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 "סיוניופנ יון פיננסלתכנ כנותסו- דשטייןגול הביתז"

 תובתבכ לעפוהמ הלש נטנטריהא אתרב ושללג ירתכםבח את תמברכ שטייןלדגו יתזהב
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 ותנוכ ותפישק לע ותסוסהמב הודעב ותיטשבתלוגהד יתאיש יתנסניפהוולמהניהןיילדשטוג יתהבז

 מרים,מא כן, וכמ ן,יילדשטוגתיהבזהעימצ תםוא יםותירהש ותודאעידמ פקמס אתרה.אהלמ

 .ודעוהנונכ יתללכות כלנההת ,סיםנניפח,ויטי בשאונב חבנרעידומ וגל, בפיםיט

 .האתר עם רת קשרייצלוםיותירש לתורך קבלצ אתרים בפרט ירהשאלןיתנ

 ללי:כ .1

נאא ״(.ןונהתק״) ולא ושימש ינאות ןונבתק טיםורפהמ יםנאלת הפופכ באתר ישהלהג

 מתךכהס לע יםידעמ וב ותלועפ עווביצ אתרב הישלהג ןשכ ה,ידפבק ןונהתק את קרא 

 עתמ ן,ונתקה ינאת את ותנלש ותוזכ את ומרש תרהא ן,כ ומכ ן.ונבתק יםלולהכ איםנלת

 היהי ורכאמ יוניהש לתהח עדומ מת.וקדמ העודה לאלו יעדלבה ועתד לויקש יפ לע עת,ל

 ר.ו באתומפרס עמרג

.1.1 

 הקבנ וא זכר ןולשב ושימוהש םיניהמ ינש ינלב הווש ןפובא סיחימת הז ןונתקב ורהאמ

 בלבד. ותוחנ ימעא מטוה

.1.2 

 ירשכמ וא חשבמ לכ ותעמצבא וב יםלולהכ יםנובתכ אתרב שומיש לע יםלח ןונהתק ינאת

 לע יםלח הם ןכ וכמ ו"ב(.יוכ טלטאב ימחשב י,לרולס ןופלט מתוג)כד חרא ורתתקש

 רתותקש יעאמצ וא רשת לכ ותעאמצב ןיוב נטטרניהא רשת תועבאמצ ןיב באתר, ושימהש

 חרים.א

.1.3 

וא הורה וראיש יבתימח 18  ליגל חתמת ןיטק לש הלועפ ל.יג לכב תרתומ אתרב הלישהג

 וס.פווטרפא

.1.4 

 עםמט וקףת סרתח הנישה וא הפילאכ נתיתנ הניא הז ןונבתק הוראה יכ עיקביש הבמקר

 ותאורה שאר לש ןפתיואכ ןותפקת ן,ותיוקבח עופגל וא עיפשהל יכד בכך האי לא ו,לשהכ

 ן.ונהתק

.1.5 

 2. :מששתת מהצהר

 ם:הל עויד יים כיממסכו יםים, מאשררימצה האתר ילשותר, גוש באימבטרם הש .2.1

 להעופלוכ לבדב שרההע לשם קיםופומס ניםיתנראתב יםופיעהמ ניםשהתכ .2.1.1

 ש;לות הגוחריא לע התעש תיהםבוה בעקשתעש

ו/או ייננספ ו/או חיטובי ו/או השקעות לייעוץ יףלתחכ איםובמ ינםא ניםשהתכ .2.1.2

ההשקעות ו/או נסיםינהפ וםתחב מקצוע שיאנ לש עוץיי בהם לראות ואין מקצועי, 

 ם;חריאועמקצ שיאנ ו/או 
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מי או ותפיוש,ובדיועו,ליהמנ ר,אתה לפיכ נהטע לכ יהתה לא אתרה לקוחותלש .2.1.3

 או שכולר וף,לג ות,לרב זקנללכ עקיף, או יריש פןבאו ם,איחרא יהיו אל והם מטעמו 

 ו/או ראתמה כןתו לתמקב הצאכתו יגרם אשר ר,אח דפסהללכ או חרא זקנללכ

שירות לע או מסוים נייןלע ץייע יץ אולמה זהיר,ה אתראם ה ולאפי ,אתרה תירושימ

 לבמק ו/או לקוחה חריותבא אישי או יףלתח ווהיה לא תרהא קרהמ ובשום מסוים 

 לרכושם ו/או ושולרכ זקנרבוע חובה וןסיכ לוכ ותחריאה להחחלקוהלע ות.שירה

 ר.אתי הבשירות שוימהש אי שימוש ו/אוים מהובעהנ שיים,ילש ל צדדיםש

 לשהלאהמ וותיחראלע ואהוב ושימוהש (AS IS) ואהשיפכ ושימלש ןיתנ אתרשה .2.1.4

 ש;לוהג

 חרת.ת אינולטשהוראהוה אנוק, תקחלפר כי לא לשוגה באתר מושישבש .2.1.5

 ותיראחב ישאילאו אתרביםנתכהלשותלמהשואוקיהד ידתלמעוגנביביתחמוניא אתרה.2.2

 נזק. ות אועה, טיאל שגלכ

 ר:אתשה בליהג .3

לש.וג ללכ חופת ואוה הרשמה, יםדורש םניו אן בויעהו אתרב ישהלהג .3.1 

 שם י,פרט שם ן:וכג יםיאיש םיטפר ורלמס לשוהג יתבקש אתרב יםפרט ארתהש עתב

 האתר(. לו שעתל דויקה )לשליעפ ינולקטרא ארוובת דכת ןוכ ןופלה, טפחמש

.3.2 

 לכסלו ותירבש השתמשל ותשרפהא את עונלמ יםלולע ייםוגש וא יםילקח יםפרט ירתמס

 נם באתר.עדכל יש יםפרט יוניל שה שבמקר ורך.ה הצבמקר ירת קשריצ

.3.3 

 היהי ןתינ אל ווסרלמ לאב לםוא ע,ידהמ את ורלמס וקח יפ-לע הובח ןיא יכ הרובמ

 האתר. יותירלהשתמש בש

.3.4 

 תרהא לש ותיפרטה ותינילמד אםהתב לאא וש,ימש ומסרנש יםטפרב היעש לא אתרה

 ה.ן זונקרד מתפנ ילתלק בח והומהה

.3.5 

 י,קוויש ןוכת לתקב יתר,ה ןיב ת,ללוכ ולש,גה מתסכלה וףפבכ באתר, יםפרט ארתהש

 ים.וממשים רשלמשת יםעהמוצ ותנחוה יםנועדכ ים,עלמבצ חסיע בידמ

.3.6 

 דרך לאתר ותחברהת הז ללובכ לאתר היסנלכ יויהז ידרכ ת,על עתמ ע,ובלק ירשא אתרה

 רת.חה אורמפלטפ ו/או חרתת איחברת רשת ו/או וקסבייפה

.3.7 

 עורלג ילמב לט.חוהמ ועתד לויקש יפל באתר ושימש לשוג למכ עונלמ ירשא אתרה

 ם:יהבא יםהמקרמ חדל או בכילו אישתום גחסל אתרה יל, רשאיעל ורהאממ

.3.8 

 ם;ייוגים שטפר ןוומתכו בנמסר תרים באפרט ארתהש עתאם ב .3.8.1

 ינידיפ-לעיוקחילתבהמעש עלבצ ותנסליכד ואעולביצ רבאת ושימשהנעששהבמקר .3.8.2

 קל,לה אפשר,ליכד וא ור,מכא יוקחילתכב וינפלעהחזנההמעש וא ל,ישרא נתימד

 ה כזה;עשל מו שעוביצ ודדעלוע איילס

 זה; ןוני תקנאו תפרוה אם .3.8.3



 ר;ת באתוחרהתלןוייסנר בוש באתימה שנעשש רהבמק .3.8.4

 דרך לבכ אתרב השתמשלושוללג יםחרמא ענשתמ להועפלכ לשוגייד לע תהנעש אם .3.8.5

 יא.שה

 ר:אתים המוצעים בהשירות .4

תר.הא יפו בדוצגיו ועיפוי אתרה ייד לע יםעהמוצ יםותירהש .4.1 

את ותנלש וא יקםפסלה וא יםותירהש ןוומג את ותנלש ותהזכ את ולעצמ ומרש אתרה .4.2 

 קדמת.ומ עהודה לאל ו,ל הוצמחו אתרים בעוצהמ יםותיריר השמח

ים.ותירל שש ולשהן כוומג יםילק יא,שה ל דרךבכ יב,וחו מניתר אהא .4.3 

אתר.ה לי שעדלהב ועתל דויקי שפ-לע וניה באתר יםותירת השהצג ןפוא .4.4 

 ר:אתת האחריו .5

 ןפואל ותיחראו/אוילשהכהאוצלת החהבט וםמש אתרבעיפומהעידבמ ותלרא ןיא .5.1

יף,קעוא יריש נזק, וםלש יחראאהייה לא האתר ו.ב יםעמוצה תיםוירהש לש ותיוליעפה

 ריםתלא יםורישבק ו/או באתר עיפוהמ עידמלע ותסתמכמה אהכתוצ ולשגל גרםיי אשר 

 יםוצגמ אשר תיםוירבש ושימשו/או חראינוחיצ ו/אויימנפעידמ ורמק לכו/או יםחרא

 ו.ידלע

 אתרהלש יםיעסקהויפותבש וורשמק אתר,ב יםוצגהמ יםותירש ותודא גיםומצ עידמ .5.2

 תםויחרבא יםנמצא יםותירלש חסיבןוכתלוכ ו(עיפויול)ככ אתרב יםעיפומ הםיותירשש

 עידמןיבג ותיחראלן כיתר אלאשןובן, מל כעוור,ים כאמיקעסהיםפותל הששיתעדלהב

 ה.ע זידמלוק שיהד ידתלמ ערב אתרהןיוא ה,ן זיעמ

 ומיגריש ותוצאוה פשנ מתעג ,פסדה יף(,עק וא יר)יש נזק ללכ יחראאהיהי לא אתרה .5.3

 וא ושימש ותעקבב הםלשכ יםילישש דיםלצד ו/או אתרבםיפרט ירלמשא ו/או יםולשלג

 ו'כו ותירש וצר,מ ומת,פרס ו,ידוא או,ידו ה,נותמ מצג, ון,נת ידע,מ ן,וכתלכלע ותסתמכה

 לש יתעדלהב וותיחרוא ועתדלויקשיפ-לע יתנעש ורכאמ ותתמכהס לכ באתר. יםעפוהמ

 תר.לש באוהג

 עם קשר ירתיצ ותעבאמצ אתרה ולשלג נגרםש נזקליחראא יההי לא רהמק בשום אתרה .5.4

 האתר. לים שיקעסה ויפותש

 אתרב וצגהמ עידהמ את ןויעב ואלקרו ות,ירזהב וגהנל תרבא יםלשולג ץילממ אתרה .5.5

 ן.ללה וארו, כמתתהתאמוווריאו, תעצמ ותירשל חסיע בידהמ את זהללובכ

לכ לש וילצרכ ימםהתאל ןתינ אלו (,AS IS) שהם ותכמ ושימלש ניםיתנ אתרב ניםהתכ .5.6

 לש תונותכ ןיבג תרהא יפלכ השידר וא העיתב ה,נעט לכ שלולג היתה לא ואדם. אדם 

 לע יהיה אתרב ושימוהש וירכלצ אמתםהת ואו/ הםיותלמגב יהם,ותלויכ ים,נהתכ

 ש באתר.לוהג לש יתעדלהב וותיחרא



יקומד הייהו וא,שה ותכמ וריבלצ עמוצ ו,ב עיפוהמ עידהמ לכ ותלרב ו,ותללבכ אתרה .5.7 

 תוינטכ ותיועט ולפנו ןיתכ ן,יפוללח וא לםש וניא עידהמו ןכית ולם,וא ן,יתנה לככ ןונכו

 ע.ידת במוחרו אא

יכ יביתחמ וניא אתרה ולש.ג לכ לש הלאהמו יתעדלהב וותיראח לע העשיי באתר ושימהש .5.8 

ומליה וא יםיקומד וא יםיוקח ,ניםונכ ים,לאמ וייה באתר, םיפרסמתהמ יםותירוש יםנתכ

עבנשת הוצאת ללכ יהכלש ותירחבא ישאי לא אתרה ולש.ג לכ לש ויותישודר ויותיפיצ את 

-) ות:לרב יהם,לע ותסתמכמה וא בהם, ושיממש וא מהם,   ם;יוקידיוא ותיועט ות,יאשג (1

) האתר; יותירבש ואו/ אתרב מושיהש קבע גרםנה וג,ס למכ וש,לרכ וא וףלג נזק ()2 3(

 ותילה יםלולעש ״בויוכ יניאוטר יוסס וס,ירו באג, לכ (4) תר;האמ וא אתרל ישהבג עהפרה

 ו.הכלש ילישצד ש יידלע אתרל יםעברומ

 ר:אתשימוש בה .6

 שרפלא וא השתמשלו יקעתהלןיא בלבד. ותיאישו ותיפרט תולמטר ותרמ אתרב מושיהש .6.1

 ים,חרא נטנטריאיבאתר ותלרב האתר, וךמת יםנבתכ חרתא דרך לבכ מש,השתל יםחרלא

 נהישא ןיוב יתחרמס ןיב ה,טרמללכ ו"ב,יוכ וספדיומרספב ים,ינולקטרא מיםופרסב

 מהכהס ו/או ורישא לתלקב וףפבכ עטלמ י,פרטויאיש ושמיש ורךלצ הננישא ית,חרמס

 ובכתב. ת מראשפורשמ

 גוסמ ותנוכת ותלרב חר,איעמצאלכוא חשבמ וםישילכליעפהל פשרלא ואליעפהלןיא .6.2

Crawlers Robots ניםל תכי שומטוטור אחזו אה אעתקה ה,יקוש, סרפיח לשם מה,ווכד 

 סףוא לקט, ירתיצ לשם ורכאמ יםעבאמצ השתמשל ןיוא ורציל ןיא ה,ז ללכב האתר. וךמת

 תר.האים מנו תכלייכאגר שו מא

 יזרבא יר,מכש ה,נוכתלכ ותעמצבא הזללובכ יאשה דרך לכב אתרמה יםנתכ יגלהצ ןיא .6.3

 שהםלכ ניםתכ הםמ יםירחסמוא אתרב ובםיצע את יםנשהמ ורתתקש לווקוטפר וא

 יים.חרמס יםנותכ ותומפרס פרטוב

 וא ותנעלגז יםודדעהמ יםנתכ ,ייםפגראונורפ יםנתכ ליהמכ אתר למכ אתרל לקשר ןיא .6.4

 ותליעפ דיםודעהמ וא וקלח דוגנמ ומםספרשוא וק,לח םיוגדנהמ וא ה,לופס יהלפלה

 וק.לח דתוגנהמ

 וא יג,להצ ןיוא "(וקעמ ורקיש)" יםהאתר לש יתהב דף נםישא האתר,מ יםנלתכ לקשר ןיא .6.5

 אתרב נטנטריא לדף הייה וקעמה ורקישה אם לאא חרת,א רךדלבכ ורכאמ יםנתכ פרסםל

 ןיטולחלהזההןפוו באשתמש בלהו ותפלצ יהיה ןיתנ"( כך שAS IS"וא )הי שפוכוואלבמ

 יפמד קותנבמ תר,האמ יםנלתכ לקשר וריסאלח ו,ז גרתבמס באתר. ובהייפלצו ושימלש

 ץובלק ואהנולתמ ןימישרב קשרל וראס ה:גמולד)םיבאתר םיעיפומ הם הםשב נטנטריהא

 דף לש יקתוהמד וובתכת לעןכוכמ ם(.יעיפומ הם ושב לאהמ ודעמל לאא אתר,ביפגר

 רתו: בשהגמולד המשתמש, שקבממ לכך עדויהמ ליגהר וםקבמ עיפולה אתרב נטנטריהא

 ות זובכת ירתהסלוא לףלס ות,נלש ןיהמשתמש. א לשןפפדד"( ב"Status Bar) ובתהכת

 חרת;ת אובל כתה בכפילהחלןיוא

 זה הובמקר יעדלהב ועתדלויקשיפל ורכאמ קועמ ורקיש לכלויטב ושלדר ירשא אתרה .6.6

 זה. ןיינעאתר בהיפלה כעיו תבאהישנה, דרעל טכ ודעמא תל



למכו אתרמה יםנלתכ ורקיש לכה מוצאגרם כתיינזק ש ללכ ותיחרל אישא בכי לא אתרה .6.7 

 ללכ יתעדלהבו אהלהמ ותיחראה ת.חרא ךדר לבכ ורכאמ ניםתכ לש וםספר וא ההצג

 בלבד. ורשיהק על מבצע יאה ים,נהתכ לום שפרס וה אהצג ור,קיש

 זק,נ לכ ןיגב ועממט ימ וא יםיקעסה ויפתוש ו,ילנהמ ו,יובדע האתר, את ותפלש לשוהג לע

פטשמ ותוצאוה "דוע "טשכ הז ללובכ- הםל וגרמייש הוצאה וא וםלתש ח,וור ןאבד פסד,ה

 ומעמט ימ וא וילנהמ ו,יובדע ,האתר את המשתמש פהיש ,וסףנב זה. ןונתק פרתה עקב 

 יםנתכמ הוצאכת ולשהכ ילישש צד ייד לע נגדם הלעושת הישדר ו/או העיתב ה,נעט לכ ןיבג

.6.8 

 לאתר. עים שביצורקישמהוצאוכת רום באתספרלויד לעונמסרש

 ות:שיר פסקותות והלאתר, תקיים בשינו .7

 אההמר ו/או האתר, הנמב את עתלתעמ ותנלש לוכי אתרה ל,יעל ורהאממעולגר ילמב .7.1

 ותבלג ירשא יההי תר,בא יםותירהש לש ותםנימוז פםיקה את תר,הא לש וביצעהו/או

 ישאה ריהי אתרה כן, וו. כמלטתחהיפלע יםחרו אה אלם כאיותריוש ניםעד תכום בלתש

 כך מראש. לעעיודלה ורךלא צב,להכו אתרב וךהכר חרט איבהלות כנלש

 נטנטריהא רשת לש ינאמיהד יפובא חשבהתב השאר, ןיב ו,עוציב ורכאמ יםיוניש .7.2

 ליםולעהז וגמס ייםוניש בעם,מט ה.ב יםרחשהמת יםחרהאו יםיוגלונהטכ ייםוניובש

 באתר יםולשגלהיתה לא "ב.ויוכ ותוחניאהליתחב וררעלואו/ ותלבתק יםוככר תוילה

 ותלתק ו/או ורכאמ יםיוניש עוביצ ןיבג האתר יפלכ השידר ו/או העיתב ה,נעט לכ

 עם.וגב ביצו איתרחשש

 וימייתק ות,קפסה לאבוא סדרםכוננתיי ו,עפרויאל תרהא יותירשש יביחמת וניא אתרה .7.3

 ינפמוא האתר ילמחשב יתרשומילתבהישגינפמ יםניחס וייהו ותיועט לאלוהטחבב

 רתותקש ותערכובמ יוובק ה,נוכבת ה,ומרבח ל,הכו- יםלכש וא ותלתק ים,לולקק ים,נזק

 יו.קפי מסל מו אצתר אהא לאצ

 ומת:פרסומים ופרס ור,ה לדיושאהר .8

 ויטפרב מושיש מאשר האתר, לש ורויהד מתילרש ורףומצ באתר טיםפר ירהשאש לשוג .8.1

 ת.על עתתר מהא עיבצות שומפרסו יםנודכעי,קוויע שידת מלורך קבלצ

 ן.ללה ןונת בתקוורטפהמ ורויהד ותאורההנלותח ורמים כאפרט ירהשאלש שול גע .8.2

 מסךהלומותוכחונ לאלו/אוותהסכמב לאש תרבא חראםאד לש יםפרט ירהשאלןיא .8.3

 ון.נקהת ינאל תו כלווסברחר שהלאו יםפרטה השארת עתבש

 חה,פמש שם י,פרט שם ן:וכג יםיישא יםפרט ורלמס לשוהג שיתבק יםפרטה ארתהש עתב .8.4

 את עונלמ יםלולע יםיושג וא יםילקח טיםפר ירתמס ה.ליעפינולקטרא וארד ובתכת ןוכ

טיםפר יוניל שש רהורך. במקהצ הבמקר קשר ירתיצ ללסכו ותירלהשתמש בש ותאפשרה

 באתר. כנםעדל יש 

 יההיןיתנ לא וסרםלמ לאב לםוא באתר, יםפרט ורלמס וקחיפ-לעהובחןיאיכ הרובמ .8.5

 האתר.מ יםנוכעדויוקוין שכול תלקב



 תרהא לש ותיפרטה ותינילמד אםהתב לאא וש,ימש ומסרנש יםטפרב היעש לא אתרה

 ון.נתקמה פרדנ ילתלק בח והומהה

.8.6 

 י,קוויש ןכות לתקב יתר,ה ןיב ,תללוכ יוקויש ןוכת לתלקב רוישוא אתרב יםפרט ארתהש

 מים.ומשים רשלמשת יםעהמוצ ותנחוה יםנועדכ ים,עלמבצ חסיע בידמ

.8.7 

 יברד חוללמש לשוהג לש וכמתהס את והומה ור,כאמ קי(וויש ןוכת תל)קב ורויד וראיש
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.8.8 

 לע יצהלח ותעבאמצ ורויהדמ תע לבכ ועצמ ירהסל יםפרטה ירמשא ותאפשרב יכ הרובמ

יהינפ ותעבאמצ וא חלשנש ורויד לכ יתחתבת עיפושמ "וצהפהת מתימרש ההסרל"

 תר,הא ירשא ור,כאמ ורויהד תיממרש נרשםה ועצמ וירהס לא ודע לכ תר.לא ל"ואבד

 ר.וכאמ יריש ורוינרשם דל ירבעהל ורת,התקש וקחל וףפבכ

.8.9 

 בו. עהמוצ ותירלש ותיחראו/אוילשהכ אהתוצלהטחהב וםור משויבד עידבמ ותלרא ןיא.8.10

 לככ ןונכו יקומד הייהו וא,שה תוכמ עוצמו,בעיפוהמ עידהמ לכ ותרבלו,ותללבכ ורויהד .8.11

 תוראח וא ותינטכ ותיועטולפנוןיתכ ן,יפוללח וא לםשוניאעידהמוןיתכ לם,ווא ן,יתנה

 ידע.במ

ותגמוצה ותומפרס ו/או וםפרס ותעודלמ בקשר הנעטלכולהיתה לא יכ מאשר לשוהג .8.12

 ותגהמוצ וםפרס ותעודמלעוגנהלבכ יכ הרובמ באתר. ןמוקילמ בקשר תולרב באתר, 

 ןנוכת ותיתאמ ות,וצגהמ ותומספרה ירתבחב ותערבהת לכןיא אתרל ישי,לש צד ותחסב

 ן.עתפוה וסדר

 חני:רו נייןק .9

 שי,ילש צד ותלעבב וא לבד,ב האתר ותלעבב הם ינוחהר ןיינהקו יםיוצרה ותיוזכ לכ .9.1

 לש ייםקעסה יהפותש זה ללבכוולא יםנבתכ ןידיפלעשוימש ותלעש לאתר השהרש

 האתר.

 ורציל עבד,ל ות,נלש ור,יבלצ ירעבלה בי,ומפבעלבצ י,ומבפב יגלהצ ץ,יפהל יק,עתלה ןיא .9.2

וףתיבש וא ותעבאמצ ןיוב ותירשיןיב ל,"נהןמ לקחלכ ירשכלה וארולמכ ות,גזרנ ותיריצ

 וא וםליציעאמצ ים,יפטוא ים,ינמכא ים,ינוקטרלא אם ןיביעאמצ וא דרך לבכ י,לישש צד 

 ילעמב וא האתרמ ומראש ה בכתבמהסכ תלקב לאב חרת,א ודרך יעאמצ לבכ וה, אלטהק

 גם הפתק וזהוראה ן(.נתישת ל(ככ המהסכהינאלת וףפובכ ,ןיינעהיפל חרים,אה ותיוהזכ

 ייד לעונמסר ואונוזשה ניםלתכ אתרהייד לעונעשש וםתרג ואהיכער וד,יבעללכ חסיב

 לאתר. יםולשהג

 וא עהודהלכ לשבש וא וקמחל יר,הסלמענימלה יש ור,אמכההסכמ הניתנשלוככ אם .9.3

 ®, חרמס ןימסוא ,© יםיוצרה ותיוזכ ןוימס גמה:ולד י,נחורןיינק ותיוזכ ןיינעבןימס

 מוש.ים שבה עשהיים שנלתכ יםוולנה



 לשםייעסקה יהפותשלש מתוספרה ותעודומ ניםתכ ותנומת ים,ומליצ חר,סהמ ינימס .9.4

 לאב ושימש הםב ותלעש ןיא םהב גם לבד.ב להא יםרסמפמ לש נםיינק נםיה אתרה

 תב.ובכ פרסם מראשהמ מתהסכ

 ט:פושי סמכות .10

 ןיהד ירתבר ילללכ הלותח היתה לא לםוא ל,ישרא נתימד יניד ורק אך ולויח הזןונתק לע .10.1

 הם.ים בעוהקב יומאלניהב

 טופיש ותכסמ היתה יםלרושיביוזחהמ פטהמש יתב לשטופיהש וזחבמ טפהמש ילבת .10.2

 ה.ן זונלתק ורהקש ו/אועובנהןיינעלית בכודיחי

 ות:יניות פרטימד .11

 ות.וחקלה ותיפרט את תר מכבדהא .11.1

 תר,יהןיוב לך,ש יםיאישה יםנונתב תמשלהש יםיועש ונא י,ותיכא ותירש פקלס נתמלע .11.2

 אסףנהעידהמ)" חשבהמ וא לךש ידינה ירמכשהלעעידומרתבא לךש מושיהש לעעידמ

 ם:יהבא יםרכר לצהאת את לשמש יועש רף באתנאסהעידהמ "(.באתר

 ;תיםוירהש ו את/או אתרהתפר אולש יםותירלך ש פקלס .11.2.1

 ר;האת לן שיהתק ולועפת .11.2.2

 ין;קן תפואב האתר את לנהלו ח אתנתל .11.2.3

 ר;אתהלות שחולקה ותריור שפיש .11.2.4

 .ותירלשותר אלא ים בקשרנונת לך פקלסות קשר אירליצ .11.2.5

 וגמה:לד י.טומוטן אפוים באוע מסידוף מאסל יועש תרהא וש באתר,ימת השעב .11.3

 ירהמכש וגוס ןפפדהד ואטננטריהא פקס נט,נטריהא לווקוטפר לך,ש IP-ה ובתכת .11.3.1

 ש;לוה גו אתנממ

 יקרת;הם בים בודעמה יםו תרשא באתר לךות שליעפה לטתהק .11.3.2

 ץובק הם ותיוגעץובק ולש.ג תהאונממ ריהמכש את ותזהל נתמלע ותיוגעב ושימש .11.3.3

 נטטרניאהןפפדבד ורלשמ יםיועש ינולקטרא וארדואןווקמ וםייש שאתר, ןקט סטטק

 באתר; יםהבא יםוריקוש בבימלש בהמחש לח שיהקש ןנוו בכ/או

 ר.אתלך בוש שיממהש גילהש ןתינו שתף אן, תשיע שתזידמ .11.3.4

 יםיעסקהוניפותש עם ללוכ ים,ילישש יםצדד עם לךשיאישהעידהמ את לשתף יםיועש ונא .11.4

 .יםנסניפה וםתחים בותירי שנתונו/או יםנקו ב/אוחויטת בוחבר תולרב יםותירי שנותנו

 ך:לע שידם במיוכהכר עלבצ יםיועש תיםורישינותנות שלועפל ותגמאוד .11.5

 את ואו/ אתרה את פרולש אתרב יםעהמוצ יםוקשמבה יםותירשה את לך פקלס .11.5.1

 ם;יותירהש



 ר;האת את חזקלתוחפתל.11.5.2

 אתרה ן,מכ חרלא ות.וחלקה ותריש את פרולש יםולשגו/או ותחולק לעעידמ ורלצב .11.5.3

 ם;יפרסממו יםיליאנצוטפקוויי שפותש עם ורכאמ עידמ לשתף יועש

 ברשת פיםסונ מיםרספמו תוחרוא סטגרםניא וק,יסביפ ןוכג ותיחברת ותרשת וףיתש .11.5.4

 ם;יחרואהלואבל, טוגן גוכג

 ןואמ ןבה יםנותנונשא ותברוח יםפולג יישאעידמ יםפקסמונא– יםיסטסטט יםלצרכ .11.5.5

 ןונעם תק חדה אנה בקלועהןפוובא אתרה ותוראהיפלונורעב עידמה ו אתעבדיי שכד

 עידמ י,איש עידמ ירתלמס שמרא הסכמההניתנ לאשלכוכ ל,לככ האתר. ותיניומד הז

 הים.ים מזפרט ללוכ וניא טיםיססטט כיםלצר עברוהמ

 ןיתנ חרא ידאגת ותלעלב ורעבי האתר אם וא חרא וףגתוליעפ וךתל זגוימ אתרהוהידבמ .11.6

 יביתחיידאגהתה שבמקר ל רקאתר, אבים ביהקעידהמ את חדשהידגלתא ירעבלה יהיה

 ה.ן זוני תקנאתלע ורלשמ

 הםו לך,שעידהממ לקלח ואלכלהישג נתיתנ ורכאמ יםיסקע יםפותוש יםתוירשינותנל .11.7

 ות.חרא וףיסת אייוגלונו בטכל( איעלןגדרתהות )כיוגעהשתמש בל יםיועש

 מיםורג מצד החושנו נתיוע ותליעפינפמ יםוזאחה אתבמ בוערלןיתנ לאש ורלזכ ובחש .11.8

 ויהי באתר יםותירששה יביתחמ לא האתרו לטחומןוטחב להא ותלועפבןיאןלכו יםזר

 בו. אסףנהעידלמ יתמורש ילתה בישי גנפמ לטוחן מפוים באניחס

 ר:אתנים בובות ותכתג וםפרס .12

 ותיחרהא ניםהתכ לחוש על להח באתר, וםפרסל ניםותכ תוובתג ירתמס וא וריגש עתב.12.1

 ויהי להכא ניםשתכ ידפהקלוילעו וםפרסהמענבשת אהתוצ ללכ יתדעלהבוהלאהמ

 :יםהבא יםנהתכ את ראתב פרסםלןילבד, אב מהוגהד ןעלמו השאר ןיים. ביוקח

 ף;לומס או העי, מטכשקר עוידהןוכת כל .12.1.1

 ינימוס ריםיוצ ותיוזכ ותלרב ןותא פרמ או יםחרא של ותיניינקתויובזכ עוגפהןוכת כל .12.1.2

 ר;סחמ

 ן;צרכ ותעהטללולעהןוכת כל .12.1.3

 י;חרמס או ימופרס יפוא בעל ןוכת כל .12.1.4

 ה;וטבינימיפואלעב או יפגראונורפןוכת כל .12.1.5

 יודרכ נםעמ את או ייםאישה יהםפרט את תם,וא ההזומ יםנילקט עוגנהןוכת כל .12.1.6

 ם;ימע ותהתקשרה

 תבובכ ורשתפהמ םהסכמת את וננתשילמב ים,חרא יםאנש יתישאהזההמ ןוכת כל .12.1.7

 ם;ותזה וםפרסל

 ותנוכת ותלרב ס(וירו) חשבמ יףנג ליםלוהכ וםייש או במחש ודק חשב,מ נתוכת כל .12.1.8

 ם;הינילמ קיםימז מיםויישו ותניוע



 ב;והט ובשמ ואוותיפרטבעוגפהואדם, א על עהר ןולש והומההןוכת כל . 12.1.9

 ח;ור גס או ייםן, מאיוע יב,לעי, מנורדטןוכת או יפוא בעל ןוכת כל. 12.1.10

 ו;לשהכ יסבס על הלופס יהלפאות אונעלגז דדועמ ואהוו, אב שיש ןוכת כל. 12.1.11

 חית;אזר עהילתב יסבס ותולה לולע או יתלילפהירעב עוביצ ודדעהמ ןוכת כל. 12.1.12

 עופגלוא נזק וםלגר לולעה או נטנטריבא ליםובהמק ושימהש ילללכ גדונהמ ןוכת כל. 12.1.13

 פרט.ב האתר ימשתמשוב ללבכ נטנטריא יבמשתמש

לבכ וםפרסל נמסרשןוכתו/או בהותג לכ תרללא וקחלמ וא פרסםל לסרב ירשא האתר . 12.2

 עוגפל ליםולע וא יםעוגפ וסמורפש ניםשתכ וא ןונהתק ינאת ופרוה יכ ימצאש עת 

 ישאר יהיה האתר סף,ונב .ועממט יבמ או באתר ו,ימשתמשב באתר, ניםיתנה תיםוירבש

 את סוםחלאו/ו תרבא פיםוסנ ניםתכ ו/או ותובתג פרסםלמ לשומג עונלמ זה רהבמק

 .ןיד כל פי על רהאת תויוזכ על ותפיוסמהז יףעס ותראוה אתר.לוישתג

 ללובכ לטוחהמ ועתדלויקשיפל ום,פרסלונמסרשהובתג ו/אוןוכת כל וךערלירשא אתרה . 12.3

 .ולקצר זה

 כל לעבאוה פרסםהמ יכ ורשיא והומה באתר וםפרסל ותובתג ו/או ניםתכ ירתמס . 12.4

 ות,יוהזכ לעמב ןיכד ההרשא לעב ואהו/או סוםפרל וסרםלמ ירשא ואהיוכ בהם ותיוהזכ

 יראאחכ חזקומ פרסםמהכי רבהומ באתר. סוםפרל ניםכהת את ורלמס ול רהיהמת

 לאל מושישןיבג האתר נגד ושוגיש ישהדר ו/או עהיתב ו/או פסדהו/או נזק לבכ לשאת

 ור.כאמ ניםבתכ יתרה

 מן,זבלגבומילתוב ילמועללכ ינם,חןויישר לאתר נהוקמ סוםפרל ניםהתכ ירתבמס . 12.5

 יםנבתכ משהשתלו תרגםל וך,רעל עבד,ל ור,יבלצ ורלמס וק,ולש ץ,יפלה ל,פלשכ ק,יעתלה

 ים,נימגז ים,נויתעב ותלרב ,וספדיבדבר באתר, תו,עדלויקשיפל פת,סונ דרך לבכ ורכאמ

 יםיבים, בארכפוסנ נטנטריאירבאת ותלרב ת,ויליטיגד ותידב, במ"ויוכ ריםפעת, ס יכתב

 ית,טוחלא ת,יוטח ורתתקש ותבלר ורת,קשת ותברשת ניםתינה יםותריובש ייםליטאיגד

 .ןייוולו יםלית, כבלארולס

 ר:קש צרו .13

 יםראחו אתרהימשתמש לשםותזכ את ומכבד קוהח ותארוה וםיקלע ידפמק אתרה . 13.1

 הנפ נא הו,כלש עםמט בך עוגפהןוכת באתר ורסםפיכ ורסב האת אם וב.ט לשםו ותיפרטל

 ןתינ ורכאמ ותינפ הקדם.ה לכב יתךינפב לפלט לנשתד ונאו ןללהש יםפרטה יפל ונילא

 ם:יהבא יםעבאמצ ירעבלה

 תובת:כ

 ;והוי תקער, ש67 קתבר

:ןופלט

 ;052-8556447 

 :"לואד
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