
 כתב ויתור לשימוש באתר
 .תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלי סיבה מיוחדת, והם מתייחסים גם לנשים כמובן

הסכם מחייב. תחילת השימוש  הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים
באתר ותכניו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, 

 .אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא

כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, ” תכנים“או ”,תוכן“בתנאים אלה, המונח 
או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם,  ,(audio-visual) קולי-אור

 תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ,(animation) לרבות )אך לא רק(: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה
(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), 

 . (icon) ל, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמיתפרוטוקו

 תנאי שימוש באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי 
מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות 

 .ו מידע מטעמך באתרשיעוררו פרסום פרטים א

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו 
לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, 

 .מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר

הנהלת האתר ו/או החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, 
תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל 

היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו 
נוחות או -ינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר איהדינאמי של הא

תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או החברה 
 .ל”עקב ביצוע השינויים הנ

איננו  התכנים, הפרסומים, המידע והמוצרים המופיעים באתר מבוססים על מקורות חיצוניים, ולכן
 .אחראים להם בשום אופן, ובכלל זה למידת דיוקם או אמיתותם

אתר זה מייצר חלק מרווחיו באמצעות שיווק תוכניות שותפים ובזמן שהמידע הנכלל באתר זה 
משמש כמידע כללי בלבד, המטרה היא גם לקדם שיווק מוצרים מסויימים ושירותים אשר משלמים 

ת באמצעות יחידים אשר עקבו אחר ההמלצות והקישורים לנו עמלה עבור כל מכירה אשר נעשי
 .שלנו

בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון, אין באפשרותנו לייצג ולספק 
אחריות בשום צורה, כתובה, מצולמת או בעל פה, בצורה משתמעת או מרומזת לגבי התוכן, הדיוק, 

לאתר או האינפורמציה, מוצרים, שירותים, או גרפים  האמינות, ההתאמה או הזמינות בהקשר
קשורים אשר כלולים באתר לכל מטרה. לכן, כל שימוש באינפורמציה כזו היא על אחריותך 

 .הבלעדית



בשום צורה, אנו לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק הכלולים ללא הגבלה, ישירה ו/או אשר נובעת 
לשהו אשר יהיה כתוצאה מאובדן מידע, או רווחים אשר ינבעו מאובדן או נזק, או כל אובדן או נזק כ

 .כתוצאה משימוש באתר זה

באתר זה ישנם קישורים לאתרים אחרים אשר אינם תחת שליטה של הנהלת האתר ו/או החברה. 
אין לנו שליטה על החומר, המידע, התוכן והזמינות של אתרים אלו. עצם הכללת הקישור באתר 

 .ליצים או תומכים מתוכן המפורט בהםאינה מרמזת שאנו ממ

נעשה כל מאמץ כדי שהאתר יפעל בצורה חלקה, ויחד עם זאת, הנהלת האתר ו/או החברה אינה 
 .לוקחת שום אחריות שהאתר לא יפעל בצורה זמנית בגלל עניינים טכניים אשר אינם בשליטתנו

ובה, מכל סוג שהוא מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך או למחוק כל כתבה או תג
 .ובכל עת, בהתאם לשיקול דעתם של העורכים

האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או 
 .בשירות יתוקן


