
 

 

 תנאי שימוש 
 

  ההסכם   תנאי   את   ים המהוו  השימוש באתרבתנאי    האמור   את   לב   ובתשומת   בעיון   לקרוא   מתבקש   ךניה
השימוש  האמור  כל .  נינוילב   ךבינ נקבה,    בתנאי  או  זכר     .כאחד  וגברים  לנשים ומתייחס    מופנהבלשון 

כי קראת הוראות   כי השימוש באתר מהווה הודעה מצדך  וה בנשימוש אלו, התנאי  מובהר,  נך  ית אותם 
 ות. ללא הסתייג  מסכים להם

 
  .באתר  שימוש  כל לעשות  שלא  ךנבקש , השימוש   לתנאי   םמסכי  ך נאיש  במידה

 
מי מטעמו  ו/ האתר  בעלי   זכות  ם ישומראו  שי  ם על  לפי  דעתם  לשנות את תנאי השימוש מעת לעת,  קול 

רה של  ם. בכל מק הצדדית  א   כפי שיפורסם באתר, הוא שיחייב   סח העדכני של תנאי השימוש נוהבלעדי. ה
 גברו תנאי השימוש. פרסומים אחרים, י  תנאי השימוש לבין סתירה בין 

 
 באתר  שימוש וכללי  שרותה  אופן

 
_ . א הזנבאתר  עד  בג   -מהאף  וטרינרית  העינייםרפואה  שכובה  שלו ו ת_  האינטרנט  הינה    בת 

_______www.af2zanav.com________" ייע האתרלהלן:  שירותי  למתן  אתר  הוא  וץ  "(, 

 . באתר   םידע רפואי קודש ועל מ "י המשתמהמידע המדווח ע, המתבסס על וטרינרי 
 

להיות תושב מדינת  שירותים הניתנים בו הינך חייב  ה  אתולקבל    וש באתרשימ שות  על מנת לע  . ב
   ומעלה, אשר ברשותך ת.ז. תקפה. 18ישראל, בן 

 

שומרבעלי   . ג לאתר    ם לעצמ  יםהאתר  גישה  להעניק  לסרב  הזכות  משתמש    שירות ו/או  את  לכל 
 מת. כל התראה מוקדהבלעדי וללא  םעפ"י שיקול דעת

 
ואינו  ו/או בדיקה פיזית של בע"ח  רינר  קת וטאינו מחליף בדי   אתרמסגרת הב  יתןהשירות הנ  . ד

 שאינו יציב. רפואי  במצב  בע"ח לגבי מיועד למצבי חירום ו/או 
 

 באופן הבא: ינתן  השירות י  .ה
 

 ואי; ומילוי שאלון רפ  פתיחת פניה .  1.ה
 

הרלוונטי    צירוף  .  2.ה החומר  עם  כל  היסטורבע"חבקשר  לרבות  בדיקו ,  רפואית,  תיק  יה  ת, 
תמ  וכיו"ברפואי,  וידאו  סרטוני  ש ונות,  במקרה  ע"י .  חוסהאתבעלי    ימצא  קיים  כי  ר  ר 

 סר; תבקש להשלים את המידע הח , תלת להעניק את השירות ו כתונים הפוגעים ביבנ
 
וככל שיימ תיבחן הפניה  נדרשלאחר קבלת כל החומר ה .  3.ה הפניה  שהאתר  בעלי  צא ע"י  , 

. תתואם עמך  ר האת  במסגרת ץ  והמצב הרפואי של בע"ח מתאימים ומאפשרים מתן ייעו
אתר אינו מתאים  מסגרת השירות בה  שמתן ך  נך מאשר בזאת, כי ידוע ליה   שיחת ייעוץ.

והדבר תלוי בנסיבות  לכל פניה  וכיו,  ידך  על  החלטה האם    . "בהפניה, המידע שהועבר 
הבלעדי של    המקצועי   ם תה פניה נתונה לשיקול דעתן לתת את השירות והייעוץ לאונית

  . מתאימה למתן ייעוץ  תך יפניאם  ה  תישלח לך הודעהפניה,  לאחר בחינת ההאתר.  בעלי  
 ; תחויב בתשלום לא   –ה לא מתאימה לייעוץ  אפניה שנמצ

 
המ  3  –  1תוך  ב .  4.ה מלוא  קבלת  ממועד  עסקים  הנדרשימי  ע"י   וככל   , ידע  בעלי    שנקבע 

ייעוץל  אימהת מהפניה  שהאתר   ייעוץ    ,מתן  שיחת  האתר    תהווטרינריעם  תתואם  של 
להשתנ  עשוי  השיחה  למקרה )משך  ממקרה  במהלכות  להישאל  ה  (,    שאלות עשויים 

המלצות   מתן  הרפואי,  המצב  של  סקירה  שאלות המשך,  על  "  ומענה  שיחת  )להלן: 
 ; "(הייעוץ
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בדוא"ל בתוך  יישלח  ייעוץ  סיכום   .  5.ה שי  ימי עסקים   2  –  1אליך  הייעוץממועד  )להלן:    חת 

 ; "(סיכום הייעוץ"
 

 ; , בהתאם לצורך ף מספר ימים / שבועות שיחת מעקב תתבצע בחלו .  6.ה
 

עצם  יה . ו אלה.  שימוש  תנאי  להוראות  ובהתאם  לב  בתום  באתר  להשתמש  מתחייב    הכניסה נך 
 לקמן: ול כדך לפעתחייבותתר מעידים על הסכמתך והבא השימושו

 
של יה .  1ו. מתחייב  לשנך  להעלות,  לשדר א  אחר לוף,  חומר  או  מידע  לפרסם  או  להפיץ   ,  

ו/ להטעות  להעריםהעלול  שנועד  ו/או  על    או  לרבותאדם  כלשהו,  ו/או העל    גוף    אתר 
גביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או העלול לעודד, לשדל, להמריץ  הלהעלול  

לסייע   מעשה  או  לבצע  הכולל  לאחר  ו/או  דין  כל  עפ"י  תוכנה  "וירוסהאסור  או  עוינת  " 
ו/או  מחשב  במערכות  לחבל  העלולה  ו/  אחרת  פרסומת  זכויות    העלול   או הכולל  להפר 

ו/או זכויות לה ו/או כל זכות קנייניתקניין רוחני  וות  לה  העלול  ו/או  אחרת   גנת הפרטיות 
 וכיו"ב.  ה וגרפירנפו מצה, גזענות, לשון הרע, השדר איום, פגיעה, העלבה,  בג

 
של האתר    קוד המקור" " דרך כלשהי בייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב במתחנך  יה .  2ו.

לה   ו/או ולא  יישומים  המידע  ו/או  תוכנות  ל עלות  כלשהו  שעלולים  נזק  לגרום  ו/או  פגוע 
 . לאתר ו/או לצד ג'

 
ר. הזכות לעשות  ת סופק ע"י האע המבמיד   נך מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרייה .  3ו.

 הפרטי בלבד.  לשימושך האישי ינה  שימוש במידע ה
 
לאגור יה .  4ו. שלא  מתחייב  משתמש מידע    נך  אחרים על  היתרבאתר   ים  בין  באמצעות  ,   ,

שנועד להתחקות אחר אדם אחר ו/או להטריד  ו/או לעשות שימוש    גים שוניםתוכנות מסו
 . אדם אחר 

 
חר ו/או כחלק  לק ממנו, במסגרת אתר אאו כל ח  להציב את האתר,  הינך מתחייב שלא .  5ו.

אחר ברש   מאתר  הצגתו  לצורך  באתר  המתפרסם  במידע  שימוש  לעשות  ת  ו/או 
ו/או    ,האתר מראש ובכתב בעלי  ת  , מבלי לקבל את הסכמהאינטרנט ו/או בשירות אחר 

 האתר. בעלי לפגוע בדרך כשלהי בזכויות הקניין הרוחני של  
 
 מוסכם.  שאינו ן ו/או ם כל דיפן שאינו תואחייב שלא להשתמש באתר באותמנך יה . 6ו.
 

על כך    למסור  ומבלי  עדיל בה  ם , עפ"י שיקול דעתוהשימוש ב   אתממך  למנוע    םהאתר רשאי בעלי   .ז
 הבאים:  אחד מהמקרים קרות וזאת בין היתר ב  ,הודעה מראש 

 
 אתר. וש בבקשר עם השימו כל הסכם אחר אם הפרת את תנאי השימוש ו/א  .  1ז.
 
 . אתר מסגרת היתן בנהנמנעת מלשלם בגין השירות  אם .  2ז.
 
 . ה ולף, כוזב, שקרי או מטעמידע ו/או תיאור מסיים ו/או ו גבמכוון פרטים ש מסרת  אם  .  3ז.
 
לביצוע  אם   .  4ז. או שימוש    מעשה עשית באתר שימוש  חוקי  לסייע  בלתי  ו/או  שנועד להקל 

ו/או מחדל העלולים לפגוע באתר    כזה, או אם   מעשה ו/או לעודד ביצוע   ביצעת מעשה 
 ו בצד ג'. ו/א 

 
 תשלום 
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 מע"מ. כוללים המחירים המפורסמים באתר   . א
 

אשראי,   באמצעות   מבוצע   התשלום  . ב "ביט"  כרטיס  טלפון    " פייבוקס "  /   אפליקציית  למספר 
 .  הפניהבמעמד לאתר בר עו יואישור על ביצוע התשלום   0545909053

 
יקבלו    מתאימות למתן השירותלא  האתר    בעלי   י או ע" צמשנפניות  במידה ובוצע תשלום מראש,   . ג

 . ום ששולם הסכזיכוי על מלוא 
 

 וטרם העברת סיכום ייעוץ בכתב.  תיאום הייעוץ במעמד  צע יתבבפועל ב חיוה . ד
 

שר  קכל פניה ב  . דאח  מקרה רפואיולגבי    בע"ח אחדבקשר עם  ות הניתן  שיר בגין    הינותשלום  ה .ה
    . ספתפעם נובנפרד תחויב  ו  פניה חדשה , תהווהו/או מקרה רפואי נוסף  עם בע"ח נוסף

 
.  30%לה בהנחה של  עלות פניה רגיב  ויב יח  –עוץ  היי   כום יסשליחת  יום מ   30בתוך    ייעוץ המשך  . ו

 . פניה רגילהל ש  מלא  מחיר בעלותיחויב   –יום משליחת סיכום הייעוץ   30ייעוץ המשך לאחר 
 

ים  מתפרסמהשירותים ההמוצרים ו/או  בכל עת לשנות ו/או לעדכן את מחירי    ם האתר רשאיבעלי   .ז
 עדי. הבל  ם יקול דעתאם לש, את היצע המוצרים ו/או השירותים והכל בהתבו

 
 פרטיות 

 
לרשות  שניתן   ככל  לשמור   ים מחויב  ר האתבעלי   . א העומדים    תוך   הפרטיות  כללי  על   ם באמצעים 

  ך ל  וברור  ידוע כי  מאשר  ךהנ  האתר   בשרותי  ך ימוששב ,אולם  .ך של האישי   המידע  סודיות  רתשמי
  ם שאת   עהמיד   פרטיות  או/ו   הסודיות  שמירת  את  מלאה  בטחהה  להבטיח   ניתן  תמיד  שלא

באפ  האלקטרוני   והדואר   האינטרנט  באמצעות   מעבירים  באופן  בעלי  שרות  ואין  להבטיח  האתר 
לשרתים  למחשבי  חדירות מניעת    חלטומ ו/או  פועל ם  ו   מהם  למי/האתר  בד או  המוחזק  ,  הם ע 
בזאת   רת ו להשתמש בו לרעה, הינך מוותר ו/א לחדור למידע השמור בא  'די צד ג ה ביבמידה ויעלו

 . בשל כך  ם ו/או מי מטעמהאתר  בעלי  כלפי דרישה ו/או תביעה ו/או על כל טענה 
 

  נזקים   מו לךיגר  שלא   מנת  על   וזאת  מעביר  ךניה  אותו   המידע   את  בזהירות  לבדוקהינך מתבקש   . ב
 .ריםמיות

 
אשר  הפ . ג באתר פתיחת  בעת    מסרת רטים  האיהפניה  הפרטים  לרבות  מידע  וכן    שיים, ,  כל 

הש  אגרישי ו/או    תמסור ש בעת  לבאתר ימוש  אודותיך  שיח ,  תיעוד  הייעוץורבות  ע"י  ייש   , ת  מרו 
האתר  בעלי  יחד עם זאת,    . בע"ח תיעוד התיק הרפואי שלמתן השירות ו, בין היתר, לצורך  האתר

  או ו/עים  בדבר מבצ על מנת ליצור עמך קשר ולעדכנך גם  לעשות שימוש בפרטים אלו   ם רשאי   ו יהי
כבאתרהניתנים  נוספים  שירותים   כמו  יהי.  בן  רשאי האת   עלי ו  אלו    ם ר  בפרטים  לעשות שימוש 

הפק וניתולצורך  סטטיסטי ה  מידע  של  שיפורם  שירותים   למתן מש  ששי  ח  ו/או  בעלי  .  רלוונטים 
יהי סטט  ם רשאי  ו האתר  נתונים  שליסטיים  למסור  מזהים  שיים ילצדדים  הנתונים  שאין  ובלבד   ,

   אותך באופן אישי.
 

תוני גלישה שלך באתר עלולים  ו נא/ ור באתר ותמסהמידע אותו  הינך מאשר בזאת שידוע לך, כי   . ד
ע"י החברה הלה גם  ולהישמר  ,  ידעו/או המעבדת את המ  מארחת את האתר על שרתיהיאסף 

 . וכיו"ב מאבטחת את המידע ו/או 
 

יעבירה בעלי   .ה ג', למעט    יךמזהים אודות  יםפרט  ו אתר לא  ג'  מידע  לצד  ע"י צדדי  כאמור  שיאסף 
 באים: ה עט במקריםשפטית וכן לממה או לכל ערכא ו/   בס"ק ד' לעיל
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 ידע לאחר. עביר את המ הל. אם קיימת חובה שבדין  1.ה
 
 ין השירות. . לשם גביית התשלום בג2.ה
 
 ינך לבין האתר. ה, דרישה או הליך משפטי, אם יהיו, ב . בכל מחלוקת, טענ3.ה
 
 ' אחר. . אם ביצעת מעשה ו/או מחדל העלולים לפגוע באתר ו/או בצד ג 4.ה

 
ירוט  לקבל פש  , ולבקaf2zanav@gmail.comל  בת הדוא"ותאתר בכשאי בכל עת לפנות ל ך ר הינ . ו

ו/או    חלקו,   ולו או , כותיךאוד שנשמר  ידע  כי מ שנשמר,    ביך, ככל ג אודות המידע שנשמר ל יתוקן 
מהאתר פיימחק  בתוך  בשקידה  יפעלו  האתר  ובעלי  ה,  הזמן  מנת  תחי מרקי  על  דין,  עפ"י  יבים 

ינך מאשר בזאת שידוע לך, כי במקרה של מחיקת המידע  יחד עם זאת, ה .  למלא את בקשתך 
ה להעניק לך  לא ניתן יהימידע זה פעם נוספת ולא ניתן יהיה לשחזר  יך מהאתר,  שנשמר אודות 

נוספת  פעם  תחילה  לאשר  מבלי  בעתיד,  נוסף  השימוש  שירות  תנאי  לרבות  אלו  את  ור  האמ, 
 " זה. "פרטיות פרק ב

 
 פרסומים

 
  םהאתר אחראי ו בעלילא יהי כל ויתאפשר באתר פרסום תגובות ע"י הגולשים,  כמובהר בזאת, כי  . א

ע" לתוכן   שנעשה בהם  תיקון  ו/או  שינוי  כל  לרבות  אלו,  האתר  בעלי  גורמים שאינם  י  פרסומים 
  ך אחריותב ת אלו הינה  ובוומים ותגפרסהסתמכות על    ל אחריות בנדון. בכ   ולא יישא האתר  עלי  בו

 ד. בלב 
 

לנבוע  גולשים באתר האה ועל המשתמשים   . ב לכל תוצאה אשר עלולה  והבלעדית  חריות המלאה 
ומפרסו שלהם  תגובה  מתחייבים המשתכל  ם  באתר  והגולשים  מפרסםל  משים  תכנים    הימנע 

ו/או  ו/או    שהעלאתם  האתר  בפעילות  פוגעים  ו/או  חוקי  בלתי  אופ בעל תוכנם  מס י  ו/אי  ו  חרי 
או שיש בהם משום לשון הרע ו/או  / ו  וגעניגזעני ו/או פ הם בעלי אופי  ו  מכילים מידע פרסומי ו/אה

פגיעה להוות  להו ו/או    בפרטיות  עלולים  העלול  תוכן  כל  ו/או  הציבור  ברגשות  לפגוע  ות  עלולים 
ש  תמשידוע למשאו  ו/   ה ו/או כל תוכן העלול להוות הטעי  ית ו/או עוולה נזיקית ה פליללקובלנ  בסיס 
 עה או מסולף. נו תוכן שקרי, מט כי הי

 
תגובות להן, לשנות את מבנם, מראם וזמינותם ו/או לא  ם ו/או  סומילהסיר פר ם האתר רשאיבעלי   . ג

יחד    .האתר  בעלי  הבלעדי של  םול דעתלפרסמם מלכתחילה, והכל ללא הודעה מוקמת ועפ"י שיק 

נפגעת מפרסום כלשהו    אם ו.  אל  פרסומים  דוק האתר לבבעלי  כדי לחייב את  עם זאת, אין בכך  
רש הינך  ל באתר,  לפנות  האי  בבעלי  את    af2zanav@gmail.comדוא"ל  אתר  להסיר  בבקשה 

 האתר. בעלי לעדי של ב ה םשיקול דעת נתונה ל הפרסום. הסרת הפרסום 
 

  שכזה  פרסום  כל   כי   בזאת   רבה ומ  , המלצות  ללםובכ  שונים   פרסומים   ובעלי האתר יפרסמו   במידה  . ד
  אין   שהוא  אופן  בשוםו  יתמקצוע  עצה  או / ו  המלצה  מהווים  אינם  לשאלה  מענה  או/ו   המלצה  או/ו

  על   זאת  עושה   הם  פי   על  או / ו  בהם  נוהג  או / ו  המשתמש   וכל   פיהם  על   ולנהוג  עליהם   להתבסס 
 .בלבד  בלעדיתו האחריות

 

  40תיקון ב , כהגדרתו ל "דבר פרסומת" לקב ,  ך הסכמת את בזאת  ןנות ךניה אתרב השימוש בעצם  .ה
ו  )בזק  התקשורת  הפרטיות,  הסכ  וכן  , 1982  –התשמ"ב  דורים(,  שי לחוק  הגנת  חוק  לפי  מתך 

ישלחובעלי  ש  ,1981  –שמ"א  הת   או /ו   מבצעים  או/ ו  פרסומי  רחומ ,  לעת  מעת   ךאלי   האתר 
תוכל בכל עת    כי,  ךל   ידוע .  אתרשל ה  שונים   מבצעים   או/ו   אירועים   או/ ו  שירותיםל  ביחס  הודעות
ך מרשימת  , לצורך הסרת v@gmail.comaf2zana  הדוא"ל כתובת  צעות  באמ  לבעלי האתר לפנות  

 ת אליך. ועות פרסומיד ו התפוצה והפסקת משלוח ה
 

mailto:af2zanav@gmail.com
mailto:af2zanav@gmail.com
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לו  ם א אתר. קישוריהבעלי  ם להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י  אתר עשוייב . ו
ל  ואין  בלבד  לנוחיותך  הנועדו  שליטה בעלי  כל  אחריות    אתר  אלה ו/או  אינטרנט  אתרי  ו/או    על 

המ בהם. לתכנים  באתרים על    הסתמכות  ופעים  המפורסמים  הינה    התכנים  אחריותך אלו    על 
 .בלבד

 
 ודעות ה
 

  כתובת   ותמצע בא  ךאלי   שלח ת  ך לידיעת  להביא   נים עוניימ  האתר בעלי  ש  עניין   או/ו   שינוי   או /ו   הודעה   כל
  שהו כל   שינוי  על   ים ודיע מ  תר בעלי האו  במידה.  באתר  פרסום   ידי-על   או  אתרב   שמסרת  האלקטרוני  הדואר 
  מוסכם   השינוי   כי   שב תח   לשינוי  הסכמה  אי  או/ו   מענה  קבלת   אי  הרי ,  האתר  עם ההתקשרות   מתנאי   בתנאי 

  .ךי על

 
 קניין רוחני  זכויות

 
  זכויות הקניין הרוחני   ומבלי למעט   ובכלל זה  , רוחני ן ההקניי   כויות לרבות כל זבאתר,    זכויות הכל   . א

האתר,  עיצוב אודיו,  בתמונות,  בצילומים,  ב  איורים,ב,  םתכניבב  וידאו,  בקטעי  טקסט,  בקטעי 
המת  , גרפיקהב והמידע  התוכן  העמודים,  ברבאתר,    פרסם בכל  הנתונים,  מת  ישבבסיס 

)להלן:   כיו"בו בעקיפין, או /ן ו ריש , במיאתרב ר כל פרט אחר הקשו, תיאור השירותים והמשתמשים
 .  באופן בלעדי  הינם בבעלות בעלי האתר, "( המידע "

 
  ים מסכ  ךניוה   למידע  יחס ב  שהוא  וסוג  מין   מכל   זכויות  ך ל  יהיו  ולא  ך ל   אין   כי  בזאת   מצהיר  הינך . ב

ו/או    רשאי  ך אינ  כי  חייבמתו  לכך א  לל  מהאתר  מידע  כל   להפיץ  או/ ו  להעתיקלעשות כל שימוש 
 . האתר בעלי ל בכתב שש ו אישור מרא

 
מהו . ג לגרוע  כדי  אלה  שימוש  בתנאי  באמור  דין אין  כל  והאיסורים  לרבות    , ראות  ההגבלות  כל 

 הקבועים בדין בקשר עם זכויות קניין רוחני. 
 

   ריותאח
 

בתקפות    תלוי אתר מסגרת ה שהשירות הניתן לך ב, כי ידוע לך  ר מאש ך ניהבעצם השימוש באתר  . א
ו/או לא  להביא    ל מידע חלקי / חסר / שגוי עלול י כעל ידך, וכ  המידע המסופק לייעוץ לא מדויק 

ם, הצהרות, הבעת עמדה, עצות או כל מידע  ונינך מסכים לכך שכל הסתמכות על נת י, והמתאים
פי שיקול דעתך  לאתה תספק, נעשה    התבסס על המידע אותוב,  במסגרת השירותק  אחר שיסופ 

 . אהוהמל  הבלעדיתעל אחריותך ו
 

למידע  ס  אי דיוקים, או להיעדר עדכון לטעויות או חוסרים שנפלו ביח ל   ם אחראי  ם אינ  אתר הבעלי   . ב
אחריות בגין   אתר אין כל בעלי היתכן, וחלק מהמידע מקורו בצד ג', ול  .ו או באמצעות  מפורסם בוה
 מעין זה. ידע מ

 
רנט  ינטליו מאתרי אורים אל האתר המפנים א ש יבכל אחריות לתוכנם של ק   ו האתר לא יישאבעלי   . ג

 האתר. אינטרנט אחרים אליהם מפנה   נם של אתריכוו/או לת אחרים 
 

 תר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין תכונות האתר ומגבלות השימוש בו. מוו נך יה . ד
 

אינבעלי   .ה יהים ב מתחיי  ם האתר  האתר  כי  האת,  שלמות  ו/או  פעולת  וכי  עת  בכל  זמין  לא  יה  ר 
ו/או מכשיר קצה  הש  ו/או כי  סקו יופרעו ו/או יופ ימוש באתר יתאפשר בצורה תקינה מכל מחשב 

לא בעלי  אחר.   נזק  ם איאחר  ויהי   האתר  הפס  לכל  ו/או  אובדן  להיגש  דו/או  לךעלולים    עקב   רם 
ו/או  כנ"ל  הפסקות  ו/או  לבין    התאמה  יא עקב    הפרעות  האתר  מערכת  בה  בין  אתה  המערכת 

 וניים באתר. זד ות או קבצים סים, תוכנמשתמש ו/או כתוצאה מוירו
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ובין אם באופן קבוע, , בין לתקופה קצוהאתר  פעילותלחדול בכל עת מ  םהאתר רשאילי  בע . ו   בה 

את  מראהו  לשנות  ו/או  מבנהו,  השירותים  זמינות  אופיו,  המוצעי,  בו, התנאים  ה  ם  ודעה  ללא 
פי  או תביעה כלהינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/ו  מבלי לקבל את הסכמתךו  מוקדמת 

 . האתר בגין כךבעלי 
 

 השיפוט   וסמכות החוק
 

  ביחס   הבלעדית  השיפוט  סמכותו  ישראל  במדינת  התקף  החוק  נויה  לתנאי שימוש אלו  ביחס  התקף  החוק
 .בלבד  חיפה העיר  שבתחום ךהמוסמ  המשפט  לבית נתונה  תהא  לתנאי שימוש אלו

 
 


