
 "fashanga magazineשימוש באתר האינטרנט " תנאי -תקנון

 גולשת יקרה, 

 "(.האינטרנט אתר" ) "blog.fashanga.co.il" האינטרנטאנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר 

 פלטפורמה חברה פרטית, המפעילה "(הבעלים)" .Only Fashion Ltd חברת בבעלות הינו האינטרנט אתר

 מתחום,  מוצרים מוכרי, עסקים בעלי, אינטרנטיות חנויות לבין גולשים ישיר מסחרי קשר ליצור המאפשרת

 ". עסק בעל"כ זה בתחום מוצרים למכור או שירותים להעניק והן והסטיילינג האופנה

הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ותהווינה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך 

 ובין הבעלים. עקב כך, הינך מתבקשת לקרוא את תקנון זה במלואו ובעיון.

 תקנון זה מסדיר את היחסים בין הבעלים לבין הגולשות באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכלי לפתוח בלוג

בו תוכלי להעלות תמונות, לפרסם חומרים ו/ואו תכנים מסוגים ובנושאים שונים, לצפות באתר באמצעות 

מכשירים סלולריים ולעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים בו ועוד, כפי שיהיו זמינים באתר האינטרנט 

 "(.השירותיםמעת לעת )"

 זה בתקנון האמור כל, כן כמו. המידה באותה המינים לשני מתייחס הוא ואולם, נקבה בלשון מנוסח זה תקנון

 .לרבים גם מתייחס, יחיד בלשון

 כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר האינטרנט ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם 

בשירותים לכל מטרה אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר ו/או 

שהיא. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, לפי 

שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע 

 .פרסומם באתר

פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל

זה, והן אשר תקבענה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין תקנון ספציפי כלשהו של הבעלים, 

 .המופיע באתר, תגברנה הוראות התקנון הספציפי, והן אשר תקבענה

ינים כפוף באישור האפוטרופוס החוקי השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר לקט

החוקי שלה  סמאשרת כי האופטרופוגולשת קטינה מצהירה, כי היא על ידי לחיצה על "אני מסכים", כל שלהם. 

 לשימוש באתר.ו לעשות קיבלה את אישורקרא את הוראות תקנון זה והיא 

שימוש באתר האינטרנט ו/או הבעלים רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר האינטרנט או לאסור עליה את ה

 .באיזה משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסרה הגולשת בנוגע לגילה אינם נכונים

 ובתכנים בה השימוש ועל כפלטפורמה ממנו חלקים או/ו האינטרנט באתר התכנים על חלים אלו שימוש תנאי

 מאפשר האינטרנט שאתר או/ו האינטרנט אתר של תוכנה מודולי, מקור קוד, עיצובים על לרבות, בה הכלולים

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים אלו וכל, שלהם הורדה או/ו נגישות

 השימוש תנאי

 באתר שימוש יעשה או/ו עושה, שעשה כמי עליך החלים התנאים הם מה להבהיר נועדו אלו שימוש תנאי

 .האינטרנט

, תצלום, טקסט, תוכנה יישום, תוכנה מודול, מקור קוד, מוצר, שירות כל כולל" תוכן" הביטוי, אלו שימוש בתנאי

 או/ו בשלמותם, אחר מידע או ידע, יצירה, ביטוי, גרפיקה, וידיאו קטע, צליל קטע, מפה, איור, עיצוב, תמונה

 או/ו בו הכלולים או/ו אליו המוזנים או/ו אפיונו/לתכנונו שימשו או/ו זה אינטרנט באתר המוצגים, בחלקם



 צד או/ו ידך על, תשלום בלא ובין בתשלום בין, קשר או/ו תקשורת אמצעי בכל וזאת, ממנו/אליו הממוענים

, מוסרית וזכויות יוצרים זכויות מסחר סימני, פטנטים, רק לא אך, לרבות, רוחני קניין זכות כל וכן, כלשהו שלישי

 .מהם לאלו המתייחסות

 .הדברים והקשר העניין לפי, משלימות או/ו חלופיות או/ו מצטברות הן אלו שימוש תנאי הוראות

 האינטרנט לאתר הגישה

 או/ו לשנות וכן, עת בכל האינטרנט באתר שימוש לאפשר לא או לאפשר הזכות את לעצמם שומרים הבעלים

 .הבלעדי דעתם שיקול לפי והכל, כן לעשות להפסיק

 מסוימים למשתמשים תתאפשר, מסוימות פעולות לבצע והאפשרות, חלקה או האינטרנט לאתר שהגישה יכול

 במילוי מותנית תהא או/ו סיסמה או/ו משתמש שם בהקצאת כרוכה תהא או/ו לאחרים מוגבלת תהא אך

 .הבעלים של והבלעדי המוחלט דעתם שיקול לפי הכל, אישיים פרטים מסירת או/ו טפסים או/ו שאלונים

 או, זאת לדרוש להפסיק או, זאת לדרוש להוסיף או, מוקדמת הודעה ללא זאת לדרוש להתחיל יוכלו הבעלים

 .והבלעדי המוחלט דעתם שיקול ולפי, מוקדמת הודעה ללא, בפעם פעם מדי כן לעשות

 האינטרנט באתר התכנים סוגי

 או/ו להופיע יוסיפו/יפסיקו או, יפורסמו או/ו יופיעו תכנים ואלו האם לבחור הזכות את לעצמם שומרים הבעלים

, והמוחלט הבלעדי דעתם שיקול לפי הכל, בפעם פעם מדי יתפרסמו/יופיעו או, האינטרנט באתר להתפרסם

 .בדיעבד עדכון או מראש הודעה וללא, המסחריים צרכיהם ולפי

 אתר מראה או/ו האינטרנט אתר תכני את לעת מעת ולעדכן למחוק, לגרוע, להוסיף, לשנות עשויים הבעלים

 .הבלעדי דעתם שיקול ולפי מוקדמת הודעה ללא, בו השימוש אופן או/ו הפעלתו אופן או/ו האינטרנט

 אחרים של או/ו שלהם פרסומות המהווים תכנים האינטרנט באתר לכלול הזכות את לעצמם שומרים הבעלים

 "(.פרסומות)" כלשהם אחרים מסחריים תכנים או/ו

 .הבעלים את מחייבות ואינן, בלבד להמחשה הינן האינטרנט באתר המופיעות והדמיות אילוסטרציות, תמונות

 של והבלעדית המלאה באחריות הינן, בו למשתמשים שיישלחו או/ו האינטרנט באתר שיופיעו הפרסומות

 .המפרסמים

 האינטרנט באתר תכנים חיפוש

, האינטרנט באתר חיפוש מנועי או/ו חיפוש אמצעי, גישה דרכי להפעיל הזכות את לעצמם שומרים הבעלים

 להפסיק או/ו לשנות וכן, הבעלים בחירת י"עפ ממנו חלק או האינטרנט באתר מסוימים לתכנים גישה שיאפשרו

 .הבלעדי דעתם שיקול לפי והכל, כן לעשות

 האינטרנט באתר תכנים זמינות

 הגישה את למנוע העלולות, ואחרות כאלה מסיבות הנובעות, ואחרות כאלה תקלות באתר יתכנו כי לאשר הנך

 מטעמים או/ו תחזוקה לשם או/ו תקשורת קשיי עקב לרבות, עליהם להכביד או, האינטרנט באתר השימוש או/ו

 פטורים יהיו הבעלים. שמירה או/ו השלמה ללא יופסק או/ו ייקטע האינטרנט באתר שהשימוש ויכול, אחרים

 בטרם, האינטרנט לאתר להזין או שימוש בו לעשות שבדעתך מידע כל מראש לשמור ועליך, לכך אחריות מכל

 .כן עשותך

 מכשירים תפקוד

 תלויה האינטרנט אתר של השימושיות מסוימים במקרים כי לך שידוע לאשר הנך, לעיל האמור מן לגרוע מבלי

 אשר בהם הכלולים ורכיבים שברשותך הסמארטפון מכשיר או/ו טאבלט או/ו המחשב של תקין בתפקוד



. האינטרנט באתר שלך השימוש יתילחוו להפריע או/ו למנוע עלולים, ותקלות בהם שיבוש, דיוקם אי, איכותם

 .לכך אחריות מכל פטורים יהיו הבעלים

 תכני גולשת

חומר  תמונות ו/או תכני וידאו ו/או תכני שמע ו/או כלובכלל זה מלל ו/או , כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשת

אחר המועלה על ידי הגולשות לאתר ו/או למי מן השירותים, לרבות תגובות מאת הגולשות לתכנים אשר הועלו 

על ידן ו/או על ידי גולשות אחרות )"תכני גולשת"(, הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולשת, אשר 

 .העלתה אותו כאמור

זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידה במסגרת הגולשת מצהירה ומתחייבת כי היא הבעלים של כל 

להסיר  הבעליםשל  םכוח, וכי במידה ותפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, היא מייפה את אתר האינטרנט

לתבוע  הבעלים םרשאיכל אחריות ולהעביר אל הגולשת כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  םמעצמ

  .בעליםהזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו ל ממפרת

הגולשת מתחייבת שלא להעלות לאתר תכנים אשר אינם עומדים באמור בסעיף הצהרות והתחייבויות 

בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים  הגולשות לתקנון זה, ובין היתר, תכנים

ותכנים אשר  ליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבורהסתה, עבירות, פ לביצוע

 מהווים הפרה כלשהי של החוק.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת, ככל שזו קיימת בתכני גולשת, שייכת לגולשת, אשר 

לכך. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בהסכמת העלתה אותה לאתר ואין להעתיק תכנים אלה ללא קבלת רשותה 

 .שימוש בתכני הגולשת, כמפורט להלן ועשי הבעליםהגולשת כי 

הגולשת מצהירה כי ידוע לה שכל תכני הגולשת וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידה הוא באחריותה 

לאתר ו/או למי  הבלעדית, והגולשת אחראית באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידה

משירותיו. הגולשת מתחייבת כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם 

אחר, לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לשם טוב. הגולשת לא תעלה לאתר ו/או תשלח באמצעותו כל חומר 

ת, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא תנהג בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשות אחרו

 .בעליםבכל דרך העלולה לגרום נזקים ל

הגולשת מתחייבת שמלוא תוכני הגולשת לרבות כל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, 

גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידה יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות 

, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, זכויות קניין רוחני. הגולשת לא תעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים

חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או 

 הבעליםו/או לכל שירות אחר של  האינטרנטלהטריד גולשות אחרות. הגולשת לא תפרסם ו/או תעלה לאתר 

העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, 

לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולשת לא תאסוף נתונים על גולשות אחרות ולא 

תספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולשת לא תעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא תנהג 

 .נזקים בעליםום לצד שלישי כלשהו ו/או לבכל דרך העלולה לגר

 .הגולשת לא תאסוף נתונים על גולשות אחרות ולא תספק מידע על פעולות בלתי חוקיות

באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן  הבעליםהגולשת מתחייבת לפטור את 

או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולשת, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות 

באתר האינטרנט של הבעלים, המועלים ו/או המופיעים בכל מקום באתר לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 .יסבוק, אינסטגרם וכל רשת חברתית אחרת על פי שיקול דעתם הבלעדיפי

אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג  ,בגין כל נזק, הפסד הבעליםבנוסף מתחייבת הגולשת לפצות ולשפות את 

הטוב של אדם )לשון  ורת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בשמ, לרבות בשל הפבעליםשהוא, שנגרמו או ייגרמו ל



ורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ו/או המופיעים בכל מקום באתר לרבות, ומבלי הרע(, והקש

, וזאת באתר האינטרנט של הבעלים, פייסבוק, אינסטגרם וכל רשת חברתית אחרתלגרוע מכלליות האמור, 

כל טענה או  , והיא מוותרת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר עלהבעליםהראשונה של  םמיד לאחר דרישת

 .בקשר עם התכנים האמורים הבעליםדרישה כלפי 

כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשות, ללא אישור בעלת הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות 

ו/או מי מטעמה,  הבעליםשימוש בתכני הגולשות על ידי  . למען הסר ספק, מובהר כי2007-תשס"חם, יוצרי

-תשס"חחוק זכות יוצרים, עיל, מאושר כאמור על ידי בעלת הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על כאמור בפסקה דל

2007. 

להציגם ו/או  או/וו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני גולשות,  בעליםהגולשת מסכימה ומאשרת ל

בות ליחסי ציבור ולקידום , לרהבעליםלצרכי , ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא האינטרנטלהפיצם באתר 

המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות,  םצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתבאמ האינטרנטאתר 

ל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולשת ו/או לשלם לה תמורה כלשהי ובמדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכ

 הגולשות בתכני שעשו השימוש בגין הכנסה ויקפי הבעליםש במקרה גם זה ובכללבגין השימוש כאמור, 

 .מראש הגולשת הסכמת את לקבל מבלי גולשות תכני ורימכ לא הבעלים, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. כאמור

 .דין לכל בהתאם מוגבלויות לבעלי האתר נגישות על אחראים העסקים בעלי, ספק הבהר למען

 סינון והגבלות שימוש תכני גולשות

סינון לתכני הגולשות המועלים לאתר, ואינה מסירה ו/או מוחקת תכנים אלו לשם  יםמבצע םאינ הבעלים

. מבלי לגרוע ם, לפי שיקול דעתתכנים למחוקו/או את הזכות להסיר  םלעצמ יםשומר הבעליםסינונם. עם זאת, 

, בין אם על ידי גולשת, על ידי צד שלישי או באמצעות מי מטעמה, הבעליםהיה ויובא לידיעת מהאמור לעיל, 

על ידי גולשת, ואשר מהווה הפרה של כל דין ו/או הפוגע בזכויות האינטרנט מידע אודות תוכן שהועלה לאתר 

את התוכן האמור וזאת מבלי  ם, לפי שיקול דעתלהסיר ו/או למחוק ו/או לחסום םרשאי יוהי הבעליםצד שלישי, 

 אתרממערכת  דע את הגולשת, אשר העלתה את התוכן לאתר.  למרות האמור, פרטי הגולשות לא יימחקוליי

 , אף לא לבקשתן. האינטרנט

למנוע השתתפות של גולשת כלשהי בחלק מהשירותים ו/או בכולם, לרבות הגבלת אפשרות  םרשאי הבעלים

שנותו, ת שימוש הגולשות בשירות מסוים וללהגביל את אפשרו םוכן רשאי ,העלאת תוכן גולשות הכניסה ו/או

למנוע ולהגביל את השתתפותה של גולשת  םרשאי הבעלים. למען הסר ספק, םמפעם לפעם ולפי שיקול דעת

 .כלשהי בחלק מהשירותים מטעמי התאמת התכנים לגיל הגולשות

 האינטרנט מאתר והפניות פרסומות, קישורים

. הבעלים של פיקוח או/ו בשליטה שאינם ומקורות פרסומות, לתכנים הפניה שתהיה יכול האינטרנט באתר

, סוג מכל נזק בגינם או/ו באמצעותם ייגרם אם או, חוקי בלתי, מוסרי בלתי, פוגעני חומר בהם יופיע אם לפיכך

 .כך על אחריות כל תהא ולא אין מטעמם מי או/ו לבעלים אזי

 רוחני קניין וזכויות בעלות זכויות

 מכבדים הבעלים .בינלאומיות ואמנות ישראל מדינת חוקי מכוח ל"ובחו בישראל מוגנות הרוחני הקניין זכויות

 האינטרנטכל שימוש באתר תעשה על כן גם הגולשת לא ו, אחרים של רוחני קניין וזכויות בעלות זכויות

   ובשירותיו שיש בו משום פגיעה בקניין רוחני של אדם אחר.

 אלא שימוש כל בהם לעשות ואין, רכושך ואינם הבעלים של הבלעדי הרכוש הם ותכניו זה אינטרנט אתר

 .אלו שימוש לתנאי בכפוף

 באתר הרוחני הקניין זכויות או/ו המידע את לראות יש, ובכתב מראש אחרת במפורש הוסכם אם אלא

 זכויות זה ובכלל, שלישיים צדדים י"ע בלבד הבעלים לשימוש כמותרים או/ו בלבד הבעלים כשל האינטרנט



, עיצובים, יצירות, פטנטים, מדגמים, מסחריים שמות, שרות סימני, מסחר סימני, מוסריות זכויות, יוצרים

 או/ו מידע וכל, ועסקי מסחרי מידע, מקצועי מידע, פונקציונאלי מידע, טכנולוגי מידע, מסחריים סודות, אמצאות

 "(.הרוחני הקניין זכויות)" נרשמה שלא ובין, שנרשמה בין, רוחני קניין זכות

 או/ו של הבעלים ידיעת ללא האינטרנט לאתר שהוזנו בתכנים רוחני קניין זכויות בעלי שלישיים צדדים

 .כך על להם ולדווח מטעמם למי או/ו לבעלים לפנות מתבקשים, הסכמתם

 לאתר הזנה או/ו שימוש כל ולמנוע, לתקן, לשנות, להסיר, לאכוף הזכות את לעצמם שומרים הבעלים

 פיצוי כל ולדרוש, שלישיים צדדים של או/ו שלהם רוחני קניין זכויות המפרים תכנים של פרסום או/ו האינטרנט

 של או/ו זכויותיהם של אפשרית הפרה של במצב הבעלים את או/ו עצמו את להעמיד שעלול מי מכל שיפוי או/ו

 .אחרים

  מאחריות פטור

 "(.As Is)" שהוא כפי במצבם לשימוש ומוצעים מוצגים, בו הכלולים והתכנים האינטרנט אתר

 האינטרנט באתר שייעשה כלשהו לשימוש, אחרת או/ו נזיקית או/ו חוזית, כלשהי באחריות יישאו לא הבעלים

 .כלשהי מסיבה האינטרנט באתר משימוש להפרעה או/ו למניעה או/ו, ביישומיו או/ו

שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא  יםמתחייבאחראיים לזמינות השירותים ואינם  םאינ הבעלים

או מפני  הבעליםהפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי 

 , מיהבעליםנזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל 

 .םו/או מי מטעמ םמספקיה

לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות כהגדרתם לעיל בתקנון זה,  יםאחראי םאינ הבעלים

לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות  יםאחראי םובכלל זה אינ

ובשירותים  האינטרנטשימוש אחר כלשהו של גולשות באתר  מסחריים, בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם

  .המוצעים והנכללים בו

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר 

שת ו/או לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגול יםאינה אחראי הבעליםברשת, ו

מפני גישה בלתי מורשית  יםחסינ םכי הים מתחייב םאינ הבעלים .לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך

 .   םלמחשביה

ו/או לכל  האינטרנטת אשר מועלים לאתר ושל הגולש תגובותלדעות ו/או לתכנים ו/או ל יםאחראי םאינ הבעלים

 יםאחראי םאינ הבעלים. כמו כן, בשירותים אלה למידע המפורסם יםאחראי םאינ םוה הבעליםשירות אחר של 

 אתראחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת כתוצאה מ

לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות  ו/או שירותים אלה, האינטרנט

 .ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיותמסחריים, פטנטים 

במידה והגולשות תתקשרנה עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשות לבין 

בשום דרך, ולא תשא באחריות  םאחראי םאינ הבעליםצד להתקשרות.  יוהילא  הבעליםהגורמים השלישיים, ו

 .ל נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשות כתוצאה מהתקשרויות אלהכלשהי, ע

בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים  הבעליםתביעה, או דרישה כלפי  ,לא תהיה לגולשת כל טענה

, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולשת ו/או ים באתר האינטרנטהמפורסמים ו/או המסופק

ם בכלל( אצל הגולשות, והיא מוותרת בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור לתגובות שיעוררו )א

 .הבעלים ו/או כנגד מי מטעמםכנגד 



הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא  םמרצונ וניס הבעליםהיה ו

 ם.הבעלייתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על 

 אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, םמטעמו/או מי  הבעליםחול על יבשום נסיבות לא 

נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי 

הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, 

בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, 

תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש 

בין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ו

 .על האפשרות של דמי נזיקין כאמור םאו מי מטעמו/ בעליםל

ובין אם לאו, האינטרנט אתר באתר לתאם בניהן, בין אם במסגרת מובהר כי אם וכלל שיבחרו הגולשות 

לפעילויות אלה והגולשות  םאחראי םאינ בעליםה, האינטרנט אתרילויות אשר יתקיימו מחוץ למסגרת פע

המארגנות בקשר עם פעילויות אלה. גולשות  הבעליםכי לא תבואנה בדרישה כלפי  מצהירות ומתחייבות

לשפות וגולשות הבוחרות להשתתף בפעילויות המאורגנות מתחייבות בזאת  ר האינטרנטפעילויות מחוץ לאת

 בגין כל חבות אשר תצמח לה )ככל שתצמח לה( בגין אותן פעילויות.  הבעליםאת 

 הגנת הפרטיות

לבצע  ווכלי הבעליםוהשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ש האינטרנטהגלישה באתר 

 םרשאי הבעליםפיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. 

השתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ל

 .םותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה

לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות  יםמקפיד הבעלים

למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או הגולשות ולא תגלה 

, למעט פרטים ונתונים האינטרנטכל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולשת באתר 

את הזכות  םלעצמ יםשומר הבעליםפומביים שפורסמו על ידי הגולשת עצמה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

, בהתאם האינטרנטלחשוף את פרטי הגולשת וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולשת עשתה/עושה באתר 

, ו/או הבעליםלהוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולשת לבין 

כי  וסבריהבלעדי,  םעת, על פי שיקול דהבעליםבמקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולשת, ו/או במקרה ש

ו/או מכירת הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג 

 .עם צד שלישי כלשהו הבעליםשל  םפעילות

 ניתוק, הפסקה ושינויים

על כך הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה  םמהשירותים, לפי שיקול דעתלהסיר תכנים  םרשאי הבעלים

לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולשת עשתה 

שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או 

 .ים הקבועים בתקנון זהבאופן המעורר חשד סביר, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנא

לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע,  , הבעלים רשאיםכמו כן

, בעתות ת אתר האינטרנטאו מיידיות במערכות המשמשות או לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית

 .חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי

אחריות כלשהי, ו/או כדי  הבעליםבהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על  אין בחסימה,

 .לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה



, היקפם האינטרנט, מראהו, את השירותים באתר האינטרנטלשנות מעת לעת את מבנה אתר  ווכלי הבעלים

בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל  ,והכל -היבט אחר הכרוך בהם וזמינותם של השירותים וכל 

 .בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם הבעליםטענה, תביעה ו/או דרישה כלפי 

 גיבוי התכנים

 הבעלים נוקטים באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שהגולשות מעלות לאתר

האינטרנט, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם. עם זאת, הבעלים 

 ממליצים לגולשות לגבות את התכנים שהן מעלות ולשמור העתק מהן.

 הצהרות והתחייבויות הגולשות

 :כדלקמן םהבעליבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהירה כל גולשת ומתחייבת כלפי 

   בוטה, מאיים אופי מכילים אשר וידאו קטעי או/ו תמונות או/ו תכניםלא להשתמש ו/או להעלות לאתר ,
 ;הציבור ברגשות לפגוע שעלול או בוטה מיני אופי בעל או פורנוגרפי חומר או, מעליב או, גזעני

 חומר הבעלים של אחר שירות לכל או/ו האינטרנט לאתר ידן על המועלים גולשות בתכני לכלול לא 
 זכויות הפרת, הרע לשון הוצאת, הטעיה, המרדה, אליה חדירה או/ו בפרטיות פגיעה המהווה כלשהו
 אחרות זכויות הפרת', וכו פטנטים, מדגמים, מסחריים ושמות סימנים הפרת, מבצעים זכויות, יוצרים
 חוזיות בזכויות פגיעה או/ו, טוב לשם בזכות פגיעה או/ו מסחריות עוולות, שלישיים צדדים של כלשהן

 ;דין כל של אחרת הפרה או/ו לאחרים אמון בחובות או/ו

 היוצרים זכויות, רק לא אך לרבות, גולשות בתכני הרוחני הקניין זכויות כל של הבעלים היא כי 
 של אחר שירות לכל או/ו האינטרנט לאתר המועלות התמונות ועל הוידיאו תכני על והמבצעים

 ;הבעלים

 של אחר שירות לכל או/ו האינטרנט לאתר הקשור בכל סוג מכל יוצרים זכויות ותפר במידה כי 
 החוקיים הבעלים אינה היא כאשר, האינטרנט לאתר וידאו תכני או/ו תמונות העלאת לרבות, הבעלים

 כל מעצמם להסיר הבעלים של כוחם את מייפה היא, עימם ובקשר יםהמועל בתכנים הזכויות כל של
 םלה שיגרמו הנזקים בגין הבעלים את תשפה היא וכי  בנושא תביעה כל הגולשת אל ולהעביר אחריות
 .כאמור זכויות מהפרת כתוצאה

  שפורסם אחר חומר וכל וידאו, גרפיקה, תוכנה, צליל, מוסיקה ,תוכנה, טקסט, מידע שכל לה ידוע כי 

 באחריותה הוא פרטית בצורה הבעלים של אחר שירות לכל או/ו האינטרנט לאתר ידה על הועלה או
 ;שהועלה לתוכן בלעדית אחראית והיא הבלעדית

 באתר האינטרנט;שעשויה להעליב או לפגוע בגולשות אחרות  ,לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה 

  לא לפגוע בגולשות אחרות ולא לעבור על החוק בדרך  ,אתר האינטרנטלא להטריד גולשות אחרות ב

 ;אחרת

  חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות -חומר בלתיהאינטרנט לא להעלות לאתר
 ;לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל

  ו/או אשר הסתמכות עליו עשויה לגרום  לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולשת שהוא שקרי או מטעה
 שלישי כלשהו; נזק ישיר או עקיף לצד

  לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; 

  לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; 

  לרצח או לעבירה על החוק ,לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר; 



 לא לפרסם פרטים אישים של גולשות אחרות או מספר טלפון; 

  וע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דיןלצורך ביצ הבעליםלא להשתמש בשירותים של; 

  ,להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה

 ;הבעליםמעת לעת, ע"י 

  לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום

  (Worms) ,טרויאני, תולעים-עוינות הידועות כסוס-לרבות תוכנותמחשב )"וירוס"(, -הכוללים נגיף

וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או ( Malicious) Applications  יישומים מזיקים (Vandals), ליםואנד

 ;1995 -תשנ"ה ים, להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשב

 לונות מצד המקבלותלא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר ת; 

  לא לפרסם ו/או להציע למכור ו/או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות ו/או בניגוד לכל

 ;דין

  לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות

 ;עימם

 ם שימוש בתוכנות מחשב, קבצים לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרי

 ;דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור

  1981 -לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א; 

 לגרום נזק ישיר או עקיף  לא להשתמש באתר ו/או בשירותים על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה

 לצד שלישי כלשהו;

 לא להפנות לכל קישור (link)  נאסר לפי מסמך זה שפרסומואו לתת הפניה אחרת לחומר; 

 ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיה האישיות )אם וככל  לשמור בסוד

, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה( ו/או את אמצעי הגישה הבעליםשיימסרו לה כאלה על ידי 

 הבעלים, אלא אם קיבלה את הסכמת הבעליםלרשת האינטרנט, אשר יימסרו )אם יימסרו( לה ע"י 

 ;לכך, מראש ובכתב

  יוסרו,  -תחסם, התכנים שהעלתה  -גולשת שתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל

ולצרוך שירותים באמצעותו.  האינטרנטסום אותה ולמנוע ממנה לגלוש באתר לח םרשאי יויה הבעליםו

ו/או נמנעה כניסתה לא תהיה רשאית לחזור ולגלוש גם תחת שם  הבעליםגולשת שהורחקה על ידי 

 ;משתמש אחר

  מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או  הבעליםהגולשת תפצה ותשפה את

ו/או  בעליםמכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו ל ,צאהאובדן ו/או הו

ובכל  האינטרנטלצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולשת המופיעים באתר 

לפי ו/או בשירותים, וזאת  האינטרנטשירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשתה הגולשת באתר 

, והיא מוותרת באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או הבעליםנה של הראשו םדרישת

והשימוש בשירותים  האינטרנטבקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר  הבעליםדרישה כלפי 

 .האמורים

 שיפוי

 נזק לבעלים שגרם מחדל או/ו מעשה כל בגין, מטעמם מי כל או/ו הבעלים את ולפצות לשפות להתחייב הנך

 הוראות הפרת עקב בין, אלו שימוש תנאי הפרת עקב בין, הוצאה או תשלום, רווח-אבדן, הפסד, עקיף או ישיר

 .כלשהו שלישי מצד תביעה או טענה כל עקב ובין, דין כל

 שיפוט סמכות

 הבוררות ומקום, בלבד ישראל מדינתשיחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם יהיו דיניי  םדיניה

 .ישראל, אביב תל במחוז המוסמך המשפט ביתל נתונים בסמכות בלעדית וייחודית יהיו והשיפוט

 שימוש בתנאי שינויים



 דעתם שיקול לפי, מחיקות, תוספות, עדכונים, שינויים לעת מעת יחולו אלו שימוש תנאי שבהוראות יכול

 באתר שימוש לעשות להמשיך נתמעוניי הינך אם. הודעה תפורסם עליהם, הבעלים של והבלעדי המוחלט

 .החוק להוראות בסתירה יעמדו הם אם אלא, המתוקנים לתנאים מהכמסכי אותך ייראו, זה אינטרנט

 אלינו פנה

: אימיילבכל שאלה ו/או בקשה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט תוכלי לפנות לבעלים בכתובת ה

info@fashanga.co.il 
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