
 " :בל בויהסכם תנאי השימוש באפליקציה "

 בכל מקום בהסכם זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה  במשתמע.  .1

 של המשתמש לקבל ולנהוג לפי הסכם זה. אפליקציה מהווה הסכמהאתר ו/או בכל שימוש ב .2

ת שונים  בתיאום קבלת שירותים שונים בתחום האירוח, מספקי שירו לסייעהאתר  האפליקציה ומטרת  .3
בנושא תיירות עבור המשתמש על ידי יצירת סביבה המעודדת תקשורת והזמנת שירות ישירה בין הלקוח 

 . לספק השרות

הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש )להלן: "המשתמש" ו/או "מקבל השירות"(   .4
"(  ויהוו את הבסיס המשפטי לכל "Marketplace" או זירת השירות)יקראו יחד : "ו/או באתר באפליקציה 

 האפליקציה.  האתר ו/או דיון בין המשתמש לבין בעל 

ואת התאמתה לצרכיו, ומסיר מן המפתח ומבעליה של  זירת השירותהמשתמש מתחייב בזאת לבחון את  .5
כל אחריות לנזק שיגרם לו במידה ויתברר כי האפליקציה ו/או השירות אינו תואם לציפיות   זירת השירות

 או אינו תואם לצרכיו. ו/

בהודעות בין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות הוראות ההסכם יחולו על כל התקשורת בין הצדדים  .6
 "(.הודעותטקסט, פקסים, ווצאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת )להלן "

קרא את הסכם השרות והוא השונים, מצהיר המשתמש כי הוא  בזירת השירות ובשרותיהבעצם השימוש  .7
אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או   המשתמשבאופן מוחלט. אם תנאי ההסכם קבל על עצמו את מ

 כל שימוש. בזירת השרות חלקם, אין הוא רשאי לעשות 
 

תוגש לבית המשפט המתאים בתל  בזירת השירות  הצדדים מסכימים בזאת כי כל תביעה לגבי השימוש  .8
 לבתי משפט אלה.   אביב בלבד היות והם נותנים סמכות מקומית רק

  בל בוי שירות חדריםעל ידי חברת  ים מתופעלה ואת האתר הנלווה   הזירת השירות כוללת את האפליקצי .9
 . החברה השירותים שמספקתכחלק מקבוצת  516581913בע"מ ח.פ  

בכתב או בעל פה  ודואר אלקטרוני ולפנות אלי למשתמשלשלוח  םאתר רשאימוסכם כי האפליקציה ו/או ה .10

, שליחת ניוזלטר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים  בזירת השירותבדבר מבצעים, חידושים  בכל מידע

 וכיו"ב, אלא אם יודיע המשתמש  בכתב כי אינו מעוניין בכך. 

 

 בעלות ושמירה על זכויות  

חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות,   המכיל  זירת השירות  .11

בות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות האתר וחלקם בבעלות צדדים לר

 שלישיים.  

חברת בל בוי שירות חדרים בע"מ בזירת השירות,  המשתמש מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים של  .12

 . וכן כל זכות יוצרים של צד שלישי

אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או  זירת השירות עולות בגולש ו/או כל צד ג' המבצע פהמשתמש  ו/או ה .13

לשם יצירת יצירה נגזרת  האו בחלק ממנזירת השרות להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש ב

, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט  התוכן המופיע בזירת השירות, ו/או את זירת השירותאו לנצל את 

( נתונים למחשבו  downloadלמשתמש "להוריד" ) ההחברה מתיר  רות.ה זירת השיהמטרה, שלשמה נוצר

, בזירת השירותהאישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת 

ן המופיע בזירת  אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכ

 כלל.ב השירות

כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את  לזירת השירות( UPLOADמתחייב שלא להעלות ) המשתמש .14

זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו 

ו  חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/א



בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט(,   זירת השירותמי מטעמה ו/או את מפעילי 

 שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל. 

פעל מייד לאחר מתן הודעה מתאימה בכתב לברר כל עניין של טענה להפרת זכות יוצרים ת זירת השרות .15

 זכות מוסרית ולהפסקת ההפרה במידת הצורך.  ו/או להפרת

לינקים   תמספקזירת השירות קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. זירת השירות  כוללת  .16

נושאים באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים  הא ו/או מפעילייאלו לנוחות בלבד ואין ה

מבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על  המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש ה

 אחריותו בלבד. 

או   האתר, לבטל שירותים או לצמצמםהאפליקציה ו/או את שמורה הזכות לסגור את זירת השירות לבעלי  .17

 מעת לעת. ו/או האפליקציה לשנות את תקנון האתר   הבעלים. כמו כן, רשאי לשנותם 

 הגבלת אחריות 

 ישור יעיל ונוח בין ספקי שירות וספקי מוצרים שונים למשתמש. זירת השירות   מספקת ממשק ק .18

מצג שנעשה  כל ו/או  על מוצר  ו/או שירותהמשתמש מסכים בזאת כי האחריות הבלעדית לגבי כל מידע  .19

השירות או המוצר חלה אך ורק על הספק שמספק אותו בכל הנוגע למהות  לגבי שירות בזירת השירות וכן

 מוצר או שירות בלבד.

האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו  בעלת זירת השירות  ו/או משתמש מסכים בזאת כי ה .20

מצג שנעשה  כל ו/או  על מוצר  ו/או שירותו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לגבי כל מידע 

על הספק שמספק  השירות או המוצר  חלה בכל הנוגע למהות לגבי השירות בזירת השירות, והאחריות 

 . אותו מוצר או שירות בלבד

על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי ובמידע  תאחראי תהאלא  זירת השירות  .21

על כל נזק שעלול להיגרם   תאחראי תהאלא  מוסכם בזאת כי זירת השירות . ספקים שוניםשמוצג על ידי 

 על ידי המשתמש.  הספקיםוצרים ישירות מן כתוצאה מרכישת שירותים ו/או מידע ו/או מ

נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי   בזירת השירות כל התכנים  .22

 . ו/או המלצת רכישה מצד זירת השירות למשתמש כלשהוא

בגין  הו/או מפעילי המנהליזירת השירות, המשתמש מצהיר בזאת כי לא יעלה כל תביעה או טענה כלפי  .23

הספקים ו/או בגין נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו לו, כתוצאה מהמוצרים ו/או רכישות שיבצע מן 

 . מהשירות שקיבל מהספקים 

ולתוצאות בחירות השירות המוצע המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי  .24

השירותים ו/או  בעניין   זירת השירותפיי אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כל

 . המוצרים ו/או מועד הספקתם

מידע, וכן מסיר  שירותים ובכל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש ב זירת השירות המשתמש מסיר מ .25

 כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.   הזירת השירות מן 

ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך  הו/או מי ממנהלי הו/או מי מפעילי הימיו/או מק זירת השירות .26

יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים   ת זירת השירותעובד ושהשרת אשר באמצעות

אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש  או בציוד אחר של המשתמש  כאשר הוא נכנס  



לא תישא באחריות לפעילות   זירת השירות. כמו כן, בזירת השירותשירותים ו/או משתמש ו/או מזמין או 

בלתי חוקית שנעשית על ידי משתמש  כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא 

או באתר  בזירת השירותרשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמש לכל חלק שהוא 

 שלב. כולו בכל

זירת השירות אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של המשתמש ובהתאם אינה אחראית לדליפת מידע   .27

 זה ולכל התרשלות אם הייתה מצד חברת הסליקה.

 השירות מתן משוב על 

את הזכות להחליט  תשומר זירת השירותאולם  השירותלמשתמש לתת משוב על  תמאפשר זירת השירות .28

 של המשתמש. האם לפרסם את המשוב 

משוב פוגעני הכתוב בשפה בוטה העלול להוות הוצאת לשון הרע לא יאושר לפרסום, והמשתמש מוותר  .29

 בנוגע לפרסום או אי פרסום המשוב שנתן.  זירת השירותבזאת על כל טענה כלפי 

 מוצרים שירותים או רכישת  תהליך 

הפעולות המתבצעות   ום בישראל.שנים או תאגיד רש 18כל אדם מעל גיל  בזירת השירותרשאי לקנות  .30

 ו/או קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים.   קבלת שירותיהיו אך ורק למטרת  זירת השירותב

הגולש יתבקש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון   בזירת השירותלפני ביצוע ההזמנה  .31

ראי שבאמצעותו יבצע את וכתובת. בזמן ביצוע ההזמנה, הגולש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האש

 הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי.

אלא אצל החברה   פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר .32

 . המבצעת את תהליך הסליקה

( ניתן  1אים: )מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבשירותים ו/או הזמנתו של הרוכש לקבלת  .33

זירת אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר בדרך אחרת לשביעות רצון 

( הרוכש הינו בעל תא דואר 3( המוצרים ו/או השירותים המבוקשים נמצאים במלאי; )2; )השירות

 אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון. 

הזמנתו המשתמש מזין אל המערכת נתונים שונים ולפיהם מחושבת עלות השירות על ידי   במסגרת .34

 המערכת או על ידי ספק.

המשתמש אחראי לנכונות ולדיוק הנתונים שהזין ויחוייב לפי הנתונים שהזין בתשלום. כל טעות בהזנת  .35

 ן. הנתונים לרעת המשתמש מהווה רשלנות מצידו ובהתאם יחויב לפי הנתונים שהזי

במקרה שהמשתמש הזין נתונים שגויים ו/או מטעים אשר יוצרים חיוב נמוך מן הנדרש, העובד אשר נשלח  .36

לבצע את השירות, ידווח על כך בזירת השירות והמשתמש יקבל הודעה כי הזין פרטים שגויים, ויידרש 

 לשלם מיידית את הפרש התשלום על מנת שההזמנה תבוצע במלואה. 

יבצע את הפרש התשלום ו/או לא יאשר את הנתונים אשר ידווחו על ידי העובד אשר במידה והמשתמש לא  .37

נשלח לבצע את השירות, העובד לא יבצע את העבודה ויפתח בירור בנוגע לעניין על ידי מחלקת התמיכה 

מטעם זירת השירות. במהלך תקופת הבירור, לא ניתן יהיה לבצע הזמנות נוספות בזירת השירות ביחס 

 נכס עד אשר המשתמש יאשר את פרטי הנכס או עד אשר הבירור יוכרע. לאותו 



₪ + מע"מ מתוך הסכום ששולם על   100עבור ההגעה של העובד וביטול השירות, יגבה מהמשתמש סך של 

ידו בעת הזמנת השירות. יתרת סכום ההזמנה תעמוד לרשות המשתמש בעת ביצוע הזמנות עתידיות ו/או  

 שירות.  הזמנות נוספות בזירת ה

בסיום הבירור על ידי מחלקת התמיכה, במידה יתברר כי העובד שגה ופרטי הנכס כפי שהוקלדו על ידי 

₪ + מע"מ שנגבה על ידה, והנכס  100המשתמש היו נכונים, זירת השירות תחזיר למשתמש את הסך 

 ישוחרר כי שניתן יהיה לבצע ביחס אליו הזמנות נוספות.  

כס אכן היו שגויים, המשתמש יידרש לעדכן את פרטיו הנכונים בטרם יוכל לבצע במידה ויתברר כי פרטי הנ

 הזמנות נוספות ביחס לנכס זה ולשלם את הפרש התשלום הנדרש. 

 

או בתעריף קבוע או בתעריף משתנה לפי סוג השירות,  -לספקי השירות השונים קיים מבנה חיוב שונה  .38

אים לפי סוג השירות הנרכש ובהתאם להנחיות ספק  והמשתמש מתחייב לשלם לספקים את התשלום המת

 השירות. 

 

 תשלום בגין שרותים ומוצרים 

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, והחיוב מתבצע בשקלים. כל המחירים באתר כוללים מע"מ. סך  .39

נו  שהוזמאו השירותים  הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות, לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים 

 ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה.  

פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר   .40

המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני, על  

שעות בלבד. במידה    36פרטי ההזמנה נשמרים לתקופה מוגבלת של  מנת להעביר את פרטי כרטיס האשראי.

השעות ממועד ביצועה על ידי המשתמש, רשאית זירת השירות לבטל   36וההזמנה לא תשולם במלואה במהלך 

 את ההזמנה ולמשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד זירת השירות בגין הביטול הנ"ל.  

צועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי דרך חברת הסליקה. במידה ולא ינתן  אישור ההזמנה ובי .41

ודיע למשתמש ובאחריותו לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת ת זירת השירתאישור לביצוע העסקה, 

  ו/או לא שילם את מלוא את מסגרת האשראיהמשתמש לדאוג למסגרת האשראי המתאימה. במידה ולא הסדיר  

הזמנה ולמשתמש לא  לבטל את ה זירת השירות תרשאישעות ממועד ביצוע ההזמנה,  36שווי ההזמנה במהלך 

 .תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד זירת השירות בגין הביטול הנ"ל

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות  .42

. בתשלומים הנעשים באמצעות  חברת הסליקה(, המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת SSLוקול אבטחה מוצפן )פרוט

האינטרנט, הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת הסליקה, מבלי שיעברו דרך האתר בשום 

 שלב של הרכישה.

ימים וכל תקופת   7ית היא למשך במקרה של הזמנת מצעים ומגבות על ידי המשתמש, תקופת ההשכרה המינימל .43

ימים נוספים. לא ניתן להזמין מצעים ומגבות על בסיס יומי. במידה ובתום תקופת   7השכרה נוספת היא עבור 

ההשכרה, יהיו חוסרים או בלאי בלתי סביר במצעים ו/או מגבות שהוזמנו, המשתמש יחויב בעלות הפריט/ים 

 ד סיום ההשכרה. בהתאם למחירון הפריטים למכירה נכון למוע

 

 

 

 



 תנאי ביטול עסקה

הן לגבי ביטול עסקה  ,1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"אתנאי ביטול העסקה הם בהתאם להגדרות ביטול עסקה לפי  .44

 רגילה והן לגבי ביטול עסקה במכר מרחוק. 

  שעות לפי מועד הספקת 24בתשלום של מחצית מסכום העסקה במקרה של ביטול למעלה מ  יחויבהמשתמש  .45

 השירות או המוצר.

שעות לפי מועד הספקת השירות או   24בתשלום של מלוא סכום העסקה במקרה של ביטול פחות מ  יחויבהמשתמש  .46

 המוצר.

בדמי הובלה על העברת מוצרים שונים לפי מחירון הספק, ודמי השליחה לא יושבו אף במקרה של   יחויבהמשתמש  .47

 ביטול העסקה מול הספק בהסכמה. 

 

 טיות ושיתוף מידע שמירה על פר

 אנחנו אוספים שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים שלנו :   .48

מידע בלתי מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי המתייחס למשתמש)ים(, אשר נאסף    -סוג המידע הראשון   •

לזהות    ת לא מודע   זירת השירות על ידי השימוש של המשתמש בשירותים )"מידע שאינו איש"(.  

שירותים    משתמש ע  הזה נאסף. המידע נאסף במטרה להתאים ולהציע ל של המשתמש ממנו המיד 

 . ו התואמים להעדפותי 

מסר לאתר ומאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה  המשתמש  הוא מידע ש -סוג שני של מידע    •

ה  באמצעות השירותים של הנאסף בזירת השירות  אדם פרטי )"המידע האישי"(. המידע האישי  

ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר  כולל מידע אשר נמסר  

 אלקטרוני וכו'.  

,  זירת השירות שתמש במידע האישי ובמידע הסטטיסטי שייאסף אך ורק לצורך פעילות  ת   זירת השירות  .49

  -"  זירת השירות בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות דין שלא ניתן להתנות עליהן. לעניין זה "פעילות  

 . הם להשתמש בשירותים המוצעים ב או  / ו להשתמש באפליקציה  בות האפשרות לגלוש באתר  לר 

הזמין מהם שירות או  אשר    לספקים חשוף את המידע האישי לגבי המשתמש  ת עביר או  ת   זירת השירות  .50

בזירת השירות, היות  השימוש  והמשתמש נותן את הסכמתו לכך בעצם העברת פרטיו לאתר לצורך  מוצר,  

 . פרטיו לא ניתן לספק שירותים או מוצריםוללא העברת 

 זירת השירות אוספת מידע על מיקום המשתמש כדי לספק לו את השירות הטוב והמהיר ביותר.   .51

המשתמש מסכים בזאת לאיסוף מידע על מיקומו על ידי זירת השירות, וכן לשיתוף מידע זה עם הספקים   .52

 הרלוונטיים כדי לתת לו שירות. 

להעביר או לחשוף את המידע האישי לגבי המשתמש לקבלני משנה    ה פי שיקול דעת ל   ת רשאי  זירת השירות .53

צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים  ל או לספקים או  

)ב(אחסון או    המשתמש   שונים ברחבי העולם, למטרת: )א( מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשת 

עם הפעילות    זירת השירות )למשל בשירותי מחשוב ענן( או כדי לסייע ל ן המשתמש  זה למע עיבוד המידע ה 

; )ג(  של זירת השירות ולספק ולשפר את השירותים    המשתמש   , כדי לאמת את הגישה של ה העסקית של 

זירת    ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; )ד( שיווק בדוא"ל, בהתאם למדיניות השיווק של 

 . ירות הש 

  ,מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים   ה לחשוף למשתמשים הרשומים של   ה עשוי   זירת השירות כמו כן,   .54

 שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם )למשל באמצעות מאפיין ה"שיתוף עם חבר"(. 



מן המשתמש.    פת אוס  שזירת השירותמתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע   זירת השירותהמדיניות של   .55

)למשל    זירת השירות   לצדדים אחרים באמצעות השירותים של ו  את הפרטים של המשתמש יחשוף  ידה ו במ 

על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר( או באמצעות אתרים אחרים ברחבי  

  חשפו י   שהמשתמש או מי מטעמו האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע  

 .להם 

עשויים להיות בעלי   בזירת השירותאו של מפרסמים    הספקים חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו של   .56

בקפידה. הכללת קישור    ה לקרוא אות למשתמש    צה ממלי   כי זירת השירות מדיניות פרטיות משל עצמם, ו 

 לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות. 

כדי   Gpsנדרש חיבור לאינטרנט וכן קישור הולם ללוויני  זירת השירותבין הצדדים כי לצורך פעילות מוסכם  .57
לא תפעל או תיתן הודעת זירת השירות לזהות את מיקום המשתמש, ובכל מקרה בו אין קשר ללווינים אלה 

 מיקום שגויה. 

רת לרשת האינטרנט ו/או בעיות  בשל בעיות תקשוזירת השירות המשתמש מתחייב שלא לבוא בטענות כלפי  .58
 ו/או ניסיון לשימוש במקום שבו חסומה התקשורת ללווינים אלה.  Gpsתקשורת ללוויני תקשורת מסוג 

לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל  זירת השירותמהמשתמש מסיר כל אחריות  .59

 התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.עקב ישום חלקי או תקלות בישום  זירת השירותמסוג 

 שימוש  בעוגיות 

( לצורך שיפור חווית הגלישה ותפעול שוטף ותקין, אשר עשויים  Cookiesב"עוגיות" ) תמשתמש זירת השירות .60

לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע והתאמת עמודי האתר והתוכן המוצגים למשתמש  

 להעדפותיו האישיות. 

"  Cookies" ואפשרות למחיקת קבצי "Cookiesימת האפשרות בדפדפני אינטרנט מודרניים להימנע מקבלת "קי .61

" קיימים עלולה  Cookies", או לחילופין מחיקת קבצי " Cookiesקיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת "

 . בזירת השירותמהשימוש ה של המשתמש לפגוע בהנא

משתמש כדי לשפר את של כדי לזהות מחשב  השונים של צד שלישי באתר של בשירותים תמשתמשזירת השירות  .62

/ למנוע הונאה ולשפר את האבטחה  זירת השירות/ לנתח את השימוש / לנהל את  בזירת השירותנוחות השימוש 

לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין   החוויה/ להתאים אישית את  זירת השירותשל 

 משתמשים מסוימים.  במיוחד

וכל  ילא הוא עוגיות, ום  חסי המשתמש לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש. אם .63

 . שבזירת השירותלהשתמש בכל האפשרויות 

 

 בזירת השירות שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי  

ה  ו/או בעלי זירת השירותאת  מתחייב לשפות ולפצות זירת השירותכל משתמש העושה שימוש בלתי ראוי  .64

ו/או מי   בזירת השירותהמציגים  הספקיםו/או את  הו/או מי ממנהלי הו/או מי ממפעילי הו/או מקימי

מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו  

ו/או מי מטעמם בגין מעשיו ומחדליו של    לספקיםו/או ו/או לחברה המפעילה /או לבעלי האתר  לזירת השירות

 המשתמש. 

זירת ו/או את הנהלת    זירת השירותכל משתמש העושה שימוש בלתי ראוי בזירת השירות מתחייב לשפות את   .65

רווח, תשלום  -או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן  הם, מנהליהםו/או את עובדי  הספקים, ו/או את  השירות

שייג הוצאה  להם  או  משפט    –רמו  והוצאות  עו"ד  שכ"ט  זה  נוספות    –ובכלל  עלויות  ו/או כולל  הפרת  עקב 

 .התנערות מתנאי שימוש אלה



של המשתמש לקבל ולנהוג לפי   על ידי ביצוע מעשהמהווה הסכמה  זירת השירותההרשמה לרשימת תפוצה של  .66

 תקנון זה.  

)להלן:   זירת השירותלרשימת התפוצה של  הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה .67

המשתמשים   הספקיםמסוגים שונים מהאתר וכן מן פרסומי "ההרשמה"( מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר 

 .  בזירת השירות היות וזהו תנאי יסודי לצורך פעילותה

-רים(, תשמ"בכמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת )בזק ושידו .68

"( לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה  חוק התקשורת)להלן : " 1982

 הנשלחת. לאור האמור האתר  יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

המפורטים  הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא יהא האתר  חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע .69

 בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת  .70

לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בדין הודעות מידע בלבד  

 שנשלחו אליו. 

ים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הצדד .71

₪ לגבי כל   1000הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 

 ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

כאי למלוא הפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות לאחר  הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו ז .72

שליחת בקשה להוצאתו מרשימת התפוצה היות וביכולתו לשלוח הודעה חוזרת ו/או פנייה בערוץ תקשורת 

₪ לגבי כל ההודעות שאגר לאחר שבקש את   4000נוסף, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 

 התפוצה. הסרתו מרשימת

הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל.  .73

המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה.  בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת 

יש לבצע הסרה מכל  אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהאתר  

 אחת משתי הרשימות בנפרד.  

  ובעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטי םסבור שלא נרש  הוא מאשר בזאת , כי אף אם המשתמש  .74

דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל   המשתמש קיבל השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או 

, למשתמש תראה כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח הלחברה ולא תישלח המשתמש יקבל מייל ש

, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או  י המשתמשאו כל מייל שלא נפתח על יד

   .טרדההטענה לגביו ואינו מהווה 

 

 

 

 C)כל הזכויות שמורות ) -חובר ע"י עו"ד שי ארז 



 


