
 

 

 תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר .א

אתר האינטרנט המצוי ושימוש ב גישה ציבור הרחב( מאפשרת ל"מפעילת האתר)להלן " רוית גרוסמן דוד .1.א

המפורטים להלן והשימוש  ההתקשרות כל בכפיפות לתנאיה www.lemale.org ה שכתובתו: בשליטת

  ."(תנאי השימוש" :)להלן בתקנון זה

. במקרה כזה, השינוי יהא תקף החל השימוש, את תנאי מעת לעתותה לשנות שומרת על זכ רמפעילת האת .2.א

במיוחד למשתמשים ועל תהא מחויבת להודיע על כך  מפעילת האתרוהכל מבלי ש ,מרגע פרסומו באתר

 .המשתמש החובה להתעדכן בעצמו טרם השימוש באתר בתנאי השימוש העדכניים

מתבקש לקרוא בעיון  המשתמשאחר המוצע באתר,  שירות או בכלש באתר שה ו/או כל שימולכן, טרם גלי .3.א

וכן את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות מסמך תנאי שימוש זה הוראות 

 ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.

 . לתנאי השימוש המפורטים להלן הסכמהה מהווגלישה באתר,  באתר ובכלל זאת כל שימושכי  ,מובהר .4.א

השגה כל שהיא  להו/או יש  לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן מהמסכי האינ תהמשתמשאם , כן לע .5.א

 להימנע מכל שימוש שהוא באתר. ה, עליםלגביה

 

 שימוש אסור באתר .ב

ולהוראות  ןללהפורטים לעיל ובתנאי השימוש המ לשימושים המותרים אך ורק השימוש באתר זה מוגבל

 האמור: מבלי לפגוע בכלליות .הדין הכללי

פעולת האתר ו/או ו/או לפגוע באין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש  .1.ב

 .או לשבש להפריע את שימושם באתרו/אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים 

מס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים וע , לשתק, לגרוםאופן העלול להזיקאין להשתמש באתר ב .2.ב

 ל דרך אחרת.בכ

אדם או תאגיד או גוף משפטי  להיות באתר תהמשתמשעל  אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר. .3.ב

אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית 

  .1962"ב והאפוטרופסות תשכ

 ית.שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקכל עשות ל ראסו .4.ב

להעתיק לשכפל, להפיץ,  השימוש באתר אינו כולל מתן אישורויובהר: כל תכני האתר הינם מוגנים.  .5.ב

את הסכמתה  נתנה לכך מפעילת האתרשמבלי  ,אתרהתכני את  או להשתמש בכל דרך אחרת ו/לפרסם 

 .טלבהח יםלו אסורמושים אושי לכך, בכתב ומראש

 

 פרטיות ושמירת מידע .ג

הפרטיות מדיניות הוראות את לקרוא בעיון  תמתבקש תהמשתמש ,אחר באתרשימוש טרם  גלישה ו/או כל  .1.ג

 .מפעילת האתרשל 

ומפעילת  מפעילת האתרבמסגרת השימוש באתר, מאובטחים על ידי  הגולשיםפרטי המידע הנמסרים על  .2.ג

 ות. הגנת הפרטי לחוק בהתאםר פועלת האת

 ילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו. ידע על פעהצוברים משונים יישומים באתר עשויים לפעול  ,בנוסף .3.ג

באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות חוק הגנת  תמשתמשהמידע שנמסר על ידי ה .4.ג

 .הפרטיות ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים

http://www.lemale.org/


 

 

ל משתמשי האתר ש פעולותרטיות של הפהרת שמיודא את טב מאמציה לותפעיל את מי רמפעילת האת .5.ג

, בכפוף י המשתמשים באתרהנמסרים על ידאמצעי התשלום סודיות פרטי  אתר לרבותבאמצעות ה

 להוראות כל דין.

טעם ו/או מ פעילת האתרממהצעות  לקבלה עשוי תהמשתמש אתרביצוע פעולות שונות במובהר כי בעת  .6.ג

 . דברי פרסומתרבות ים, לדיוורים שונאו /הודעות וים שיליצדדים ש

 

 אחריות .ד

מפעילת  .מפעילת האתרכפי שמצאה לנכון כמו שהוא  תו הנוכחיתש הגולשים בתצורהאתר ניתן לשימו .1.ד

מפעילת טענה, כלפי לא תהא כל  תאינה אחראית להתאמת האתר לדרישות המשתמשים, ולמשתמש האתר

 מש.לדרישות המשת או התאמתוו/מגבלותיו תכניו, ניו, מאפייתר, ת האתצורבגין  האתר

)במישרין ו/או בעקיפין( לכל נזק מכל מין וסוג  אחראים םאינמי מטעמה  או/ו מפעילת האתרמובהר כי  .2.ד

 .ותכניו כתוצאה מהשימוש )לרבות חוסר היכולת לשימוש( באתר)ישיר ו/או עקיף(  שהוא

יים בשליטת צדדים ינטרנט אחרים אשר מצורים לאתרי אלהכיל קישו ויעשאף  אתרהכי  ,תידוע למשתמש .3.ד

 תנושא האינ יאשליטה על אתרים אלה ו/או התכנים המופעים בהם וה מפעילת האתרלשיים. אין ישל

 באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם.

ע"י צדדים שלישיים.  האתרמפעילת מסרו לחלק מהמידע ותכני המידע המופיעים באתר נעוד יובהר, כי 

בנוגע לתכנים והיא אינה אחראית לתכנים  יהכלשלא ביצעה בדיקה  מפעילת האתרכי  ,תשתמשמלמובהר 

או פסולים מכל סיבה שהיא ו/אפילו אם אלו יהיו פוגעים  ,מידע אשר נמסרו לה מצדדים שלישייםאו ל/ו

 דומהות וכענגזם, בוטות מינית, מצות וגידופילשון הרע, הש פגיעה בקניין רוחני, פגיעה פרטיות, ,)לרבות

 (.ה אחרתו/או כל עוול

וחשבת, המבוססת על תוכנות ורכיבי חומרה שונים )ובכלל זאת גם האינטרנט כל מערכת תקשורת ממ .4.ד

עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר.  מפעילת האתר .עצמו( עשויה לסבול לעתים מתקלות

סקות, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפ תרמפעילת האאת, יחד עם ז

 . לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת -ולים או תקלות קלק

לשם ביצוע פעולות תחזוקה, הקמה  או  פעילות האתר להגביל זמנית אתרשאית לנתק או  פעילת האתרמ

 נסיבות של כוח עליון.  מסיבות ביטחון או בשלשדרוג, או במצבי חירום, 

ות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם תהא פטורה מאחרי מפעילת האתרכי ,מובהר 

 .ן, במישרין או בעקיפיוג שהואסמכל מין ו רמפעילת האתכתוצאה מתקלות שאינן בשליטת ת משתמשל

לא  פעולה באתרל מקרה שבו לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכ מפעילת האתרויודגש: 

 לבצע פעולות באתר. תממשתמשה טכנית המונעת )מכל סיבה שהיא( ו/או לכל בעי הושלמה

אתר יהיה נקי מגורמים מזיקים / זדוניים כגון: כי השימוש ב מתחייבת אינה מפעילת האתרעוד מובהר, כי  .5.ד

לנקוט אמצעי הגנה מקובלים  תשמשתמסוסים טרויאנים וכיוצ"ב. אחריות ה ,וירוסים, רוגלות, תולעים

 המחשב וכדומה על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו.גיבוי  ן שימוש בתוכנות אנטי וירוס(,)כגו

טעיות ניסוח , סופרו/או שיבושים שונים כגון: טעויות עויות טפלו יכי יתכן ובתכני האתר י תידוע למשתמש .6.ד

 .ושיבושים אל טעויות ו/או קיום לנזק שנגרם עקבלא תהא אחראית  מפעילת האתרוהגהה. 

או בלתי ו/ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה אינם  או מי מטעמה לת האתרעימפ .7.ד

 פעולה באתר זה. מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע

ור מפורשות לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמ מפעילת האתרכי  ,מבלי לגרוע מהאמור מובהר .8.ד

בכל מקרה שהוא, תהיה  להתנות עליהם. להוראות הדין שאיןבהתאם  או/מסמך תנאי שימוש אלו וב



 

 

לגרוע מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי  מפעילת האתראחריות 

 .1981 -מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 

 

 וקניין רוחני זכויות יוצרים  .ה

 ו/או מידע , חומרייםות הקניין הרוחני, סודות מסחרזכוי, ובכלל זאת, יים באתרצוהמהמידע והתכנים כל  .1.ה

ר באתר, הינם בבעלותה תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשו ובכלל זאתטכנולוגי 

 מפעילת האתרהינו באישור ת אלה, כלשהו בזכויוכי שימוש  ,. מובהרמפעילת האתרהבלעדית והמלאה של 

 בד.בל

)בכל דרך( ו/או  להציגאו /ו, )בכל דרך( להפיץ ו/או להעתיקו/או , (אסוג שהו )מכל אין להכניס שינויים .2.ה

המידע, התוכנה ו/או להעביר )בתמורה ו/או שלא בתמורה( את למכור  ו/או לפרסם ו/או לשכפלו/או לבצע, 

 ו/או ו/או קבצי אודיוי מדיה גם קבצ , ובכלל זאת, ו כל חלק מהם()ו/א או השירותים שמקורם באתר זה

 סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר.

 

 מידע מסחרי ופרסומות .ו

 "(. הפרסומותלהתיר פרסום מידע מסחרי לרבות הצבתן של פרסומות באתר )להלן " העשוי מפעילת האתר .1.ו

שי, ללא מעורבות מתבצעת באופן עצמאי על ידי צד שלי המקרים, הצבת פרסומות בשטחי האתר,בחלק מ .2.ו

 .פעילת האתרמכלשהיא של 

 מידע הנכלל בהם, בכל דרך שהיא.לאו ו/ ןתוכנל באתר ו/או לפרסומות תאחראי האינ מפעילת האתר .3.ו

הם באחריותם הבלעדית של המפרסמים, והם אינם מהווים  - המידע הנכלל בהן או /תוכנן ו ,הפרסומות .4.ו

אותן ים המוצעים באו המוצרו/להשתמש בשירותים  מפעילת האתרע"י או עידוד ו/המלצה  ו/או חסות

 פרסומות.

מפעילת של הפרטיות מדיניות ע נוסף ראו . למידף מידע על הגולשפרסמים באתר עשויים לאסוהמ צדדים .5.ו

 .האתר

 

 שונות .ז

לכאורה ראיה  אתר יהווב באמצעות ו/אובדבר פעולות המתבצעות , ככל וקיימים, מפעילת האתררישומי  .1.ז

 .לנכונות הפעולות

ולפעול בכל מקרה בו עלה  תנאי שימוש זההוראות  לא מחויבת, לאכוף אתרשאית, אך  מפעילת האתר .2.ז

 מצד משתמש או צד ג' כלשהו.  ה של תנאי השימושחשש סביר להפר

 

 הדין החל .ח

ו/או כל פעולה זה  ושי שימתנאמסמך של הדין החל לגבי האתר ופעילותו הן דיני מדינת ישראל. פרשנותו 

המוסמך המשפט  בית, ויתבררו במידת הצורך, במדינת ישראל דיניל או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם

 ובמחוז המרכז. בתל אביב

 באתר םכפי שהוא מפורס תנאי השימושנוסח  .מפעילת האתרלשינוי בכל עת ע"י  ניםניתהמסמך ותנאיו  .ט

 .הינו הנוסח הקובע בכל עת

 


