ברוכים הבאים לסטטוסים מצייצים
תנאי שימוש אלו מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין מפעילי השירות  ,עובדיהם ,מנהליהם ונציגיהם
(להלן יחד ולחוד" :השירות") ובכל שימוש שאתם עושים בשירות אתם מביעים את הסכמתכם להם.
תנאים אלו נוסחו בלשון רבים ,על מנת לעקוף מגבלות של השפ ה העברית ,אולם הם מתייחסי ם
במישרין לכל אחד ואחת מהמשתמשים בשירות בדרך כלשהי.

תחולת תנאי השימוש:
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בעצם כניסתכם ל שירות  ,בעיון בתכנים המופיעים בו ,בשימוש בכלים הנמצאים בו  ,בצפיה
בתכנים וביצירות ובכל פעולה אחרת מול השירות ,אתם מקבלים על עצמכם ומסכימים
לתנאי ם המפורטים כאן וליתר התנאים המפורטים בכל מיקום רלוונטי בשירות ,לפי העניין
(יחד "התנאים") והם יחולו כהסכם מחייב ביניכם לבין מפעילי השירות .אם אינכם מסכימים
לכל תנאי השימוש ,אנא – אל תהיו שותפים פעילים בו ,ועל תעלו חומרים והודעות לדף.
תנאי שימוש אלו אף יחולו על כל מי מכם אשר אישר לנו לעשות שימוש בסטטוסים שלו.
אנו עשויים בעתיד לשנות ,לעדכן ,למחוק ולערוך בכל צורה שהיא את התנאים המחייבים
הללו .הנוסח המחייב יהיה הנוסח הקיים ב כל רגע בו ניתן השירות ולא נוסח קודם .הודעה על
שינוי התנאים תמסר בעמוד זה .אתם מתבקשים לבדוק מפעם לפעם את נוסח התנאים החלים
בשירות כפי שהוא וכל שינוי יחייב אתכם.
בכל מקרה של שאלה ביחס לתנאים ,הינכם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל הבהרה  ,בדואר
אלקטרוני ל. info@lan2lan.co.il-
בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר ,מכל סוג ומין שהוא ,תגברנה
הוראות מסמך זה  ,והן אשר ת היינה מחייבות ,אלא אם צוין באופן מפורש ב מסמך אחר
כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות מסמך זה.
דרך ההתנהגות במסגרת השירות וכן אופן פעילותו












השירות מעמיד את עצמו לרשותכם ואתם נדרשים לעשות בו שימוש פרטי שאינו מסחרי ,אלא
וככל שמפורט אחרת בתנאים אלו או בשירות עצמו .כל אחד מכם יהיה אחראי להתנהגותו
במסגרת השירות ולכל נתון ,טקסט ,הודעה ,התכתבות ,מידע ,ציור ,צילום ,גרפיקה ,סרטון,
קליפ ,קט ע קולי ,קישור או כל תוכן אחר שיפרסם ב שירות ו/או למש תמשי ה שירות (להלן
"תוכן").
השירות רשאי ועשוי ,אך אינו חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי תוכן כזה או אחר הינו
פסול ,מאיים ,מטעה ,מגונה ,פוגע ,מפר זכויות של צד שלישי ,מפר את התנאים ,יש בו לשון
הרע או שהוא מפר את דיני מדינת ישראל (להלן "תוכן פוגע") להסירו ו/או לנקוט פעולה ביחס
אליו.
מאידך אתם אף מצהירים כי אתם מבינים שהשירות לא יוכל למנוע המצאותו של תוכן פוגע
ב שירות ואתם עלולים להיות חשופים לחומר כזה .לא תהיה לכם כל טענה ביחס ל שירות
בקשר לתוכן פוגע שנמצא בו .בהמשך נסביר כיצד לפעול אם נתקלתם בחומר פוגע.
השירות עשוי לכלול כל מידע מסחרי או פרסומי מכל סוג שהוא  .המידע יכול להופיע בכל דרך
שהיא ,לרבות בתשלום לשירות או בכל דרך אחרת ,אולם אין לראות בכך המלצה או עידוד
לרכישת המוצרים או השירותים הנזכרים בשירות .השירות לא יהיה אחראי לנכונות הנתונים
המסחריים המופעים בו ,ועליכם לבדקם באופן אישי
מודגש בזאת כי השירות יהיה רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו ואף בלא שהופרו תנאים אלו,
לקרוא ,לעיין ,לבחון ,לבדוק ולהסיר מהשירות כל תוכן שהוא (לרבות התכתבות פרטית בדואר
פנימי או התכתבות באמצעי פומבי כמו פורום) .הנכם מודעים לכך ,מסכימים לכך ולא תעלו
לשירות כל תוכן שמחיקתו עלולה לגרום לכם נזק.
השירות יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא כל צורך ליתן הסבר להחלטתו ולנמקה,
להגביל את השימוש בשירות ,כולו או חלקו ,וכן לחסום כל אדם ו/או גוף שהוא ואף למחוק

תקנון סטטוסים מצייצים  -דצמבר 2010

2






.3

את חשבונו אצלנו ,כולו או חלקו  ,בלא לת ת הו דעה מראש על כך ,לתקופה מוגבלת או ללא
הגבלה.
מי שנחסם  ,ו/או הודעה משלו נמחקה בשל החלטה כאמור לעיל ,לא יהא זכאי לכל סעד ולא
תהייה לו כל דרישה או טענה כנגד שלילת יכולתו להינות מהשירות ,ו/או תוצאותיה.
חשוב להדגיש  -נטילת התכנים המופיעים בשירות יחשב הפרת זכויו ת יוצרים ,ויעניק סעד
כלפי הנוטל הן לשירות והן ליוצרי התכנים עצמם  ,כאילו מדובר היה בהפרת זכויות יוצרים על
פי חוק.
אף יתכן כי חלק מהשירותים יחייב תשלום ,אף אם תחילה סופקו שירותים כאלו ואחרים
בלא תשלום .אנו נהיה רשאים בכל עת להפוך כל אחד או יותר מהשירותים המ סופקים
לשירות בתשלום .כמובן שלא נגבה מכם תשלום כלשהו אלא אם תאשרו אותו במפורש
שימו לב שהשימוש בשירות לקטינים בלא הסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם –
אסור .כמו כן ,בשירות עלולים להכלל תכנים שלא תמיד יתאימו לקטינים .שימוש בשירות על
ידי קטינים מהווה הצהרה כי הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם אישרו את השימוש והם
מודעים לתכנים הנכללים בו .כל שימוש בשירות על ידי קטין משמעו התחייבות כי
האפוטרופוס החוקי אישר שימוש זה ,וכי השירות לא ישא בכל אחריות לשימוש הקטינים
בשירות או לתכנים אליהם יחשפו.
התנהלות המשתמשים והתחייבות מעלי תכנים לשירות










חל איסור על כל העלאת תכנים מסחריים ו/או פרסומיים מכל סוג שהוא לשירות ,אלא לאחר
קבלת הסכמתו לכך בכתב.
בעצם העלאת כל תוכן לשירות ,אתם מתחייבים ומצהירים כי הינכם בעלי הזכויות המלאים
והיחידים באותו תוכן ,כי העלאתו לשירות וכי כל שימו ש שהשירות יעשה בו אינו מפר כל
זכות צד שלישי שהיא ,לרבות אך לא רק – זכויות קניין רוחני ,הזכות לפרטיות ,לשון הרע
וכיוב' .ככל שתוכן יפר זכות צד שלישי כלשהו ,יוצרו וכל המעלה אותו לשירות יהיה האחראי
הבלעדי לכל תוצאה שתנבע מכך ,וישפה את השירות על כל הוצאה ו/או חיוב שינבעו לשירות
מהתוכן.
בעצם העלאת תכנים כלשהם לשירות ,מעלה התכנים מעניק לשירות רשיון לא בלעדי ,בלתי
חוזר ,ללא תמורה או תשלום ובכל מקום ,לעשות כל שימוש שיראה לשירות לנכון בתכנים,
כולל תמונת הפרופיל של המשתמש ,לרבות אך לא רק :להעמידם לרשות הציבור ,לפרסמם,
להפיצם ,להעתיקם ,לשכפלם ,להשכירם ,לשדרם ,לערוך אותם ,ליצור יצירה נגזרת ,לאחסנם,
להשתמש בהם לצרכי פרסום וקידום מכירות וכן כל שימוש אחר ,בין אם מסחרי או שאינו
מסחרי ,בכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק – באינטרנט (בין אם בפייסבוק ובין אם באתרים
אחרים) ,בסלולאר ,ב מדיה מודפסת מכל סוג ,בטלוויזיה ,בשירותים ו/או אתרים אחרים ובכל
מדיה אחרת) .כמובן שאנחנו לא נעשה שימוש בתכנים שלכם ,מבלי לתת לכם את הקרדיט,
המתאים בנסיבות העניין.
השירות יהיה רשאי אף לבצע בתכנים כל פעולה טכנולוגית ,עריכתית או אחרת שהיא ,ככל
שנדרש לפי שיקול דעתו על מנת לעשות שימוש בהרשאות שניתנו ביחס לתכנים
בעצם העלאת תכנים לשירות ,מוותר מעלה התכנים על כל זכות מוסרית שקיימת בתכנים,
ומצהיר כי אין בהם זכות מוסרת כלשהי של צד שלישי שהוא.
חל איסור מוחלט על העלאת כל תוכן–
 oשיש בו משום לשון הרע;
 oשיש בתוכנו ,בהעלאתו ו /או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה ו/או עלול לגרום נזק
לצד שלישי כלשהו או לשירות;
 oשיש בתוכנו ,בהעלאתו ו/או בפרסומו משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו,
לרבות אך לא רק  -ב זכויות יוצרים ,זכויות מבצעים ,זכויות מוסריות ,סימני מסחר,
שמות מסחריים ,מדגמים ,פטנטים ,סודות מסחריים ,עוולות מסחריות וכדומה;
 oשיש בתוכנו ,בהעלאתו ו/או בפרסומו משום הפרת דין ו/או הסכם ו/או חובה כלשהם;
 oשיש בתוכנו ,בהעלאתו ו/או בפרסומו משום לעודד לתמוך ,לסייע ו/או לספק הנחיות
לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ,להוות המרדה ו/או
הסתה;
 oמציק ו/או מטריד אחרים כלשהם ו/או פוגע ברגשות הציבור ,לרבות אך לא רק תכני
פורנוגרפיה ותועבה ותכנים בעלי תוכן מיני בוטה;
 oהוא בעל אופי גזעני ו/או מסית לגזענות;
 oבעל אופי בוטה ,מגונה ,גס או בלתי הולם ,מאיים ,מטריד;
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 oהמהווה חדירה ו/או פגיעה בפרטיות ,ו/או בצנעת הפרט בדרך כלשהי;
 oהנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או פוגע בפרטיותם בדרך אחרת או מספק דרכי
התקשרות עימם;
כמו כן חל איסור מוחלט על כל פעולה –
 oאשר מפריעה ו/או מנסה להפריע להתנהלותו התקינה של השירות;
 oהכוללת איסוף נתונים על מי ממשתמשי השירות ,כבודדים ו/או כקבוצה;
 oשל התחזות לאדם אחר ו/או לגורם שאינו המשתמש המתחזה;
 oשל העלאת תכנים ו/או הפ צתם בדרך כלשהי הקשורים בעידוד מכירת ו/או אספקת
ו/או הפצת מוצר ו/או שירות ו/או הוצאת כספים בכל דרך אחרת ,שלא על-פי בקשת
הנמענים ו/או באופן שאינו אישי;
 oשגורמת להצפת השירות ו/או כל חלק ממנו ,בכל דרך שהיא;
 oשנועדה לקדם את תכני המשתמש באתר ו/או לזכות בכל תחרות וכדומה ,למעט אם
פעולה כזו מקובלת בצורה סבירה ואין בה כדי לפגוע ו/או להטריד אחרים;
 oשל עריכת פרסום מסחרי ,חסות ,קידום מכירות ,תעמולת בחירות ,סקרים ו/או
תחרויות;
 oשיש בה משום ביצוע מעשה או מחדל האסורים על פי כל דין  ,ו/או הסכם ו/או פוגעים
בכל זכות צד שלישי;
 oשיש בה משום חדירה לחומר מחשב ו/או לקבצי מחשב שלא כדין  ,רבות העברת
תוכנת מ חשב ,קוד מחשב או יישום הכוללים "וירוסים ו/או תוכנות-עוינות ,דוגמת
סוס טרויאני ,תולעים וישומים מזיקים אחרים וכן כל פעולה אחרת העשוייה להפר
או להוות נסיון להפר את חוק המחשבים ,התשנ"ה – ;1995
 oהכוללת חומר העלול להטעות צרכן ,כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן ,תשמ"א-
;1991
 oשהיא שקרית  ,מטעה או שהסתמכות עליה עשויה לגרום נזק ישיר ו /או עקיף לצד
שלישי כלשהו;
 oשל מתן קישור או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי תנאים אלו;
 oשל הפעלת "רובוט" לסריקת השירות ו/או אחזור כריית מידע ותכנים ו/או יצירת
אינדקס מהמידע והיצירות המצויים בו וכן כל שימוש בנתונים וביצירות שהושגו
בדרך אחרת מהשירות  .לתשומת ליבכם – מלוא זכויות היוצרים בשירות ובתכני ם
שנאספו אליו מצויות בידי השירות בלבד;
 oשל שינוי ,העתקה או יצירה נגזרת של תוכן שנמצא בשירות ו/או כל חלק אחר
מהשירות ,לרבות אך לא רק "מיסגורו" במסגרת שירותים אחרים (אלא רק לאחר
קבלת הסכמת השירות לכך ,בכתב);
 oשיש בה משום פגיעה בדרך כלשהי בהנאתם של המשתמשים בשירות;
זכויות קניין ,זכויות קניין רוחני ותלונות אודות השירות ותכניו








כל הזכויות (לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני דוגמת זכויות יוצרים) בשירות ,בלוגו ,בשם,
בעיצוב ,במבחר התכנים ,ליקוטם ואיסופם וכן ובכל יצירה המופיעה בו ,בכל מידע ,תוכנה,
קוד ,קובץ ,תמונה  ,טקסט ,גרפיקה ,וידאו וכן מאגר נתונים ויצירות ,איסוף וליקוט היצירות
וכדומה  ,למעט תוכן המיוחס במפורש למאן דהוא אחר ,שייכות לשירות בלבד  ,ולחילופין –
נעשים על פי הרשאה כדין שניתנה לשימוש בהם .אין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמת
השירות מראש ובכתב ,לרבות לא לפרסמם ,לשכפלם ,לשנותם וכדומה.
עם זאת ,השירות יציג תכנים ויצירות שנוצרו על ידי צדדים שלישיים ,במסגרת רשיון מטעם
בעלי התכנים .אין בהצגת תכנים כאלו ואחרים בשירות כדי להעניק רשות שימוש כלשהי במי
מהתכנים והיצירות ,והשימוש בהם בדרך כלשהי אסור ,אלא לאחר קבלת הסכמת בע ל
הזכויות בהם במפורש ובכתב.
חל איסור לעשות שימוש בתכנים שבשירות מבלי לקבל מראש את הסכמת בעליהם לשימוש.
כל שימוש כזה מפר זכויות יוצרים והשירות מתנגד לו בתוקף.
חשוב לנו להבהיר ,כי השירות מתנגד לכל הפרת זכות ,לרבות הפרת זכויות יוצרים וכל זכות
אחרת .עם זאת ,ה ש ירות אינו יכול להיות אחראי לתכנים המועלים אליו ואף אינו יכול
להכריע מי צודק במקרה של ספק .לכן ,מדיניותנו היא לא להתערב בתכנים המופיעים אצלנו
אלא אם התקבלה תלונה אודות תוכן פוגע כזה או אחרת.
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בכל מקרה של תלונה ,פגיעה ו/או התנגדות למי מהתכנים המופיעים בשירות (להלן:
"תלונה")  ,אנא שילחו תלונה באמצעות דוא"ל  .info@lan2lan.co.ilבמסגרת התלונה אנא
ציינו בדיוק לאיזה תוכן אתם מתכוונים (כולל הקישור הישיר אליו) ומה באותו תוכן פוגע
בכם.
חובה על תלונתכם לכלול את הפרטים הבאים :פרטים מדוייקים המזהים את בעל הזכות או
המתלונן (קרי – זכותכם בתכנים)  ,זיהוי מדוייק של התוכן כנגדו אתם מתלוננים ,התוכן אליו
מתייחסת התלונה ומה היא התלונה עצמה ,לרבות הצהרה כי התלונה נכונה למיטב ידיעתכם,
אמצעי קשר מספיקים שיאפשרו לנו ליצור עימכם קשר במ ידה ונצטרך (כתובת דוא"ל פעילה
לכל הפחות) .אנא דאגו שהתלונה כולה תהיה נכונה ומדויקת ,חתמו על התלונה בשמכם הנכון
והמלא ושלחו אלינו בכתובת הדוא"ל המצויינת.
לתשומת ליבכם – אנו מעניקים חשיבות עליונה לטיפול בפניות המשתמשים .עם זאת ,ככל
שהתלונה או הפניה לא תכלול את כל הפרטים הנדרשים ,יתכן שאנו לא נוכל לטפל בה על אף
רצוננו בכך.
עם קבלת תלונה מלאה ,אנו נפעל ל טפל בצורה המהירה והמיטבית בכל תלונה ,ואנו עשויים –
אך לא חייבים – להסיר כל תוכן נשוא התלונה כאמור או לטפל בכל צורה אחרת שתראה לנו
מתאימה בתלונה.
לתשומת ליבכם – הודעה על הורדת תכנים והעתק מפנייתכם עשוייה לה מסר למפרסם
התכנים .ה שירות לא יהיה אחראי לפתרון המחלוקת ביניכם ועליכם יהיה לפתור עניין זה
ביניכם .מי שתכניו הורדו ,יהא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להשיבם לשירות והשירות
יהיה רשאי למסור לו את פרטיו של המתלונן נגדו .לכם לא תהיה כל טענה כנגד מסירת פרטים
זו.
ככל שהתלונה והטיפול בה תגרום לשירות ו/או למי מטעמו נזקים ,הוצאות או חובה לשלם
כספים כלשהם ,האחריות המלאה על כל אלו תהיה על המתלונן בלבד ,שישפה אותנו מיידית
על כל הוצאה ו/או תשלום כאמור.
כל האחריות ביחס לתכנים שי כללו בשירות ,מכל מין וסוג שהוא ,היא על יוצרי התכנים הללו
בלבד ,וכך גם הזכויות באותם תכנים .עם זאת ,חשוב לנו להדגיש ,כי זכויות איסוף התכנים
ובליקוטם ,נמצאות בידי השירות בלבד ,ואין לפגוע בהן בדרך כלשהי.
אחריות












ה שירות אינו אחראי בכל דרך או אופן שהיא לדיו ק התכנים והשירותים המופיעים בו,
לשלמותם ,חוקיותם ,אמינותם ,נכונותם ,עדכניותם ,זמינותם וכדומה
השירות ,התכנים ,המידע וכל יתר השימוש בשירות מוצג ומוקנה למשתמשים כמות שהוא ( as
 ,) isבלא כל אחריות או התחייבות שהיא .השירות אינו מעניק התחייבות ישירה או משתמעת
כלשהי ,לרבות אך לא רק התחייבות להתאמת השירות ,השירותים ותכניו לצרכי המשתמשים,
היותו חוקי ו אי הפרת זכויות צד שלישי כלשהו .על המשתמשים מוטלת החובה לבדוק את
נכונותו ,התאמתו ,עדכניותו והתאמתו של המידע לצרכיהם.
ה שירות יהיה רשאי לקדם תכנים כאלו ואחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מבלי שתהיה
למישהו כל טענה בדבר פגיעה בעסקיו או בענייניו שנגרמה עקב כך ולא תהיה כל אחריות לנזק
כספי או אחר עקב קידום ,אי קידום או מחיקת תכנים כלשהם.
ה שירות אינו אחראי לפעילות רציפה של ה שירות  ,לזמינות כזו או אחרת או לכל הפסקת
שירות ,יזומה או שאינה י זומה .יתכן כי פעילות השירות תופסק אף באופן יזום לשם ביצוע
פעולות כלשהן בשירות או לכל מטרה אחרת שתראה נחוצה בנסיבות.
השירות אינו מתחייב כי מכלול השירותים המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים,
ויתכן ושירות כזה או אחר ישלל בלא מתן הודעה מוקדמת על כך מראש .כמו כן יתכן כי בשל
נסיבות כלשהן השירות יפסיק את פעילותו ,בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע ,ולא יהיה
בכך כדי להטיל על השירות כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.
השירות אינו אחראי לכל וירוס ,סוס טרויאני או תוכנה מזיקה אחרת שתוטמן במי מהתכנים
המועלים אליו על י די הגולשים .חובה על המשתמשים לבדוק היטב כל תוכן כאמור
להמצאותם של תוכנות פוגעות או מזיקות .השירות גם לא יהיה אחראי לפריצות של השירות
או המאגרים הנשמרים על ידו.
השירות אינו מתחייב כי הוא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשביו ושרתיו  ,ולא תהיה לו
כל אחריות בגין גישה כזו והנזקים שיגרמו בעקבותיה ,אם תקרה.

תקנון סטטוסים מצייצים  -דצמבר 2010

5













השירות יפעיל מעת לעת גיבוי סביר של התכנים המופיעים בו ,אולם הינכם מתבקשים לשמור
אצלכם עותק של כל תוכן הנמצא ו/או המועלה לשירות  .במקרה של אובדן תכנים ,מחיקתם
או השחתתם – השירות לא יהיה אחראי לכך.
מכיוון שתכנים רבים בשירות נוצרו על ידי הגולשים עצמם ,הרי שהשירות לא יהיה אחראי
בדרך כלשהי לתוכן ,לצורה ,למהימנות ,לאמינות ולדיוק של התכנים שבו ,לרבות לא לפגיעה
ו/או להפרת זכויות צד שלישי ו /או הפרת כ ל הדין בקשר עם התכני ם או בכל שימוש אחר
בשירות .ככל שקיימת תלונה ביחס למי מה תכנים ,יש לפעול בהתאם למדיניות התלונות
המפורטת מעלה.
השירות אינו אחראי לתגובות כלשהן שתתעוררנה עקב התכני ם ולכל שימוש שיעשה בהם על
ידי אחרים.
מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה ולשם הזהירות בלבד ,מובהר כי ,השירות לא יהיה אחראי בכל
דרך או צורה שהיא לכל נזק ,עלות או הוצאה שיגרמו ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה ממעשה
כוח עליון או כל ארוע אחר שאינו בשליטתו הסבירה של השירות.
אתם מסכימים כי בשימוש או בחברות בשירות אתם נוטלים על עצמכם את מלוא האחריות
לכל נזק שעלול להגרם עקב השימוש ב שירות  ,עקב תכנים המופיעים ב שירות או שירותים
המסופקים בשירות ועליכם לבדוק את עצמכם בכל פעולה בה אתם מבצעים בשירות.
המשתמשים מתחייבים לפצות ולשפות את השירות ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן
או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות) ,שנגרמו או ייגרמו לו ולכל מי
מטעמו ,הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהועל ו על ידי אותם משתמשים לשירות וכן
ביחס לכל שימוש אחר שהמשתמשים עשו בשירות ו/או בקשר לכל הפרה של הוראות מסמך
זה ו/או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש בשירות כפוף להם ו/או הוראות כל דין ו/או כל
פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של השירות ,וזאת בנוסף ולא
במקום לכל זכות העומדת לשירות על פי כל דין.
השירות אינו מספק תמיכה טכנית למשתמשים.
ככל שהשירותים יכללו שירותים סלולאריים ,מובהר בזאת ,כי שירותי העברת הודעות
הסלולאריות תלויים בצדדים שלישיים ,לדוגמא – ספקי שירות סלולארי .השירות לא יהיה
אחראי לשירות ,לתכנים שימסרו ב גידרו ותקלות בתפעול השירות .כל שירות סלולארי יהיה
הקצה ,ומגבלות הרשת
כפוף לתנאי הסכם הרט"ן  ,תנאי השירותים ,מגבלות ציוד
הסלולארית .המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מן השירות כל מנוי שלא יעמוד
בהתחייבויותיו כלפי מי מהם  ,כמו גם לנתק מהשירות לקוחות שביקשו להיחסם מקבלת
שירותי תוכן ו/או מסרונים ו/או מכל סיבה אחרת .האחריות על השירות ,המשכיותו ואף
הפסקתו תהיה באחריות המפעילים הסלולאריים והספק בלבד ,כל עוד השירות יבצע את
המוטל עליו .מובהר כי סעיף זה אף חל ,בשינויים המחוייבים  ,על ספקי שירותי אינטרנט
(.)ISP
לשם הזהירות ,מובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם זה הפוטר את השירות מאחריות ,תכלול
הגדרת ה"שירות" גם כל מנהל ,עובד ,בעל מניות ,בעל שליטה ,מפעיל ,שותף ,סוכן ו/או נציג.

קישורים
.6
 בשירות עלולים להכלל קישורים ,בין אם כתוכן גולשים ובי ן אם משולבים ב שירות עצמו.
השירות אינו ממליץ על מי מהשירות ים המקושרים ,אינו קשור עימם ואינו אחראי לתוכנם.
מובהר כי יתכן שחלק מהקישורים יופיעו בשירות במסגרת שיתוף פעולה או תשלום כלשהו,
אולם גם ביחס לקישורים אלו מבהיר ה שירות כי אינו אחראי עליהם וכי האחריות ביחס
לתכנים הנכללים באותם שירותים מוטלת על אותם שירותים בלבד.
 האחריות המלאה על קישורים אשר המשתמשים מעלים לשירות תהיה על כתפי כל משתמש,
ואתם מתחייבים כי לא תעלו כל קישור שהוא לשירות  ,אלא לאחר שבדקתם אותו והוא אינו
פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו ,אינו גורם נזק למישהו (בין אם לשירות או לצד שלישי) ,אתם
רשאים להעלותו לשירות  ,הוא בהתאם לכל דין ואתם אחראים לכל המפורט בו .מובהר בזאת
כי כל תביעה ו/או דרישה המתייחסת לקישור שהועלה על ידיכם לשירות תהיה באחריותכם
המלאה בלבד ,ואתם תשפו את השירות על כל נזק והוצאה שיגרמו לו עקב כך.
 השירות אינו מתחייב כי כל הקישורים שיופיעו בו יהיו קישורים פעילים ,יקשרו דווקא
לתכנים כאלו ואחרים או שלא יהיו פוגעניים .שימו לב שכל תוכן אליו ניתן קישור ואשר אינו
מאוחסן בשרתי השירות עצמם ,הינו באחריות אותו צד שלישי המאחסן אותו ,ולא השירות.
עצם מתן ק ישור לתוכן כזה או אחר אינו מהווה התחייבות של השירות כי הקישור תקין,
פעיל ,רלוונטי ,לא פוגעני ,מהימן ,עדכני ,מתאים וכדומה .השירות לא ישא בכל אחריות
הקשורה בתוכן הקישורים ו/או בעצם נתינתם ,לרבות לא ביחס לטענות קניין רוחני ,לשון
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הרע ,פרטיות וכדומה .אין במתן ק ישור כלשהו כדי ללמד על עידוד ו/או הסכמת השירות
לתוכן המצוי באותו קישור ו/או לאופן בו אותו סםק תוכן פועל מול המשתמשים בשירותיו.
סמכות ודין
.7
 תנאים אלו וכל שימוש מכל מין וסוג שהוא בשירות ,כפופים לדין הישראלי ויפורשו לפיו,
בלבד .כל מחלוקת ,סכסוך או בעיה אחר ת תידון באופן בלעדי בפני בתי המשפט בתל אביב יפו
וכל אחד מהמשתמשים כופף עצמו לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלו בעצם השימוש
בשירות ו/או בחברות בו.
התיישנות תביעה

.8


.9

בשל אופיו המיוחד והדינמי של שירות אינטרנט דוגמת השירות ,מוסכם בזאת על המשתמשים
והחברים ,שעל א ף האמור בכל דין וחוק לא ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד ה שירות בחלוף
שנתיים ( 2שנים) ממועד התגבשות עילת התביעה.
שונות








השירות עשוי להיות מסופק בכל אמצעי מדיה או תקשורת ,ואין בכך כדי לשנות את האמור
בתנאים אלו .תנאים אלו יפורשו כחלים על כל שימוש שנעשה בשירות ,בכל דרך שהיא.
אם בכל עת ימצא בית משפט מוסמך כי יש לשנות או למחוק תנאי מתנאים אלו ,מוסכם כי
השינוי יעשה בצורה הזהירה ביותר ובאופן שישמור את רוחם של התנאים כפי היא ,וכך גם כל
מחיקה תעשה באופן המינימלי ביותר האפשרי .יתר התנאים יוסיפו להיות בתוקף על אף כל
מחיקה או שינוי כאמור.
בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריותו של "השירות" ,הכוונה היא לרבות כל מפעיליו,
בעליו ,מנהליו ,עובדיו ,יועציו וכל מי מטעמו וכן כל השירותים ,התוכנות ,המידע ,הנתונים,
הכתובות הפעולות אותן הוא מאפשר לפעול וכל מידע או עיצוב אחר שבו.
מפעילי ה שירות רשאי ם להמחות ו/או להעביר ו/או למכור הסכם זה ,וכן את חובותיהם
וזכויותיהם על פי מסמך זה ,כולן או מקצתן ,ל רבות באמצעות מתן רשיונות ו /או רשיונות
משנה לכל צד שלישי לפי שיקול דעתם הבלעדי.
בכל מקרה בו הינכם מבקשים ליצור קשר עם השי רות ,תוכלו לעשות כן בקישור
1
.info@lan2lan.co.il
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