
 מבוא

בבעלות נמצאה  אתר זה הינו מופעל ו"(  האתר)להלן: "  david.co.il-www.nir    -ברוכים הבאים ל

דוד ניר  "  קיבוץ  אלה,  .  "(הקיבוץ)להלן:  שימוש  תנאי  מתייחס  לעניין  "האתר"   -להמונח 

  david.co.il-www.nir באמצעותו.פונקציונליות המוצעים ו לרבות כל תוכן 

הגישה  את  מסדירים  השימוש  תנאי  באתר.  שימוש  ביצוע  בטרם  השימוש  תנאי  את  לקרוא  יש 

 ים מהוו   תחשב כי קראת והסכמת לכל תנאי השימוש, אשרוהשימוש באתר. בעצם ביקורך באתר  

ומחליף כל הסכמה קודמת בין בכתב ובין בעל פה   קיבוץהאת ההסכמות בין המבקר באתר לבין  

 בכל הנוגע לאתר. קיבוץהבין המבקר לבין 

אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש בין אם באופן מלא או חלקי, עליך להימנע מלעשות כל  

 שימוש באתר זה.

זכות  קיבוץה על  לעת    שינוילבצע    ושומר  מעת  השימוש  מוקדמת.  ובתנאי  הודעה  המשך ללא 

השימוש המבוצע על ידך באתר לאחר השינוי כאמור, יהווה הסכמה מלאה לשינוי התנאים, ככל 

 לבדוק מעת לעת קיומם של שינויים בתנאי השימוש.  ץממלי קיבוץהשיעשו. בהתאם לאמור לעיל, 

 בעלות קניין ו

הרוחני   הקניין  זכויות  אחרת    כל  קניין  זכות  המידע  וכל  לרבותותוכן  בכל  באתר,   מידע,  המוצג 

פונקציות ספרות,  נתונים,  רק  לא  אך  לרבות  זה  מאתר  כלשהו  חלק  מהווים  אשר  החומרים   וכל 

וידאו, מוזיקה, ציורים פונקציות,   עיצוב   , תוכנה,לוגו  תמונות,יצירות אומנות,  ,  , איוריםסרטוני 

וק של  גרפיקה  ודים  בבעלות  שלישי    קיבוץההינם  צד  ידי  על  הסכמה   הסכם   קיבוץלשו/או  ו/או 

 סימני מסחר. ומוגנים תחת זכויות יוצרים כולם עימו והינם  שימוש רישיון ניתן לפיה

 התכנים באתר 

באתר זה והסתמכותך או אי הסתמכותך   ביקורךבתכנים ובמידע מסוים.  אתר זה משמש לצפייה  

 . הבלעדיתעל אחריותך ת ינעשעל כל מידע או תוכן הכלולים או המוצעים באתר זה 

מתחייבחראי  א  ואינ  קיבוץה התכ  ו/או  זההמוצגים  והמידע    ניםכי  ו/או   נכונים  הינם  באתר 

 ולא תהא לו כל אחריות בנדון. מדויקים ו/או מלאים ו/או מסייעים ו/או אמינים ו/או ללא הטעיה

 תכנים של צדדים שלישיים 

"תוכן " או  )תכנים"  קולי  אור  קולי,  חזותי,  מילולי,  תוכן  לרבות  וסוג,  מין  מכל  מידע   :"audio-

visual  ,עיבודם עיצובם,  וכן  שלהם  שילוב  כל  או  רק(: (,  לא  )אך  לרבות  הצגתם,  ודרך  עריכתם 

 תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.

לאפשר   עשוי  לצורך    למבקריהקיבוץ  תכנים  לקיבוץ  לשלוח  שלישיים  לצדדים  ו/או  האתר 

 , כפופה לכללים הבאים:משלוח תוכן זה והעלאתו לאתרהעלאתם לאתר. 

מהווה התחייבות והצהרה מצדך על    ,אתרורך העלאתו לקיבוץ לצתוכן על ידך ל  משלוחעצם   .1

כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלו ובהוראות כל דין, זה  

וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך  

וחוק איסור לשון הרע    1981  -התשמ"אאך מבלי למעט, פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות  
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ש1965תשכ"ה   מידע  לנקוט י.  לך  ממליצים  ואנו  דורש  כל  לעיני  חשוף  יהיה  באתר  תפרסם 

 בסבירות ובזהירות במסירת פרטים אישיים באתר.

 

אשר  .2 בתכנים  המוסריות  והזכויות  היוצרים  זכויות  מלוא  בעל  הנך  כי  ומצהיר  מתחייב  הנך 

אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים  מועלים על ידך לאתר וכי  

התשמ"א הפרטיות,  הגנת  חוק  פי  על  לרבות  יוצרים   1981-שלישיים,  זכויות  חוק  ו/או 

 ו/או כל חוק אחר.  1965 -ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה 2007-התשס"ח

 
ככל והתוכן מכיל ו/או מציג צדדים שלישיים לרבות קטינים, הנך מתחייב ומצהיר כי האדם   .3

לפרסום   אישורו  את  מפורשות  לך  נתן  בתוכן,  המוצג  הקטין  אפוטרופוס  ו/או  בתוכן  המוצג 

 באתר.  ולהצגת דמותו   התוכן 

 

וץ לשם אותם שלחת לקיבבאחריותך להקפיד על כך שהתכנים    לעיל,מבלי לגרוע מן האמור   .4

האתר להוראות  עומדים  אינם    פרסומם  אתה  כל  בניגוד  למעט,  ומבלי  ההמחשה,  לשם  דין. 

, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; לשלוחמסכים שלא  

המהווים   תכנים  בפרט;  רוחני  קניין  וזכויות  בכלל,  שלישיים  צדדים  זכויות  המפרים  תכנים 

וגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום  לשון הרע על אדם, פ

פגיעה בפרטיות; דברי   לרבות  החוקיות של אנשים אחרים,  או כל הפרה אחרת של הזכויות 

ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים;  -תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא

יה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה  פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפל

העלול  דבר  בגדר  שהם  תכנים  אומה;  או  עדה,  מינית,  נטייה  מין,  דת,  גזע,  בסיס  על  אחת, 

לגרור   עלולים  או  חיקוק  פי  על  האסור  מעשה  לבצע  לאחר  לסייע  או  להמריץ  לשדל,  לעודד, 

ם נאסר לפי הוראות אחרים; תכנים שפרסומ  מבקרים אחריות משפטית; פרטים אישיים של  

כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים 

או למנוע מהם את השימוש באתר; תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או  

מחשב   חומר  כל  ולרבות  וכיו"ב,  וירוסים  המכילים  קבצים  לרבות  אחר,  אדם  של  ברכושו 

לש התשנ"א  העלול  המחשבים,  בחוק  )כמוגדר  מחשב  עבירות  לביצוע  תכנים 1995  –מש   ;)

לפגוע   או  נזק  לגרום  העלולים  או  באינטרנט  המקובלים  השימוש  לכללי   במבקריהמנוגדים 

 האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

 

אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על    ,פרסום באתרשם  מסירת תכנים על ידך ל .5

    די הקיבוץ, יתפרסמו באתר או יוסיפו להתפרסם בו.י

  

ישא באחריות לתכנים יא לא  ועשה זאת, הי  תוכן, אך גם אםהלפקח על    מחויב  והקיבוץ אינ .6

זו  אחריות  בהם.  מהשימוש  או  עליהם  מהסתמכות  תוצאה שתנבע  לכל  או  לאתר,  המועלים 

על הגורם    ךימוטלת  שומרבתור  הקיבוץ  תוכן    ולעצמ  שמסרם.  להסיר  הזכות  אתר,  מהאת 

לפי  הכל  תוכן באתר,  את פרסום הלחסום את יכולתך להשתמש באתר או למנוע מלכתחילה  

   הבלעדי.  ושיקול דעת

 



אינ .7 על    ו הקיבוץ  לתוכנם, מהימנותם, אמינותם והשפעתם  לתכנים הנמצאים באתר,  אחראי 

יר או עקיף, כספי או אחר,  היה אחראי לכל נזק ישיהמשתמשים באתר. כמו כן, הקיבוץ לא  

 שנשלח על ידך לקיבוץ ופורסםשייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן  

לאתר הוסר או נערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה   שהועלהאתר, או כתוצאה מכך שהתוכן ב

 אתר. בתוכן ה לא פורסם

 

, בקשר ובגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגד  מתחייב לשפות את הקיבוץ אתה   .8

 . אתרב נשלח כל ידך ו/או על ידי מי מטעמך לקיבוץ ופורסםלתוכן ש

 

רישיון חינם, בלתי חוזר, בלתי   ובמסירת תכנים לפרסום באתר, אתה נותן לקיבוץ ולמי מטעמ .9

עתיק, לשכפל, להפיץ,  מצא הקיבוץ לנכון, לרבות להימוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך ש

ליצור  לתרגם,  לשנות,  לערוך,  לעבד,  בציבור,  לבצע  לציבור,  להציג  לשדר,  לפרסם,  לשווק, 

ואמצעי, בכל   ו/או טכנולוגיה  נוספת, בכל מדיה  ולהשתמש בתכנים בכל דרך  נגזרות  יצירות 

לכל צד שלישי לשימוש כאמור בתכנים  להעניק רישיון משנה  וכן את הזכות  ,  מקום בעולם, 

בגין   הכנסה  יפיקו  כלשהו  שלישי  צד  או  שהקיבוץ  במקרה  גם  זה  ובכלל  ואופן,  אמצעי  בכל 

 כאמור.  וכןהשימוש שיעשה בת

 

, ולא  עבור השימוש בתוכן  ו/או יינתן לך קרדיט   לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים .10

 מטעמה בשל האמור.תהא לך כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה כנגד הקיבות ו/או מי 

 קישורים באתר וקישורים אל האתר 

( אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרים ברשת hyperlinkהאתר מכיל קישורים )

אינ הקיבוץ  לאתר.  החיצוניים  באתרים   ו האינטרנט,  המתפרסם  המידע  על  מפקח  או  שולט 

על   מעידה  אינה  האינטרנט  ברשת  המצויים  ותכנים  לאתרים  מקשר  שהאתר  העובדה  חיצוניים. 

הסכמת הקיבוץ, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, 

הביק אחר.  היבט  ולכל  הפרטיות  בתחום  ינהגו  בו  לאופן  על  לחוקיותם,  הוא  אלו  באתרים  ור 

 אחריותך בלבד. 

הקיבוץ רשאי לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי 

  המוחלט.  ושיקול דעת

תכנים  המידע   האתרים   יםהמצוי ו/או  בעלי  של  הבלעדית  באחריותם  הינו  המקושרים  באתרים 

כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם   אחראית בגין   והמקושרים. לפיכך, הקיבוץ אינ 

 כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

 הרשאת השימוש 

מסכים   שימושאתה  הזה    לעשות  ובאתר  המורשים  אך  לצרכים  זהרק  ובכפוף  ,  בתקנון  בהתאם 

 לרגולציה ולכל דין. 

, בכדי לצפות ניתן להעברהובלתי ניתן לביטול  אשרבאתר  מוגבל  רישיון שימוש מעניק לך  קיבוץה

, הבלעדית  שבבעלותך או בשליטתך  ו/או אמצעי נייד ו/או סלולאריבאמצעות מחשב  תכני האתר  ב



, וזאת ת הפצה כלשהיא  חוזרת או כל צור  , מכירה שימושך האישי ולא למטרה מסחרית, השכרהל

 . בתנאי השימושולמגבלות המנויות  בכפוף בכל זמן נתון

לרבות שהי,  ן או חומרים שבו למטרה מסחרית כלזה או בכל תוכ   : )א( להשתמש באתרחל איסור

רק לא  זהחומר  פרסום  אך  מאתר  ב  ים  בפרסומם  או  הדפסתם  או באמצעות  דיגיטלית  מדיה 

למכור, להשכיר,  יישום או שירות מסחרי(,  באמצעות  באתר אחר,  מסמכים )לרבות פרסום מחדש  

מאתר זה, להשתמש באתר למטרות שיווקיות; )ב( להעתיק,  להקנות את הרישיון או  להפיץ חומר

ליצור   לבצע,  או  להציג בפומבי  לרשות הציבור,  לציבור, להעמיד  להפיץ, לפרסם, למסור  לשכפל, 

לנצל מח דרך אחרת  או בכל  לשדר,  נגזרות, להעביר,  או  עבודות  זה  ,  מתוכנולק כלשהו של אתר 

הנדרש המוגבלת  במידה  ה  תאלא  בסיס  לצורך  על  זה  באתר  האישית  מסחריצפייה  ,  בלתי 

כל   מחשב ו/או מכשיר סלולאריבאמצעות   )ג( לערוך, לשנות או ליצור  שבבעלותך או בשליטתך; 

גישה  מועתקות מעבודות   )ד(  או תוכנו  זה  גישה(  אתר  ניסיון  דרך  )או  זה בכל  באתר  לכל התוכן 

מספקים,   שאנו  באמצעים  מאשר  מכשיר  באמצעות  אחרת  אמצעים ו/כל  טכנולוגיה,  או 

על מנת  ה  עקיפים  טכנולוגיים או כל בזכויות,  בגישה, או  להשיג שליטה  על המועסקים  זה  אתר 

שימוש באתר זה  הקוד  פיצוחת לך אחר, או כל דרפירוק, הנדוס לאחור, לאחור תוכן בו; )ה( הידור

או ליצור מוצרים אחרים   ןאו להעתיקו/  תוכנות כאמורה  בניית לבחון את    על מנתקריאה    תלצור

להתערב או    ניסיון ( על אתר זה; )ו( להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או  םאו חלק  םהמבוססים )כול

לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר הזה; )ז( לבצע כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או 

בגודל רובוט  מופרז  בכל  להשתמש  )ח(  אתר;  על  כדי  ו  ידני  תהליך  או  אחר  אוטומטי  מכשיר  או 

באתר   חלק  כל  שגרתייםלהעתיק  בלתי  שהיא להש )ט(  ;באמצעים  דרך  בכל  זה  באתר  תמש 

בלתי אתר זה או בכל דרך לא  לנגישות  ב לגרום נזק לאתר או פגיעה בזמינות או    הו עלולא  הגורמת

, להשתמשארח, לשדר, לשלוח,  לשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן,  חל איסור לה)י(    חוקית;

קשור(   )או  מורכב  אשר  חומר  כל  להפיץ  או  וירוסים,  ללפרסם  ריגול,  תוכנת  סוסים "כל 

 . אחרת תוכנת מחשב זדונית כלאו  rootkitת ו" ותוכנ טרויאניים

 זמינות  

  ו אינ   קיבוץה  .הבלעדי  ושיקול דעת  על פיאתר  ב  שינויים  שומר על זכות לבצע ו/או לערוך  קיבוץה

 או כל תוכן או מידע המצוי בו.  מבטיח זמינות רציפה של האתר ו/

 רטיות פ

ו/או מנהל מידע אישי של משתמשי הקיבוץ אינו אוסף, מעבד  יודגש כי  הפרטיות שלך חשובה לנו.  

ובעתי ככל  בעתיד.  כן  לעשות  זכותו  על  שומר  אך  לדין    דהאתר,  יפעל בהתאם  הקיבוץ  כן,  יעשה 

 כפי שיהיה נוסחה באותה העת.  של הקיבות החל ולמדיניות הפרטיות 

 אחריות

, ללא כל מצג ובהתאם לזמינותם  "As Is"מופיעים  או מידע הזמינים בו  התכנים  האתר הזה וכל  

אחריות,   לרבות  או  משתמעת,  או  רק,  מפורשת  לא  המשתמעת  אך  סחירות,   בעניין האחריות 

 .הפרה של זכויות צד שלישי-איהתאמה למטרה מסוימת ו

דין בכל  הקבוע  פי  ל  קיבוץל  על  בנוגע  לרבות  בו,  ולתכנים  לאתר  בנוגע  אחריות  כל  תהא  אי   לא 

ו/ זה  באתר  השמטות  או  המופיע  דיוקים  חומר  או  מידע  תוכן,  אין  תוכנו.  צריך  אשר  באתר  או 

 י, ככאלה.לכל מטרה או אמצע, עליולהסתמך  אליו ו/אוק, ואין להתייחס להיחשב מלא או מדוי



נושא אינו  פוגעים,   הקיבוץ  משמיצים,  מאיימים,  התנהגות  או  תוכן  לכל  בחבות  או  באחריות 

זכויות קניין    לרבותמגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר,  

 רוחני. 

" המונח  זה,  סעיף  אחקיבוץהלצורך  כל  גם  כולל  עד ו   יחברשלו,    יםהמסונפ  תאגידיםמה  ד" 

 . והנכנס בנעליכל ובת,   ו/או תאגידי ורים, עובדים, סוכנים, חברותדירקטהנהלה, חבריו, ה

 הגבלת האחריות 

או אחרת, הנובע מתוך  מכח התחייבות חוזית  נזק, בין אם  כל  אחראי לכל הפסד או    הקיבוץ איננו

אובדן ישיר, הפסד במקרה של  לרבות  ,  בולהשתמש    אי יכולתךבאו  ו/  באתר  ו/או ביקורך  שימושך

)גם אם לא היה ניתן לצפות אובדן כזה  רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנויות, אובדן נתונים 

התעוררמראש אלא  של  במהל  ,  הרגיל  למחשבכל  הדברים(,    כם  שנגרם  מחשב, ךנזק  תוכנות   ,

 משמעותיים ו/או משניים., נתונים ותוכנותמערכות 

זה,   סעיף  מהלצורך  אחד  כל  גם  כולל  "הקיבוץ"  חברהמונח  שלו,  המסונפים  עד ו   יתאגידים 

 . כל הנכנס בנעליוובת,   ו/או תאגידי הנהלה, חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברותה

 ופיצוי  שיפוי

ל  בשימושך באתר הנך  נזק, הפסד, הוצאות, נזקים ועלויות, בגין כל  שפות אותנו  פצות ולמסכים 

וכל   ותנאי שימוש אלמ    כל הוראה  יגרמו עקב הפרתך שללרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, אשר  

מכל תביעה ו/או דרישה   והגנתלהעמיד    את הזכות  ושומר לעצמ  קיבוץה.  ים מהםהנובעהתנאים  

זכאי  והיא תהא  בגין הוצאות הגנת  וו/או טענה  ופיצוי  לשיפוי  מחויב  במקרה כזה, תהיה    .וממך 

 באופן סביר על ידינו.  בהתאם לנדרשלספק לנו שיתוף פעולה 

זה סעיף  חבר,  לצורך  שלו,  המסונפים  מהתאגידים  אחד  כל  גם  כולל  "הקיבוץ"  עד ו   יהמונח 

 . כל הנכנס בנעליוובת,   ו/או תאגידי חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברותהנהלה, ה

 הדין החל ותחום השיפוט 

 או פעולה  שתתגלה כפוף לחוקים של מדינת ישראל. כל מחלוקת שימושך באתר זה תנאי השימוש ו

המוסמכים    שתנקט המשפט  לבתי  תובא  אלה  שימוש  תנאי  עם  תהא בלבד  בחיפהבקשר  אשר   ,

והנך מביעה הסכמתך המפורשת והבלתי   כאמור ת ייחודית ובלעדית על כל מחלוקת ופעולה  סמכו

ו/או קשורה     תנובעה  דרישה ו/או בקשה. כל תביעה או  ניתנת לביטול לתניית שימוש ייחודית זאת

על ידך תוך  תוגש  או כל תוכן או במידע המצוי בו  / ו  באתר  או אי היכולת לעשות שימוש  שימושל

ולא יהיה באפשרותך להגישה   תתיישן  היאמיום התגבשות עילתה, שכן אחרת  ( חודשים  6שה )ש

 .עוד

 שונות 

זה    אם אחד מתנאי אזי   בתוקף  אינוהשימוש של אתר  לאכיפה מכל סיבה שהיא,  ניתן  או בלתי 

תקפ  ה ההורא אכיפה או    ההבלתי  תבלתי  האחרים    וחרג  ה  התנאים  לחול  אשרמיתר   ימשיכו 

שנקבעו    הוראהאכיפת    אי.  כסדרם אלה  במהוראות  שימוש  וכתתפרש    אינהתנאי  אינה  ויתור 

 תנאי. או כל חלק מהם או זכות לאכוף כל  ושל תנאי שימוש אל  תוקפםתשפיע על 


