
 תנאי שימוש באתר

( של אתר זה  domains-subוכן תתי שמות המתחם ) capsule. /www.tnuva.co.il ברוכים הבאים לאתר האינטרנט

", תנובה)להלן: " תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ"( המופעל על ידי האתר)להלן "

אגודה  –ו/או תעשיות מזון תנובה בשליטה ישירה או עקיפה של תנובה  התאגידיםו/או  ("אנו" או "שלנו" ,"אנחנו"

 . "(קבוצת תנובה)להלן: "שיתופית חקלאית בישראל בע"מ 

תוכנית חדשנות דיגיטלית לאיתור וטיפוח שותפויות עם , מידע לגבי הופעילות תנובההאתר כולל מידע כללי על 

"(. התוכנית" או "CAPSULEתוכנית ( )להלן: "Retail-Tech-וה D2C-יזמים בתחומי הצרכנות והקמעונאות )ה

ות ת טכנולוגיה צעירואו חבר יםבוגר יםאפ-סטארט, יזמיםמטרת התוכנית היא גיבוש שיתופי פעולה עם 

בעלי טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך שיענו על אתגרים מוגדרים בתחומים מגוונים בעולם  "(יםמתמודד)"

ו מי אחונכות וליווי )מנטורינג( על ידי קבוצת תנובה  ,שיתקבלו למתמודדיםמציעה התוכנית הצרכנות והקמעונאות. 

באמצעות קיום פיילוט  כניתפתרונות המוצעים על ידם בתחומי התוליתכנות לרעיונות והבדיקת כן ו משותפיה

 המתמודדים .לבדוק ישימות בשוק לטכנולוגיות שפיתחו המתמודדיםמשותף עם תנובה. באמצעות הפיילוט יוכלו 

גם מליווי מקצועי ומתמיכה של גורמים מובילים בקהילה הטכנולוגית בהתאם  וייהנ שיימצאו מתאימים כאמור,

 ולפי שיקול דעתה הבלעדי של תנובה.התוכנית לשיתופי פעולה של תנובה עם אותם גורמים לצורך 

 "( בעיון לפני השימוש באתר. תנאי שימושיש לקרוא את תנאי שימוש אלה )" -חשוב

צורך בהודעה  הבלעדי וללא הול דעתכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקאת הזכות לעד הלעצמ תשומר תנובה

 מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר )בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון(.

האתר(, מתייחסים לגברים ולנשים  תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם )וכמובן

 ד. כאח

במידה שויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי 

תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה )שאינה אלקטרונית( או מסירה של מסמכים שאינם 

 אלקטרוניים.

נך מסכים לכל י התנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכ הנך מצהיר בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את

, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש הוראותיו ותנאיו,

 , בכל הקשור להוראות והתנאים של האתרהןו/או עובדי תנובה ו/או קבוצת תנובהו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

 .והתוכנית

 תנאים כלליים  .1

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את  .1.1

לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה  ,אתרתנובה במסגרת התוכנית בהיחסים בין 

 . המשתמש", "הנך" או "אתה"(אשר עושה שימוש באתר )"

 שנים.  18ים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו השימוש באתר מותר לבגיר .1.2

יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר  .1.3

 תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב(. 

 הסכמה לתנאי השימוש באתר .2

לא תעמוד באחד או יותר מתנאי  להפסיק את שימושך באתר אם את הזכות הלעצמ תשומר תנובה .2.1

 השימוש.



להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו  נתמעוניי תנובה .2.2

כי  ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב

 רים הבאים:לא תעשה אחד או יותר מהדב

ו/או מסירת תיאור  תנובה התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של .2.2.1

 מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

אשר נועד להערים על אדם או  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר .2.2.2

 על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

וירוס מחשב או כל קוד מחשב  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של .2.2.3

זה כל שימוש אחר מלבד  אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש )ובכלל

ו/או התוכנה אשר  שימוש הוגן וסביר בשירות( בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה

כמו כן אין להפעיל או לאפשר  .ול שוטף של האתרתפעלצורך  תנובהמצויים בשימוש 

 Crawlers, Robotsלהפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג 

וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל 

גר שיכילו זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מא

 תכנים מהאתר.

 .אחר לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר (spam) הפצת "דואר זבל" .2.2.4

משנה, תרגום, מכירה, ביצוע  שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון .2.2.5

מחלקי הקוד המרכיבים את  פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד

, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש האתר, לרבות בסיס המידע

 .עבור השירות

זכות קניינית אחרת אשר  פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל .2.2.6

 .ו/או של צד שלישי כלשהו תנובהמצויה באתר זה, של 

 .דרך שהיא שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל .2.2.7

אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש  .2.2.8

לקבוצת תנובה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

  לרשות קבוצת תנובה על פי כל דין.

תנובה ו/או הנך רשאי ליצור קישור לאתר כל עוד לא נמסר לך אחרת, כל עוד הקישור לא מציג את  .2.3

ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם תלא  תנובהבאור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה.  קבוצת תנובה

 כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך

נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את 

 בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.  תנובה

 CAPSULEתוכנית  אתגרי .3

פתרונות וחדשנויות דיגיטליות,  CAPSULEמתפרסמים תחומי התוכן בגינם מחפשת תוכנית באתר  .3.1

 . הלטובת יישום והטמע

ית הצרכן, תובנות צרכניות, נגיעה ישירה בצרכן, י: חווכגון, שונותלזירות תוכן  יחלקוהאתגרים  .3.2

ותהליכי מכירה  המכירה ודותקמעונאות חדשה בנקחכמה, מודלים עסקיים היוצרים הפרעה, תזונה 

מול הקמעונאים; הכל בהתאם לשיקול דעתה של תנובה מעת לעת, שרשאית לשנות את האתגרים, את 

 . חלוקה לזירות ובאופן כללי את התכנים שיוצגו באתרה



תנובה בפיצוח אתגרים  בקבוצתהמחזיק בפתרונות אשר עשויים לסייע לנו  ,מתמודד אם אתה .3.3

 כללאינן חשופות ל ,שתגיש. ההצעות אתרהאתה מוזמן להגיש הצעות באמצעות  –בתחומים שונים 

של  דעתהשיקול  לפי, לצפות בהן וכלוי הפיושותהתוכנית הניהולי של  הצוותמשתמשי האתר; רק 

 תנובה.

 CAPSULEתהליך ההשתתפות בתוכנית  .4

 שלבים: 4-התוכנית מורכבת מ

4.1. Brief - האתגרים והצרכים של קבוצת תנובה, עבורם נדרשים  יפורסמותוכנית ה בעמוד אתגרי

בחירה פתרונות. אם תרצה להגיש הצעה עבור אתגר אחד או יותר, תוכל לעשות זאת באמצעות 

בכל אתגר יצוין פרק הזמן במסגרתו ניתן יהיה להגיש הצעות לפתרון; תנובה רשאית . אתגר הרצויב

 די. לשנות את פרק הזמן כאמור לפי שיקול דעתה הבלע

הודעת קליטת ההצעה במערכת לכתובת המייל אותה הזנת בתהליך צעה, תקבל הה הגשתלאחר 

נוספת  הודעהתקבל מתום פרק הזמן שהוקצה להגשת הצעות לאתגר הרלבנטי, ם מיי 45-. כהרישום

 לשלב הבא. או לא עברה אם הצעתך עברה  ה תעודכןמייל, בב

אתה מסכים לתחולת תנאי השימוש על כל שלבי התוכנית.  ,Brief -פתרון ל / רעיוןעל ידי הגשת ה

 . הארגון אותו אתה מייצגלגבי  /לגביך  כלול אך ורק מידע נכון ומלאבקשתך תכי  ,אתה מתחייב

4.2. Pitch -  בשלב הגישו הצעות יש המתמודדיםמבין-Brief,  על פי  התוכנית,יבחר הצוות הניהולי של

אם הציג את הרעיון / פתרון שלהם באופן פרונטלי. יוזמנו לש המתמודדיםשיקול דעתו הבלעדי, את 

ועדת  בפנישלך רעיון על מנת להציג את ה התוכנית,, תוזמן למשרדי תעלה לשלב זהההצעה שהגשת 

 . ולהשיב לשאלות חברי הוועדה"( הועדההתוכנית )"

התקבלת ואם התוכנית אם תקבל הודעה מטעם , הועדהת הרעיון בפני הצגימים מיום  10 -בתוך כ

תיעשה בהתאם  ,לתוכניתבחירת ההצעות שיתקבלו . Pilot-לשלב האיתך אנחנו מעוניינים להתקדם 

רשאית לבחור במספר הצעות שיתקבלו לתוכנית )או אף הועדה . הועדהלשיקול דעתה הבלעדי של 

ול דעתה הבלעדי. אנו נשתדל לעדכן אותך גם להחליט כי לא נמצאו הצעות מתאימות כלל( לפי שיק

למען הסר הספק, אם לא קיבלת תשובה חיובית אם הוחלט שלא להתקדם איתך לשלב הבא, אך 

ימים ממועד ההצגה הפרונטאלית, הרי שיש לראות בכך  45לתוכנית בתוך על קבלתך מקבוצת תנובה 

 תשובה שלילית. 

לא תעבור הצעתך גם אם . נוספיםחשוב! הגשת הצעה לאתגר אחד לא מונעת הגשת הצעות לאתגרים 

 . , בהתאם לעניין ולצורךלשלבים הבאים, הצעתך ופרטיך יישמרו אצלנו, ונשמח לפנות אליך בעתיד

4.3. Pilot - וזמן לפגישה ראשונית עם חבר הנהלת קבוצת קבל הודעה רשמית ותעם הקבלה לתוכנית, ת

 . התוכניתצוות וובה תנ

מליווי עסקי ומקצועי  שהתקבלו חודשים ובמהלכה ייהנו משתתפי התוכנית 3 -משך התוכנית עצמה כ

של חברי הנהלת תנובה ומייעוץ שיינתן על ידי מומחים מתחומים שונים בקבוצת תנובה )כגון: פיתוח 

 (. עסקי, מו"פ, שיווק, טכנולוגים, לפי העניין ושיקול דעתה של תנובה

משותף עם תנובה )מטרות, לוחות זמנים, אבני דרך לביצוע(  Pilotיתוכנן  ,במהלך תקופת התוכנית

 .Pilot-דולר ארה"ב למימוש ה 50,000ותנובה תעניק סיוע כספי בסך של עד 

 המשותף בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. Pilot-לתנובה הזכות להפסיק את ה

 



4.4. Partnership - בסיום שלב ה-lotPi הבלעדי, את  ן, על פי שיקול דעתתנובה קבוצתו/או  הועדה, תבחן

והטמעת המוצר, השירות או  המתמודדים שהתקבלו לתוכניתעם  האפשרות להרחבת שיתוף הפעולה

מוצלח אינו ערובה להמשך התקשרות  Pilotהטכנולוגיה שהוצעה באופן רחב יותר. יחד עם זאת, 

 קבוצת תנובה. או עם התוכנית עתידית כלשהי עם 

 סודיות .5

או  לארגון אותו אתה מייצגאין כל מחויבות לחלוק מידע סודי הקשור  Pitch -וה  Brief -ה יבשלב .5.1

שיתקבלו  מתמודדיםלחלוק אך ורק מידע שאינו סודי. Pitch -לרעיון שלך. אנו ממליצים לך בשלב ה

 לתוכנית יתבקשו לחתום על הסכם סודיות הדדי עם קבוצת תנובה לפני גילוי מידע סודי כלשהו. 

תוכנית ו/או קבוצת ה, עליך לדעת כי יתכן שPilot-או בשלב הPitch -אם תציע מידע או רעיון בשלב ה .5.2

ת הרעיון לתוכנית, תנובה, או צד שלישי כלשהו מטעמם, כבר עבד בעבר או עובד על רעיון דומה. בהגש

 . ךאתה נותן את הסכמתך להמשך פיתוח הרעיון )או רעיון דומה( בנפרד ובלי קשר לרעיון של

 תמיכה טכנית .6

ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר.  תמתחייב האינ תנובה

ותמיכה טכנית  capsule@tnuva.co.il ת בכל עת לכתובת הדואר האלקטרונייחד עם זאת, הנך יכול לפנו

  .תנובההבלעדי של  דעתהף לשיקול תינתן בכפו

 ת פרטיותמדיניו .7

בהתאם  ,בתוכניתו/או  אתרב במסגרת השימוש מתקבלאו  נאסףבכל מידע אישי ש תמשתמש תנובה

מדיניות )" https://www.tnuva.co.il/capsule/pdf/privacy.pdfלמדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת 

מתקבל במסגרת או עומד  שנאסף אישיהאתה מסכים לכך שנשתמש במידע בשימושך באתר, . (הפרטיות

 בהתאם למדיניות הפרטיות.   ,בתוכניתו/או  השימוש באתר

 שיפוי   .8

, דרישה, בגין כל תביעה ןאו מי מטעמ הן, מנהליהן, עובדיתנובה ו/או קבוצת תנובההנך מתחייב לשפות את 

ובכלל זה שכר טרחת עורך דין )סביר( והוצאות  - םלה תשלום או כל הוצאה שייגרמו נזק, הפסד, אובדן רווח,

עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו  -משפט 

 תנאי השימוש.כתוצאה מכל הפרה של תנאי מ

 קניין רוחני .9

עם קבוצת תנובה  התוכניתאתה מצהיר כי אתה בעל הזכויות בכל אינפורמציה שאתה חולק במסגרת  .9.1

לקבוצת תנובה( וכי כל מידע כזה אינו מפר את ושתספק )בהגשת ההצעה שלך ובכל מידע שסיפקת 

יות היוצרים שבבעלותך זכויות היוצרים, סודיות או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו. כל זכו

עם קבוצת תנובה של התוכנית תידרש להיכנס להסכם מסחרי  תתקבל לתוכניתיוותרו בבעלותך. אם 

 . הבעלות והקניין הרוחנישיקבע את התנאים המסחריים בין הצדדים, לרבות בנוגע לזכויות 

המדגמים, זכויות כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני )ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים,  .9.2

גון וסידור המידע שבו( הסודות המסחריים והסימנים המסחריים( באתר )ובכלל זה עיצוב האתר, ואר

כמקנים רישיון כלשהו או ובהשתתפות בתוכנית ואין לראות במידע תנובה הבלעדי של  ההינם רכוש

או לפרסם את דפי או של צדדים שלישיים. אין להעתיק  תנובהזכויות כלשהן בקניין הרוחני של 

האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא 

 .תנובהההסכמה המפורשת מראש ובכתב של 
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שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות,  אין להכניס באתר .9.3

לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין לעבד, ליצור יצירות נגזרות, 

כל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, חלק מן האתר ב אם באמצעות צד שלישי, כל

 תנובהשל  הבלא קבלת הסכמתאופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת 

 .מראש ובכתב

 באתר  שינויים בתנאי השימוש / .10

, בכל עת, על פי כללי התוכניתו, בתנאי , בתנאי השימושם באתריקבוצת תנובה רשאית לעשות שינוי .10.1

חל מרגע השינויים אלה יהיו בעלי תוקף מידי  .שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת

ביעה באתר )בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון(. למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה, ת םפרסומ

 .או דרישה, כלפי קבוצת תנובה, בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך כדי ביצועם

 המשך השימוש באתר יעידו על הסכמה לשינויים כאמור. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית קבוצת תנובה להפסיק בכל עת את פעילות האתר ופעילות  .10.2

  ם., כולם או מקצתהתוכנית

 ובהפניות   (links)שימוש בקישורים .11

 קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או באתר זה ייתכן ותמצא

, או תנובההתכנים אינם מתפרסמים על ידי "(. צדדים שלישייםרים )להלן: "לארגונים ו/או לחברות אח

מסוים ו/או הפנייה כאמור  הימצאותו של קישור לאתרעליהם.  תאו מפקח תשולט האינותנובה  המטעמ

ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או החברה הינם  לתוכנםתנובה אינו מעיד על הסכמת  באתר,

ים שאליהם מוליכים אחראי לתכנ האינתנובה עדכני.  מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או

 האינתנובה לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.  תאחראי ההקישורים ואינ

 אינטרנט פעיל. שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרכי כל הקישורים  תמתחייב

הכל, לפי  -ורים חדשים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קיש תרשאי תנובה

שלישיים בלבד,  כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדיםהמוחלט.  השיקול דעת

  מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. לא תהא כל אחריות ו/אולתנובה באחריותם בלבד, ובאחריותך ו/או 

חוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך ת ולא תאחראי האינתנובה בהתאם לאמור לעיל, 

פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או  כתוצאה משימוש או הסתמכות על

 גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא המפורסמים על ידי

ו/או במקורות אחרים  הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר

 )לרבות אתרים( ע"י צדדים שלישיים.

 היעדר מצגים  .12

הרישום והסתמכותך עליהם, הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתוכנית השימוש שלך באתר ו .12.1

( ולא תהיה לך כל AS AVAILABLE( ועל בסיס זמינות )AS ISהינו שימוש כמות שהוא )לתוכנית 

בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים,  הו/או מי מטעמתנובה טענה, תביעה או דרישה כלפי 

קם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות שלמותם, עדכניותם ודיו

ידך, -בגין הפסקתם )זמנית או קבועה(, אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על

 כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת. 

הפסקות  בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללאשהשימוש באתר יהיה  תמתחייב האינ תנובה .12.2

נקי משגיאות או שיתאים  , זמין בכל עת,יהה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבוהפרעות ו/או יהי



לכל נזק, ישיר או עקיף,  תהא אחראיתלא  ותנובהלדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, 

 כך. לך או לרכושך עקב  עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו

כדי להוות הצעה )לרבות הצעת עבודה( מטעם קבוצת תנובה, ואין  בתוכניתכי אין באתר ו/או  ,מובהר .12.3

בהרשמתך לתוכנית כדי להוות התחייבות מצד קבוצת תנובה כי תיקח חלק בפעילות קבוצת תנובה 

ו/או כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינך ובין קבוצת תנובה. אתה מתחייב לשפות ולפצות את קבוצת 

גין כל הוצאה, נזק, הפסד ו/או תשלום כלשהו )ובכלל זה שכ"ט עו"ד ב לפי דרישתה הראשונה, תנובה

ם בקביעה של בית כשל קבוצת תנובה( שתידרש קבוצת תנובה לשלם לך ו/או לכל צד שלישי, ואשר יסו

דין לעבודה או של כל גוף מוסמך אחר, כי נוצרו יחסי עובד ומעביד בין קבוצת תנובה לבינך ו/או כל 

 אחר מטעמך. 

 אחריות הגבלת .13

ישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, תלא  תנובה

נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, 

, הסתמכותך וכניתשך באתר, התאתר, שימוהמיוחד, עונשי, תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מ

עליהם או להעדר אפשרות להשתמש באתר, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות 

עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, ו/או השתתפותך בפעילות 

פשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא הודעה לגבי א הקיבלתנובה , או כל נזק או אבדן אחר, אפילו אם תנובה

 .ישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהות

 שונות .14

אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש  .14.1

רטיות אלה ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פ

יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה 

 את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

 -המצויים באתר. במקרה של אי התאמה  תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים .14.2

 אלו יגברו.תנאי שימוש 

השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם  על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום .14.3

 אביב יפו. -באזור תל המוסמכים זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט

 הבאים:  הדפדפניםבאמצעות אתר בלא ניתן לגלוש תשומת לבך, כי  .1.1

■ Android 4.3 and earlier versions 

■ Firefox version 5.0 and earlier versions 

■ Internet Explorer 8-10 on Windows 7 and earlier versions 

■ Internet Explorer 10 on Win Phone 8.0 

■ Safari 6.0.4/OS X10.8.4 and earlier versions 
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