תנאי שימוש באתר
.1

דפי האתר  ,ובכלל זה כל השירותים השונים אשר ניתנים או יינתנו בו או באמצעותו מפעם לפעם הינם
רכושה הפרטי של קלירשיפט בע"מ ו/או חברות קשורות שלה (כולן יחד וכל אחת לחוד" :החברה").

.2

הגלישה והשימוש באתר הינם בכפוף להוראות ,לתנאים ולהתחייבויות המפורטים להלן ("תנאי
השימוש") .המבקר באתר ("המשתמש") מסכים מעצם הביקור ו/או השימוש בו לתנאי השימוש
ומתחייב לפעול על פיהם.

.3

אלא אם נכתב במפורש אחרת ,כל המופיע באתר ,ובכלל זה ,העיצוב ,המידע ,התכנים ,הנתונים,
התוכנות ,היישומים ,הממשקים ,קוד המחשב ,הפרסומים ,התרשימים ,הצילומים ,הקבצים הגרפיים,
הקול ,התמונה ,הווידאו ,סימני המסחר ,וכל תוכן אחר המופיע בו ("התכנים") ,שייכים לחברה ,או
שהשימוש בהם נעשה בהרשאת בעליהם ,והינם מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני בישראל ו/או בחו"ל.
אין בתנאי השימוש כדי להעניק למשתמש או לכל אדם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות
באתר או בתכנים ,והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות החברה בהם ,לרבות העתקה,
שידור ,הפצה ,צילום ,שכפול ,פרסום ,הצגה בפומבי או שינוי ,של התכנים ,כולם או מקצתם ,בתמורה
או שלא בתמורה ,הכל בהתאם ובכפוף לדין.

.4

על המשתמש מוטלת האחריות לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת חדירת וירוסים או כל גורמי
נזק אחרים למערכת האתר ,דרך המחשב האישי ו/או מערכת המחשבים ו/או כל ציוד קצה אחר
המאפשר למשתמש התחברות לרשת (יחד ולחוד – "המחשב שלו") ,ובתוך כך ( )1להפעיל אמצעי הגנה
ראויים בנוגע לאב טחה ובקרה של ווירוסים של מחשבים או כל חומרים ,אמצעים ,מידע או נתונים
מזיקים או בלתי הולמים וכן ( )2לא לשדר או לחשוף ,במישרין או בעקיפין ,את האתר ,לכל ווירוס
מחשבים או חומרים או אמצעים דומים מזיקים או בלתי הולמים.

.5

החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הטמונים ברשת האינטרנט בפרט ,ובמערכות
מחשוב בכלל ,אך למרות זאת ייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשותם של סיכונים אלה והחברה
לא תהיה אחראית להם ,ובכלל זה נזקים ו/או הפסדים עקב :וירוסים; סוסים טרויאנים; ציתות לקווי
תקשורת; פריצה למאגרי מידע ,לשרתים או למחשבים; התחזות לאתר ו/או לחברה; תרמיות והונאות
מקוונות; קריסות והפסקות בפעילות האתר; שיבושים או תקלות בקווי תקשורת; זמינות מוגבלת ו/או
השבתה זמנית או לצמיתות של חלק או כל שירותי האתר; הורדת תוכנות שייתכן ותתאפשר דרך
האתר והשימוש בהן וכיוצא באלה.

.6

השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת
האינטרנט ומהשימוש במחשב שלו .במטרה לסייע במניעת שימוש בלתי מאושר בשירות ,על המשתמש
להימנע מלחלוק את מידע ההרשמה ואמצעי אבטחת המידע ,לאתר ולמחשב שלו (כולל סיסמאות,
שמות משתמש וכינויים – להלן" :אמצעי אבטחת המידע") ,עם אדם אחר .תשומת לב המשתמש
מופנית לכך שהינו האחראי הבלעדי לכל ההודעות שנשלחות ,הצהרות שנעשות ,ולכל פעולה או מחדל
שנעשים במסגרת האתר ,תוך עשיית שימוש באמצעי אבטחת המידע שלו ו/או במחשב שלו .על
המשתמש לשמור על אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ,ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם
ו/או במחשב שלו .אם המשתמש סבור שאדם אחר עשה שימוש באמצעי אבטחת המידע שלו בכדי
לקבל גישה לשירות ללא אישורו ,עליו לדווח על כך לאלתר למחלקת שירות הלקוחות של החברה.

.7

החברה לא תהיה אחראית לבעיות אי התאמה בין האתר לבין כל מחשב או מכשיר אחר שבשימוש
המשתמש .בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש ומאשר כי בדק את תאימות אפשרות השימוש
באתר על גבי המחשב שלו ,ואת ההשפעה שתיתכן לכך על המחשב שלו ,ולא תהיה לו כל זכות או טענה
כלפי החברה בגין כל נזק שייגרם ,אם ייגרם ,למחשב שלו ו/או לכל תוכן או יישום המותקן על המחשב
שלו ,ו/או לאחרים בעקבות כך.

.8

החברה אינה אחראית לנזק העלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה או תיפעול שגוי של התוכנה
המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

.9

אין באמור בדפי האתר ובתכנים ,כהגדרתם לעיל ,משום הצעה ,הכוונה ,שידול או ייעוץ על ידי החברה
לביצוע עסקאות ,השקעות או פעולות כלשהן ,ואין באמור כדי להוות תחליף לכל אלו ,או להפעלת
שיקול דעת עצמאי של המשתמש בכל עניין לגופו .אין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד
כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על התכנים.

 .11החברה אינה צד לכל עסקה אשר תבוצע באמצעות האתר בין המשתמש לבין כל צד ג' שהוא ,לרבות
לעצם ביצועה בפועל ,אופן ביצועה ,תנאיה או תוצאותיה.
 .11לחברה לא תהיה אחריות נזיקית ,חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי ,בגין כל נזק,
ישיר או עקיף ,הנובע מהשימוש באתר או מהסתמכות על התכנים ,למעט אם מצוין אחרת בכתב,
במסמך בין החברה למשתמש .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד
שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות ,או כל נזק עקיף ,מיוחד ,תוצאתי ,מסתבר (לרבות
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במקרה שהמשתמש יתריע בפני החברה על נזק או הפסד צפוי טרם התרחשותו) או פיצוי עונשי כלשהו,
שנגרמו בקשר עם השימוש באתר או עם התכנים.
 .12האתר בכללותו ,דפי האתר ,התוכנה שעליה מבוסס האתר ,התכנים ,וכל חומר שהגישה אליהם נעשית
באמצעות האתר ,מוגשים ועומדים לרשות המשתמש כמות שהם  - AS IS -נכון למועד הצפייה באתר,
ועל בסיס מירב המאמצים בלבד ,למען נוחות המשתמש .בין היתר על המשתמש להביא בחשבון כי
לאחר פרסומם של מידע או נתונים באתר ,עשויים לחול בהם שינויים ,אשר לא ימצאו ביטוי מיידי
באתר .כמו כן ,תיתכן אפשרות שבתכנים נפלו טעויות סופר ושיבושי הגהה ,ניסוח ,אי דיוקים וכיוצא
בזאת ,על אף שהחברה נוקטת ככל יכולתה באמצעים למונעם .המשתמש מאשר כי לא תעמוד לו כל
טענה כלפי החברה או כלפי כל גורם הקשור לאתר בגין טעויות או שינויים כאמור.
 .13האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה ,אלא בידי צדדים
שלישיים ו/או להציג מידע שהתקבל ,כולו או חלקו ,במישרין או בעקיפין ,מצדדים שלישיים .כל הנ"ל
ניתנים רק כהצעות למידע העשוי לעניין את המשתמש .אין לראות את החברה כמסכימה או תומכת,
במפורש או במשתמע ,במידע או שירותים המצויים באתרים אלה ו/או שמתקבלים מצדדים שלישיים
אלו .לחברה אין כל שליטה על אתרים או מידע שאינם שלה ,היא אינה מבצעת בקרה או בדיקה כלשהי
עליהם ,לרבות בדיקה של מהימנותם ,דיוקם או מקורם ,ולא תהיה לה כל אחריות לנכונותם .כמו כן,
החברה אינה אחראית ,במפורש או במשתמע ,לתוכנם ,שלמותם או התאמתם של האתר או התכנים
לצורכי המשתמש .כן אין החברה אחראית על זכויות היוצרים ,או זכויות צדדים שלישים באתרים
אליהם מתאפשר קישור מהאתר.
 .14החברה רשאית להציג באתר חומר שיווקי בדבר מוצרים ושירותים ,שלה או של אחרים ,וזאת לרבות
הטבות ,הנחות מתנות וכל טובת הנאה אחרת ("חומר שיווקי") ,בתנאים שתקבע .החברה רשאית
להפסיק ו/או לשנות את החומר השיווקי בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות ללא הודעה מראש,
והכל בכפוף לכל דין.
 .15במסגרת הליך הרישום באתר ,יתבקש המשתמש לספק לחברה מידע מזהה .המשתמש מתחייב בזאת
לספק מידע אמיתי ,מדויק ,מעודכן ומלא אודותיו ,ו/או התאגיד אותו הוא מייצג .כמו כן המשתמש
מסכים שלא להתחזות לכל אדם או ישות אחרת ,לא להתחזות כמי שמייצג אדם או ישות אחרת ולא
להשתמש בשמות בדויים או להסוות את זהותו בפני החברה לכל מטרה .החברה מסכימה לטפל במידע
שמופקד בידה ,בהתאם לגילוי הניתן בתנאי השימוש ובהליך ההרשמה ועל פי מדיניות הפרטיות של
החברה המופיעים באתר.
 .16המשתמש מסכים לכך שחוזים מול החברה נכרתים באתר באופן אלקטרוני ,וכי אם יכרות חוזים
כאמור ,הם יחייבו אותו לכל דבר ועניין.
 .17פעולות של שימוש בתכנים ,הסתמכות עליהם ופעולה לפיהם על ידי המשתמש ,עלולות להיות מוגבלות
ואף בלתי חוקיות לפי דיני מדינות שונות .אין להשתמש באתר ,אלא באופן ובתנאים המותרים לכך על
פי דיני מדינת ישראל.
 .18החברה רשאית מעת לעת לבצע כל שינוי ,תיקון או פעולה אחרת באתר ,באופן זמני או קבוע ,מלא או
חלקי ,ובכלל זאת ,להפסיק את פעילות האתר או חלק ממנו או המערכות הקיימות בו ,ו/או את
השירותים הכלולים בו – כולם או מקצתם ,באופן מלא או חלקי – והכל ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי,
מבלי שתחויב לתת על כך הודעה או התרעה מוקדמת למשתמש או לכל אדם אחר מראש או בדיעבד,
ומבלי שתהיה חייבת לנמק או להסביר זאת.
 .19החברה רשאית מעת לעת לחסום ,להסיר ,לשנות ,לערוך ,להציג ,להעביר לפרסם או להגביל בכמות כל
מוצר ,שירות או תכנים באתר ,בשלמות או באופן חלקי ,ולבצע כל פעולה דומה ,באופן זמני או
לצמיתות ,וכן תהא רשאית מעת לעת לבצע כל שינוי ,תיקון או פעולה אחרת בתנאי השימוש באתר
ו/או בהוראות השימוש בו ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שתחויב לתת על כך הודעה או התרעה
מוקדמת למשתמש או לכל אדם אחר ,מראש או בדיעבד ,ומבלי שתהיה חייבת לנמק או להסביר זאת.
כל שינוי יהיה מחייב כלפי המשתמש ממועד פרסומו באתר ,או ממועד קבלת הודעה על כך מהחברה
בדרך אחרת כלשהי ,לפי המוקדם .נקיטת איזו מהפעולות הנזכרות לעיל לא תהווה לקיחת אחריות
כלשהי של החברה על תכנים כלשהם ,כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר ,ולמשתמש לא תהיה כל
טענה על ביצוע איזו מהפעולות הנזכרות לעיל או פעולה דומה.
 .21על השימוש באתר ,יחולו גם התנאים הקבועים במסמכים עליהם חתם או יחתום המשתמש ,ובכלל זה
בקשה לפתיחת חשבון ,ותנאים כלליים לניהול חשבון (בסעיף זה" -המסמכים") .מובהר כי במקרה של
מחלוקת או סתירה בין המסמכים הנ"ל לבין תנאי השימוש ו/או המידע והנתונים המוצגים באתר,
יגבר האמור במסמכים .כמו כן ,הודעת החברה בלבד תהווה אסמכתא לביצוע פעולות באתר על ידי
המשתמש ,לסיום ביצוען ,או למצב החשבון של המשתמש.
 .21כל חילוקי הדעות בין החברה והמשתמש ,אשר יתגלעו בקשר לשימוש באתר ,בתכניו או בתנאי
השימוש בו ,יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל .על
הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות ,התשכ"ח ,1968-התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד
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לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל .פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות
סעיף 21א לחוק הבוררות ,התשכ"ח ,1968-והתוספות לחוק.
 .22החברה רשאית להביא לידי סיום ,או להגביל ,עם או בלי הודעה מוקדמת ,את הגישה או ההרשאה
הניתנת למשתמש במסגרת תנאי השימוש והאתר ,אם תהא סבורה שמידע מסוים כלשהוא שנמסר על
ידו ,כולל כתובת הדואר האלקטרוני שלו ,איננו נכון ,או אם יפר איזה מן התנאים המפורטים בתנאי
השירות או בעקרונות מנחים אחרים באתר .במקרה כזה ,המשתמש מסכים שהחברה תפסיק או תגביל
את גישתו לאתר או לשירותים שונים בו.
 .23התכנים אינם מהווים הצעה או הזמנה להציע הצעות.
 .24האתר ,על התכנים ,אינו מיועד לכל מי שמצוי בסמכות שיפוט מחוץ למדינת ישראל ,אם החוק החל
עליו אוסר עליו לעשות שימוש בתכנים או באתר או שהחברה אינה רשאית לאפשר לו לעשות שימוש
כזה.
 .25תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 .26המשתמש מתבקש לעקוב אחר שינויים בתנאי שימוש אלה.

3

