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 Check Mateאתר תקנון 
 

 

 "Check" או אנו" "האתר)להלן: " Check Mate"" -אנו שמחים שהחלטתם לעשות שימוש ב .1

Mate" )" .Check Mate  אשר נועדה לסייע לבעלי עסקים היא פלטפורמה דיגיטלית אינטרנטית

 .הדיגיטליתו בזירה העסקיתוחברות לפעול טוב יותר 

 , תל אביב5תוצרת הארץ מרחוב , בע"מ שגיא דיגיטל פרטנרחברת  על ידימופעל ומנוהל  האתר .2

 "(.החברה" או "בעלת האתר)להלן: "

תנאי השימוש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו. תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן  .3

 אושתמש/ים" המחלים ומחייבים את כל מי שבוחר או מבקש להשתמש באתר או בשירותיו )להלן: "

 . ("הלקוח/ות"

. קבלה או רכישה של שירותים והנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פי .4

 מהאתר ו/או באמצעותו משמעם כי הנכם מסכימים ומקבלים את תנאי השימוש באתר.

לתשומת לבכם, תקנון האתר מהווה הסכם בין בעלת האתר לבין המשתמשים. בכל מקרה של הפרת  .5

שומרת בעלת האתר על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים כנגד המפר ו/או מי התקנון, 

 מטעמו.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתו  .6

ולשינויים שיתרחשו באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת. על תאריך העדכון 

 . מסמך זהון תוכלו ללמוד בתחתית האחרון של התקנ

בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה נוחות בלבד, האמור מטעמי  .7

 .שווה

 

 

 Check Mate -בא. השימוש 

 

8. Check Mate שיווק דיגיטלית  בעלי עסקים לקבל תוכנית חדשנית באמצעותה יוכלופלטפורמה  הנה

, זאת באמצעות שלוש חבילות המספקת ניתוח למצב הקיים ולמצב הרצוי אליו שואפים להגיע

 .שירותים לבחירה המפורטות בהמשך תקנון זה וכן ברחבי האתר

מיועד לכל בעל עסק המקיים פעילות אינטרנטית ומבקש לשפר את תהליכי העבודה השימוש באתר  .9

 שלו באמצעות קבלת שיקוף אודות הפעילות שלו וקבלת עצות מבלי ניסיון בתחום. 

ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה בלבד. אין לעשות כל שימוש באתר שאינו  באתרהשימוש  .11

שאיננו לשם  כל שימוש מסחרי או עסקיהאתר מציע.  במסגרת השימושים או השירותים אותם

, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי קבלת שירותים מן האתר

 שימוש אלה, ויגרור נקיטה מיידית בהליכים משפטיים. 

בו ו/או האתר אוסר בזאת באופן מפורש על חדירה לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב  .11

ליקוט מידע מהאתר באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים, הנדסה 

חוזרת או שיטות דומות של ליקוט וחילוץ ו/או ניצול האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות 

תר ו/או לצדדים עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, אנלוגי או דיגיטלי, העלולים להזיק לא

 שלישיים ו/או לפגוע בפרטיותם ו/או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. 

האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול  .12

 דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

 

 באתר חבילות השירות המוצעותב. 
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כאמור לעיל, האתר מאפשר לבעלי עסקים לקבל שיקוף אודות הפעילות הדיגיטלית שלו וכן תכנית  .13

פעולה מסודרת המבוססת על הנתונים שיתקבלו וכן על הנסיון רב השנים שצברנו, זאת על מנת 

 להביא את המשתמש לשיפור פעילותו העסקית. 

 :"(השירותיםגם :" )להלן האתר מציע שלוש חבילות בסיסיות, לבחירת המשתמש .14

 אחת מתקיימת שיחתללא תשלום.  המדובר בחבילת היכרות ראשונית :החבילה החינמית .14.1

דקות, במסגרתה הוא מקבל שיקוף ואבחנה  31בין החברה למשתמש באורך של עד 

 בשיווק הדיגיטלי.ו האינטרנט שלו באתר ראשונית אודות בעיות אפשריות

 זכאי ל: הלקוחבמסגרת חבילה זו, יהיה  :החבילה האמצעית .14.2

יוכל לחזות מתחרים, ובה  3דוח מתחרים ראשוני המציג נתוני פעילות דיגיטלית של עד  .14.2.1

, המתחרים , זמן שהייה באתראל מול אתרי המתחרים האינטרנט שלו דוח כניסות לאתרב

 ."(דוח המתחרים)להלן: " י המתחריםמקורות הגעה לאתר

אתר שיאפשר ללקוח לקבל הקלטות של התנהגות גולשים באתר הטמעה של כלי ניתוח  .14.2.2

 "מפות חום" ( בין דף לדף ונטישה בשלבי האתר.Funnelשלו, בנייה של תרשימה זרימה )

מבחינה של המרות או התנהגות  ביותר/ בעייתיים הלחיצים לזיהוי האיזורים האתר  של

 "(דוח האתר)להלן: ". גולשים באתר

המלצות  ;דוח האתרומ המתחריםשהתקבלו מדוח הנתונים  כללושי אודות ניתוח אנ .14.2.3

 לשיפור ההמרות באתר וקידומו בגוגל. 

ימי עסקים מיום קבלת כל המידע, עבור איסוף הנתונים, הניתוח  11-התהליך אורך עד כ .14.2.4

הלקוח מתחייב להעביר את כלל המידע ולבצע את ההנחיות  ושליחת המצגת ללקוח.

 עסקים מיום קבלתן.  ימי 5לצורך תחילת התהליך עד 

 במסגרת חבילה זו, יהיה הלקוח זכאי ל: :החבילה המלאה .14.3

 כלל הרכיבים בחבילה האמצעית. .14.3.1

 פושים לביטויים החשובים לעסקו.דוח מילות מפתח בגוגל וטנרדים וכמות חי .14.3.2

אדוודרס ופייסבוק( לרבות  קשל הלקוח )בכפוף לגישה לממשניתוח על ביצועי המדיה  .14.3.3

 כלים נוספים.שימוש בהמלצות ל, בניית קמפייןדרך  ,תוכןהקריאיטיב, לשיפור ה פידבק

 לקוח הקצה. אצלרעיונות וכיוונים למיצוב המותג ושיפור החוויה ואהדה  .14.3.4

ורות הכנסה השראה למקמודל עיסקי /  / מוצריתחדשנות  רעיונות לחדשנות שיווקית/ .14.3.5

 נוספים, הגדלת סל לקוחות וכיוב'. 

ימי עסקים מיום קבלת כל המידע, עבור איסוף הנתונים, הניתוח  18-עד כהתהליך אורך  .14.4

הלקוח מתחייב להעביר את כלל המידע ולבצע את ההנחיות לצורך תחילת  ושליחת המצגת ללקוח.

 ימי עסקים מיום קבלתן. 5התהליך עד 

 מחירי החבילות ייקבעו על ידי האתר ולפי שיקול דעתו. .15

תוכן החבילה הקובע . הרשות והזכאות לשנות את החבילות בהתאם לשיקול דעתהמובהר, כי לבעלת האתר 

  יהיה בהתאם לנוסח שאושר על ידי הלקוח.

 

 

 חבילות השירותג. תהליך רכישת 
 

במידה והנכם מעוניינים בקבלת שירותים מטעם האתר במסגרת אחת מן החבילות המוצעות לעיל,  .16

מייל מטעם האתר ובו , אליה יישלח שו להזין את כתובת הדוא"ל שלכם במסגרת ייעודית באתרקבתת

 יתבצע בירור ראשוני עם הלקוח אודות עסקו ופעילותו. 

וכן לאשר ולהסכים בשלב השני, לצורך המשך התהליך, יתבקש הלקוח להזין את פרטים אישיים,  .17

לבחור את אחת מחבילות השירות המוצעות ולאחר מכן  , זאת באמצעות טופס ייעודילתנאי תקנון זה

  . להלן ה"שירותים"(לעיל ו)



 
 

3 

רה על ידי הלקוח החבילה האמצעית או המלאה, יתבקש הלקוח להשלים את התהליך חככל ונב .18

 בכפוף לאמור להלן: PayPalבאמצעות תשלום באמצעות פלטפורמת 

רכישת שירותים באמצעות  .PayPalהתשלום יתבצע בהתאם להוראות השימוש של חברת  .18.1

שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של  18האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 

 . PayPalאחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות או חשבון של חברת 

תובת דוא"ל המייל שמסר. לתשומת באמצעות כ ללקוחישלחו  החבילהאישור הרכישה ופרטי  .18.2

לבכם, עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה והתשלום אינו מהווה אישור כי התשלום בוצע אלא 

 .PayPalרק אישור מאת 

על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה להיות אמיתיים ומדויקים. האתר שומר על  .18.3

גד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנ

 ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

, לא יסופקו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור .18.4

 השירותים.

 

 ד. אספקת השירותים 
 

באמצעות לאחר קבלת אישור התשלום )במקרה בו נרכשה חבילה בתשלום(, אנו ניצור עמכם קשר  .19

 עם הנחיות להמשך התהליך. במהלך שני ימי העסקים הבאים, הדוא"ל שמסרתם, 

בהתאם לחבילה שרכשתם, תתבקשו למסור לאתר פרטים אודות הפעילות הדיגיטלית של אתר  .21

ר, למסור הרשאות גישה לחשבונות פרסום ולגוגל אנליטיקס האינטרנט שלכם, להטמיע פיקסל באת

 ."(הלקוח אודות מידע)להלן: " תחרים שלכםמוכן לספק מידע אודותיכם ואודות ה

 . עסקים ימי 5 תוך לאתר למסור הלקוח מתחייב, הלקוח אודות המידע את .21

השייכים לצדדים במידה ובמסגרת תהליך מתן השירותים יהיה צורך בשימוש בכלים חיצוניים  .22

 חשבונות אלו ייפתחומובהר כי לצורך קבלת נתונים אודות האתר והפעילות שלו )כגון......(, שלישיים 

והשימוש בהם ייעשה בהתאם לתנאי השימוש  חואליו יוזנו פרטי ההתקשרות של הלקו על שם הלקוח

 . "(הכלים החיצוניים )להלן: " הספציפיים של חשבונות אלו

ם אשר נועדו לתת כלים החיצוניים, ככל וייפתחו, הנם חשבונות חינמיים זמנייבחשבונות המובהר, כי  .23

. בתום תהליך הייעוץ על ידי האתר, יהיה באפשרות הלקוח מידע ראשוני לצורך מתן השירותים

לתשומת לבכם,  .לרכוש רישיוןכך בחשבונו אלו ולצורך לעשות שימוש ולהמשיך ברצונו לבחור האם 

מהווה הפרת תנאי השימוש הנו אסור ווש בכלים החיצוניים ללא הסדרת רישיון מתאים המשך השימ

    נקיטה בהליכים משפטיים נגדכם.  לגרור העלולאשר של הכלים אלו 

עם נציגי האתר  המלא שימו לב: אספקת השירותים תלויה, באופן הדוק, בשיתוף הפעולה   .24

, מענה לשאלות, מתן גישה והרשאות, הטמעת פיקסל באתר, הכוללת בין היתר מילוי ההנחיות

ומסירת פרטים רלוונטים. ללא שיתוף פעולה כאמור לא נוכל להעניק ללקוח את  זמינות טלפונית

 כולם או חלקם. -השירותים באופן המיטבי

, רשאי האתר לפעול לפי או אי עמידה בלוח הזמנים במקרה של העדר שיתוף פעולה מטעם הלקוח .25

להודיע  /חלקי בלבד אחת או יותר מהחלופות הבאות: להודיע ללקוח כי המידע והייעוץ שיקבל הנו

בכל מקרה של אי  .ללקוח כי לאור אי שיתוף הפעולה לא מתאפשר לאתר לספק לו את השירותים

 שיתוף פעולה מטעם הלקוח, הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי. 

 

 ה. מדיניות ביטול עסקה
 

, כל ביטול ךנוכח כלתשומת לבכם, צוות האתר מתחיל במתן השירותים מייד עם הרשמתכם לשירות.  .26

 של עסקה יחוייב בתשלום באופן יחסי למועד הביטול. 

ובו הנחיות להמשך התהליך  דהיינו לפני קבלת המייל הראשוני מאתר, במקרה של ביטול מיידי .27

 משווי העסקה.  11%"(, יחוייב הלקוח בעלות הראשוני המייל)"
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, משווי העסקה % 61הלקוח בעלות  במקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המייל הראשוני, יחוייב .28

 שוני. ימי עסקים מיום קבלת המייל הרא 5ובלבד שהודעת הביטול נשלחה עד 

 הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי ו/או אחר. מועדים אלה, במקרה של ביטול עסקה לאחר  .29

 הלקוח יישא בעלויות עמלת הסליקה בגין הביטול. הודעת הביטול תישלח בכתב, באמצעות הדוא"ל.  .31

 

 

 העדר אחריות. ו

 

בין היתר היא פלטפורמה באמצעותה ניתנים שירותי ייעוץ דיגיטלי, זאת  Check Mateכאמור,  .31

 באמצעות שיקוף הנתונים המתקבלים והמטרות של הלקוח בקשר לעסקו. 

נציגי האתר עושים את מירב המאמצים להתאים את הייעוץ ללקוח ולצרכיו לצורך שיפור וקידום  .32

עסקיו. יחד עם זאת, אנא קחו בחשבון כי הצלחת הייעוץ המתקבל באמצעות האתר ונציגיו תלוי 

. והם משתנים מלקוח ללקוח ם אשר אינם בשליטת האתר ו/או מי מטעמובגורמים ובמשתנים רבי

או לערוב כי הלקוח יצליח להשיג את השיפור הרצוי או האתר אינו מבטיח, ואינו מתיימר להבטיח 

 . לממש את מלוא מטרותיו בקשר עם הייעוץ

וחים ו/או כלים ו/או שיפורים כל שימוש במידע ו/או בייעוץ ו/או בתוצריו ו/או בהנחיות ו/או עצות ו/או נית .33

"( אשר יתקבלו במסגרת קבלת השירותים מן האתר הנם באחריות הבלעדית של הייעוץ)להלן: "

 והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם.  המשתמש 

האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף,  .34

הייעוץ ו/או בקשר לכל פעולה שננקטה או לא ננקטה על שתמש ו/או לכל צד שלישי בגין שיגרם למ

או מאחד מהכלים הדיגיטליים אליהם  סמך הייעוץ ו/או בקשר עם שימוש בכל אחד מתוצרי הייעוץ

מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ואו תביעה  . הלקוחהופנה הלקוח או הומלץ לו על ידי האתר

ין ו/או נזק שייגרם לו בגין עם היעוץ או בקשר שירותים שקיבל ו/או מי מטעמו בכל ענינגד האתר 

 במסגרת התקשרותו עם האתר. 

האתר ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים או מוצרים שהאתר  .35

קלות, או כשלים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, ת למשתמשיםמציע 

בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או 

 תפעולו.

האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .36

ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או  למשתמשיםשהאתר מציע 

כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או 

 . או מתן שירותים תפעולו

פיע המועלה ו/או המאוחסן ו/או המוהמוצג ללקוח ו/או האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של תוכן  .37

באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל 

 צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

בעלת האתר איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות  .38

א חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, ו/או יהיה חסין מפני גישה ל

תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או 

 מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

 

 . מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידעז

 

  נושימוש במידע הנמסר ל אנו עושיםוכיצד  שלנולהלן, תוכלו ללמוד על מדיניות הפרטיות  .39

 :נוהמידע הנאסף על ידי .41
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פרטי התקשרות וכן למסור תתבקשו ובמהלכם, מתן השירותים  צורךכמפורט בהרחבה לעיל,  .41.1

גולשים, פרטים ונתונים אודות הפעילות הדיגיטלית שלכם לרבות תקציבי פרסום, תעבורת 

  מידע על מוצרים ושירותים אותם אתם מעניקים, מידע על המתחרים ועוד.

 .של האתרבמאגר המידע  האמורים נשמריםפרטים והמידע ה .41.2

 השימוש במידע: .41

כלל המידע המידע שנמסר לנו נועד על מנת להעניק ללקוח את הפתרונות והייעוץ המיטביים  .41.1

 הלקוח ולמטרה זו בלבד. עבורו . השימוש במידע ייעשה אך ורק לצרכי

האתר ו/או מי מטעמו לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם  .41.2

 להוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.

ייתכן שמעת לעת נפנה אליכם באמצעי תקשורת שונים )לרבות דוא"ל, הודעות מסר קצר  .41.3

'(, ונציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של וכיוב

האתר ו/או בעלת האתר ו/א או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו אנו סבורים כי 

בעלת עם מסירת פרטיכם לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי המשתמשים ימצאו בו עניין. 

 לפנות אליכם.  םרשאי ה יהיוו/או בהרשאת האתר ו/או מי מטעמה

היגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות בקש לבידי המשתמשים הברירה, בכל עת, ל .41.4

כמו כן, הנכם רשאים בכל עת אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו. 

 לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.

ש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימו .41.5

 שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע,  .41.6

 הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

, ואמצעים דומים אחרים (Cookiesהאתר ב"עוגיות" ) ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש .41.7

שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף 

והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות 

מידע וכן להקלת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת 

השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה 

ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן 

 האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

 אפשרויות הגולשים: .42

על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של האתר נוקט באמצעים שונים לשמור  .42.1

המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא 

על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם  ייחשף

 .באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתרו/או אודות השימוש שלכם 

במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור  .42.2

 שימוש בשירותי האתר. לעשותפרטים אישיים ו/או לא 

"( או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר cookiesבמידה ואינכם מעוניינים לקבל "עוגיות" )" .42.3

מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם  יאסוף

משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר. אנא קחו בחשבון כי במקרה זה, ייתכן 

 ופונקציות מסויימות באתר לא יפעלו כראוי.

 

 . קניין רוחניח

 

, תכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטיםכל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה וב .43

בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין במודעות, 
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שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות 

 לבעלת האתר בלבד.

הצעות הפתרונות,  העצות, הטיפים, הכלים, התהליכים,שומים, הרעיונות, הייכלל הפתרונות,  .44

אשר מוצעים או ניתנים "( הייעוץ כליוכיוב' )להלן: "לשיפור, שיטות עבודה, התרשימים, הטבלאות 

. , אשר רשאית לנהוג בהם מנהג בעליםללקוח במסגרת תהליך מתן השירותים שייכים לבעלת האתר

  .שימוש אישי לצרכי עסקו בלבדכלי הייעוץ הלקוח רשאי לעשות ב

אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות במודעות, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת   .45

בעלת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות 

הסכמתו (, גלויה או סמויה ללא Frameהציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת )

 הכתובה מראש של האתר.

 

 
 . שונותט

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל  .46

חודשים והצדדים רואים בכך  6תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 

 .1958-תשי"חכהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, 

יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם -אביב-לבית המשפט המוסמך בעיר תל .47

 זה ו/או הנובע ממנו ובהתאם לדין הישראלי בלבד.

 

 

 3.7.2017עדכון אחרון 


