בחשבון המשתמש,
עדכוים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעיין שיוי תאי השימוש או
ספחיהם בהתאם לתאי השימוש.

אחריות להתאמת השירות ולזמיותו
5.1

שירותי האתר יתים  As-Isובעלי האתר אים מבטיחים את התאמת שירותי האתר לתויו
ולצרכיו המיוחדים של הגולש או בכלל וכן אים יכולים להבטיח את זמיות האתר או את זמיות
שירותי האתר.

5.2

באחריות הגולש לבחון ,טרם השימוש בשירותי האתר ,כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולתויו
המיוחדים ולגולש לא תהיה כל טעה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו ולתויו.

5.3

באחריות הגולש לוודא טרם השימוש בשירותי האתר את תקיות החיבור שלו לרשת האיטרט.
בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל זק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת
האיטרט.

העדר אחריות למידע ושירותי האתר
6.1

המידע המופיע באתר איו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק ו/או מתן חוות דעת מקצועית ו/או
המלצה בוגע לכדאיות השקעה ו/או ביצוע עסקה ,לרבות רכישה ,החזקה או מכירה ,של יירות
ערך ו/או כסים פיסיים אחרים ,או בכל עיין אחר ,ואיו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק ו/או
חוות דעת מקצועית המתחשבים בתוים ובצרכים האישיים של כל אדם ,כי אם הצגת תוי מידע
פומבי אודות יירות ערך ו/או כסים פיסיים או ושאים קשורים ,וכן דעתם האישית של גולשי
האתר או בעלי האתר ,מהליהם ועובדיהם בלבד ,אשר אין בהתרשמותם האישית בכדי להוות
מדד אובייקטיבי כלשהו אשר מהווה תחליף לשיקול הדעת העצמאי של הגולש .בעלי האתר,
מהליהם ועובדיהם אים אחראים בשום מקרה להתאמת האתר ,המידע המופיע בו ותוכן
הגולשים )כהגדרתו בסעיף  9.1להלן( למטרותיו ו/או לצרכיו ו/או תויו האישיים ו/או המיוחדים
של כל גולש.

6.2

אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את כוותו וחוקיותו .כל
שימוש שיעשה במידע על-ידי הגולש בעקבות שימוש באתר יעשה על דעתו של הגולש בלבד

ובאחריותו ולאחר שקיבל את כל המידע הרלווטי לגביו לצורך קבלת החלטה בעיין וביצע בדיקה
עצמאית וספת ,לרבות קבלת ייעוץ אישי וספציפי מאשי מקצוע בהתאם לצרכיו ותויו
המיוחדים של הגולש ,קודם לשימוש כאמור.
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6.3

מובהר לגולש כי כל השקעה ו/או עסקה כרוכה בסיכוים ועשויה לגרום להפסדים מיידיים
ומשמעותיים של הכספים שהושקעו ועוד מובהר כי המידע המופיע באתר איו מכיל תיאור של
גורמי הסיכון ביחס להשקעה ו/או עסקה כאמור.

6.4

השימוש במידע שבאתר זה היו על אחריותו הבלעדית של הגולש .בעלי האתר ,מהליהם
ועובדיהם אים אחראים לכוות המידע ו/או המודעות ו/או המידע המסחרי המתפרסמים באתר
ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או עדכיותו ו/או לאמיותו ו/או להתאמתו
לכל מטרה שהיא .בעלי האתר לא יהיו אחראיים לליקוי ו/או טעות ו/או אי-דיוק במידע ו/או בדרך
העברתו לגולש שעשויים לחול בכל עת .על הגולש להביא בחשבון כי חלק מהמידע שבאתר התקבל
מצדדים שלישיים ,וכי אלו מסופקים  As-Isועשויים להשתות מעת לעת ,וכי לאחר פרסום המידע
באתר ,עשויים לחול שיויים במידע אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר.

6.5

בעלי האתר ,מהליהם ועובדיהם לא יהיו אחראים בשום מקרה לכל זק ישיר או עקיף ,כספי או
אחר ,לרבות אובדן רווחים או תוים ,שייגרם לגולש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש באתר,
מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצויים לו.

6.6

התכים והשירותים הכלולים באתר אים מהווים המלצה של בעלי האתר ביחס להתאמה ו/או
אמיות ו/או זמיות ו/או דייקות ו/או היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ו/או דיוק
התכים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא ,ועל כן על הגולש לוודא כי ברשותו
תוכת אטי וירוס עדכית המאתרת וירוסים .מובהר לגולש כי הורדת תכים או חומרים מהאתר
היה על אחריותו הבלעדית ובכפוף לשיקול דעתו המוחלט והוא יהיה אחראי על כל זק שייגרם
למכשיר הייד או למערכת המחשב שלו ,לרבות איבוד תוים ,וכל זק אחר.

הגבלת אחריות לזקים
אחריותם של בעלי האתר ,מהלים ועובדיהם לזקים אשר גרמו או יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש
בשירותי האתר או אי-זמיות שירותי האתר ,תהיה מוגבלת ,בכפוף לכל חוק ,לסכום אשר שולם ,אם
שולם ,על ידי הגולש עבור שירותי האתר.
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העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
8.1

פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוי ,המתאים את
הפרסומות לתוכן הדף .מובהר כי לבעלי האתר ,מהליהם ועובדיהם אין כל שליטה ,ואלו לא יהיו
אחראים בשום מקרה ,על בחירת הפרסומות המוצגות ,סדר הופעתן או אמיתות תוכן.

8.2

חלק מהקישורים ) (Hyper-Linksהמופיעים באתר מפים לאתרים ביהול או בבעלות צד ג'.
מובהר כי הקישור לאתרים אלו עשה אך ורק לוחות הגולש וכי בעלי האתר לא בחו אתרים אלו
ואים תומכים בהם או אחראים להם ,לתוכם או לאבטחתם וכי גלישה ,שימוש או מסירת מידע
לאתרים אלו הה באחריותו המלאה של הגולש .מובהר כי קישורים אלו לא יתפרשו כהמלצה או
מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי בעלי האתר.

8.3

יודגש שלא קיימת אבחה בין סימון קישורים פימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש
לוודא את כתובת ה URL -אליו מפה קישור טרם השימוש בו.

העדר אחריות לפעולות גולשים
9.1

במסגרת שירותי האתר ,ובכפוף לאמור בתאי השימוש ,באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג
תכים שוים ,פרי ידם )להלן" :תוכן גולשים"(.

9.2

מובהר כי מגון העלאת תוכן הגולשים הו ,במלואו או בחלקו ,הליך המתהל ללא מעורבות אדם
ובעלי האתר ,מהליהם ועובדיהם אים יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות
התוכן המועלה טרם הצגתו ,ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

9.3

בעלי האתר ,מהליהם ועובדיהם אים אחראיים ולא יישאו בכל חבות לכל תוכן )לרבות תוכן
גולשים( או התהגות לא חוקיים של כל גורם אחר ,או לכל הפרת זכויות של גורם אחר בקשר עם
מידע שאיו של בעלי האתר )לרבות תוכן גולשים( ,כולל זכויות קיין רוחי ,וכן לא יהיו אחראים
לכל תוכן השלח באמצעות ו/או כלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.

9.4

מבלי לפגוע באמור בשום סעיף בתאי השימוש ,מובהר כי כל גולש אשר שוקל לבצע השקעה ו/או
עסקה ו/או כל פעולה על סמך תוכן גולשים ,עושה זו באחריותו הבלעדית ,על כל הסיכוים
הכרוכים בפעולתו כאמור והוא האחראי הבלעדי לכל זק שעלול להיגרם ו/או שגרם לו מכך.
הגולש מצהיר בזאת כי היו מוותר באופן מפורש על כל טעה לאחריות של בעלי האתר ,מהליהם
או עובדיהם בכל הוגע להמלצות ו/או תוים ו/או מידע המופיעים בתוכן גולשים.

9.5

במסגרת שירותי האתר חלק מתכי האתר ,לרבות תוכן גולשים ,עשויים להיות יתים לדירוג על
ידי ציבור הגולשים .מובהר כי דירוג זה איו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של
גולשי האתר בלבד ,ולגולש לא תהיה כל טעה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג היתן לו או לתכיו

9.6

מבלי לפגוע באמור בסעיף  , 9.5באם לגולש יסוד להיח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים
של תוכן מסוים ,הוא מוזמן להפות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם
לבטל פעולות דירוג שעשו תוך הפרת תאי שימוש אלו

 .10העלאת תוכן גולשים
 10.1הגולש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
10.1.1

לא להעלות או לפרסם כל הודעה ,מידע ,תוים או כל חומר אחר ,שאיו חוקי ו/או מפר
הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מפר זכות יוצרים או סימן מסחר ו/או מגלה
סוד מסחרי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או פוגע בזכויותיו או רגשותיו של
אדם ,גוף או ציבור ו/או גזעי ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע
ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר ו/או עלול לפגוע בתקת הציבור ו/או
תוכן פרסומי או מטעה.

10.1.2

לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי
מדויקים במהלך ההרשמה לאתר ,או בכל זמן אחר בעת ביקור באתר.

10.1.3

לא להכיס מידע לאתר העלול לשדל או להיע משתמשים אחרים לבצע ו/או לקדם
מטרה המהווה הפרה על פי כל דין ,לרבות לפי חוק יירות ערך ,התשכ"ח 1968-והתקות
שהותקו מכוחו )להלן" :חוק יירות ערך"( ,ו/או לעורר אחריות משפטית ו/או שעלול
לגרום לזק וכן לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכת מחשב העלולה לגרום זק
לאתר ולמשתמשים אחרים.

10.1.4

לא להפר ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין במתכוון ובין שלא במתכוון ,הוראות כל דין,
לרבות חוק יירות ערך.

10.1.5

לא למסור מידע המזהה אישית אשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.

10.1.6

לא להיכס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאים מיועדים לגולש ו/או שלגולש אין
אישור להיכס אליהם ולא לסות להשיג תכים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו
לרשות הגולש.

10.1.7

לא להשתמש באתר ובתכים באופן העלול להזיק ,לשתק ,לגרום לעומס יתר ,או לפגוע
באתר ,ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו ,או להפריע לשימוש של גורם אחר
כלשהו ולהאתו מהאתר.

 10.2הגולש יהיה אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או שלחו על ידו לאתר.
 10.3בעלי האתר אים מתחייבים להציג את התוכן המועלה לאתר ושומרים על זכותם לסרב להעלות
תוכן או למחקו ,בהתאם לאמור בסעיף  3.4.2לתאי שימוש אלו.
 10.4הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר ,ואשר הו בעל זכות היוצרים
בו ,אך מעיק רישיון ,לא בלעדי ,ללא תמלוגים ,שאיו מוגבל בזמן ולכל מטרה ,לבעלי האתר
להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האיטרט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן
בהתאם לתאי שימוש אלו.
 10.5מובהר כי הגולש ,כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו ,אחראי לאכיפת הרשאות
השימוש ביחס לתוכן זה.
 10.6הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מת להתאימו

למבה האתר ומתחייב לעמוד בתאי העריכה ,כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן  /בכתובת
 .11הודעה על תוכן מפר
בעלי האתר אמוים על שמירת חוקי מדית ישראל .אם תקלתם בתוכן המפר את חוקי מדית ישראל או
בכלל ,לרבות חוק יירות ערך ,ודה לכם את תפו את תשומת לבו באמצעות משלוח הודעה ,המפרטת
את התוכן המפר ומהות ההפרה ,לכתובת הדוא"ל  info@stocker.co.ilאו באמצעות לחיצה על כפתור
"דווח על תוכן מפר" המופיע לצד תוכן הגולשים.
 .12זכות יוצרים והרשאות שימוש
 12.1זכות היוצרים בעיצוב האתר ,קוד המקור ,אלמטים ותכי האתר ,תוה לבעלי האתר או ליוצר
התוכן ,לפי העיין ,ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה תוה בלעדית ,על פי חוק זכות
יוצרים התשס"ח ,2007-לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
 12.2על אף האמור ואלא אם צוין אחרת ,לעיין תוכן גולשים ,או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות
היוצרים בהם תוה לבעלי האתר ,יתת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות
הציבור בכפוף לתאים הבאים:
12.2.1

השימוש ביצירה ייעשה ברשת האיטרט )פרוטוקול  (HTTPבלבד ,ובלבד שבDomain -
תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא עשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הוגדת את
תקת הציבור ,לרבות פורוגרפיה ומשחקים אסורים.

12.2.2

השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.
"מטרת רווח"  -לרבות הצגת היצירה לעיי מויים בלבד;
"אופן מסחרי"  -לרבות הצגה של מעל  20יצירות אשר לקחו מהאתר על ידי יישות
משפטית אחת.

12.2.3

12.2.4

ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה:
12.2.3.1

היצירה תובא כפי שהיא ולא ייעשה ביצירה כל שיוי ,סילוף או פגם.

12.2.3.2

יועק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.

לא יעשה שיוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה ,לרבות הוספת קישורים חדשים,
הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות  nofollowאו  noindexלקישורים קיימים.

 .13סימי מסחר
 13.1סימי המסחר " "stockerו"-סטוקר" משמשים את בעלי האתר  /משמשים את בעלי האתר לצורך
סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.
 13.2יתר סימי המסחר המופיעים באתר הם בחזקת בעליהם ,לפי העיין.
 .14שיוי תאים ושירותים
 14.1בעלי האתר רשאים לבצע שיויים ,לא מהותיים ,לתאי שימוש אלו או לספחיו ,וכן בתוכן או
במידע או בשירותים היתים באתר ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על
כך הודעה מראש .בעלי האתר רשאים לבצע שיויים מהותיים בתאי שימוש אלו או לספחיהם,
וכן לשירותי האתר ,ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצגים תאי שימוש אלו או
הספחים ,לפי העיין ,לפחות  30יום טרם כיסת השיויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התאים
הבאים:
14.1.1

לגולש תיתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בתאי שימוש אלו טרם כיסת השיויים
לתוקף.

14.1.2

אין בשיויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כיסת השיויים
לתוקף.

 14.2באחריות הגולש להיכס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שיויים לתאי שימוש אלו .שימוש
בשירותים באתר בכל עת ,מהווה הסכמה לתאים המעודכים והמתוקים ,כפי שיהיו באותה עת.
 14.3בסעיף זה" ,שיויים מהותיים" הם שיויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש,

לפגוע בזכויותיו על פי תאי שימוש אלו ,לשות את הרשאות השימוש בתכי האתר או לשות את
מדייות הפרטיות של האתר.
 .15הצעות והערות
בכדי להימע מאי עימות ,יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו )להלן:
"הצעות"( מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טעה בגין אי קבלת ההערות ,בגין
יישומן או בגין העברתן לצד ג'.
 .16שיפוי
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טעה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
 .17ברירת דין וסמכות שיפוט
הדיים אשר יחולו על תאי שימוש אלו הם דיי מדית ישראל .סמכות השיפוט הבלעדית ,בכל סכסוך
העולה מתאי שימוש אלו או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר ,תוה לבתי המשפט המוסמכים
באזור תל-אביב יפו.

