תנאי שימוש בפורום "האח שיודע"
בכך שאת/ה גולש בפורום "האח שיודע" (להלן" :הפורום") באתר ( makoלהלן" :האתר") ,את/ה
מסכים/ה לתנאים הבאים:
 .1על תנאי השימוש בפורום
 .1.1מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש ,הפעילות והשירותים המוצעים לך בפורום.
השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל
התנאים הכלולים במסמך זה .עצם השימוש שלך או של מי מטעמך בפורום ,יהווה אישור
להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה .אם אינך מסכים לתנאי השימוש
באתר ,אינך רשאי לעשות שימוש בו ,או בשירותיו.
 .1.2תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.
 .1.3אתר  makoשומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש .האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש
אלה ,כפי שיעודכנו מעת לעת חלה ,בכל עת ,עליך בלבד.
 .1.4הפורום נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר ,אלא אם צוין או הוסכם
אחרת במפורש.
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פניות
 .2.1התוכן בפורום והתגובות הניתנות לשאלות בפורום באחריות צה"ל בלבד ,ובכלל זה ,צה"ל
יבחר לפי שיקול דעתו את השאלות שיוצגו בפורום ,וכן את נוסח התשובות שיוצגו בפורום.
 .2.2על מנת להעלות שאלה חדשה לפורום יש לאשר את תנאי השימוש .ללא אישור תנאי
השימוש לא ניתן לכתוב שאלות חדשות.
 .2.3שאלות ותגובות יעלו לפורום לאחר אישור של צה"ל ובהתאם לשיקולו.
 .2.4אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ,או שהתוכן מפר את
זכויותיך ,הנך מוזמן לפנות ל :שידורי קשת בע"מ ,לידי המחלקה המשפטית ראול וולנברג
 12תל אביב ובכתובת  info@mako.co.ilואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם .בפנייתך
עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת ,מהו החומר הפוגע או המפר ,וכן את פרטייך
האישיים לשם יצירת קשר .בנוסף ,עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה
שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו.

 .3רישום לאתר
 .3.1הרישום בפורום הינו רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית.
במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו את שמך המלא אולם מובהר כי ניתן להזין שם
בדוי.
 .4תכנים
 .4.1הפורום כולל תכנים ומידע מטעם צה"ל .פרסום התכנים והמידע בפורום אינו מהווה המלצה
או עידוד מצד קשת לבצע דבר.

 .4.2קשת אינה אחראית לתכנים ולמידע שיפורסמו באתר .קשת אינה בודקת ,מוודאת או
עורכת את התוכן או אמיתתו .פרסום התגובות הוא באחריות צה"ל בלבד ,וכל תוצאה
שתיגרם משימוש בהן או מהסתמכות עליהן חלה על צה"ל.
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קישורים באתר וקישורים אל האתר
 .5.1הפורום מכיל בתוכו קישורים ( )hyperlinkאל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על
אתרים ברשת האינטרנט ,החיצוניים לאתר .קשת אינה שולטת או מפקחת על המידע
המתפרסם באתרים חיצוניים .העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת
האינטרנט אינה מעידה על הסכמת קשת ,לא במפורש ולא במשתמע ,לתוכנם ואינה מהווה
ערובה לאמינותם ,לעדכניותם ,לחוקיותם ,לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר.
הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.
 .5.2המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים.
לפיכך ,קשת אינה אחראית בגין כל אבדן ,נזק או הפסד ,ישיר או עקיף ,אשר נגרם כתוצאה
מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

 .6פיקוח ,העברת מידע ואבטחת מידע
 .6.1לקשת אין כל מחויבות לפקח על הפורום ,על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה
לאתר על ידי המשתמשים בו ובכלל כך תגובות .עם זאת ,צה"ל שומר לעצמה את הזכות
לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי .ביצוע פעולות ממין זה
לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של קשת בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.
 .6.2קשת תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש ,להשעות או לחסום
את הגישה שלך לפורום במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר ,או אם
קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת ,או פגיעה בזכויות קניין רוחני
של קשת או של צד אחר ,ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד קשת במקרה שכזה.
 .6.3מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט ,יתכן שמידע שתפרסם או
תעלה לאתר (ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן) יגיע לידי צדדים שלישיים.
 .6.4קשת אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת האינטרנט ,למעט למטרות הגנה
על הרשת שלה .לכן ,באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים ,חדירה
למחשב ,וכו') .כל שימוש תעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר ,הוא באחריותך
בלבד.
 .6.5קשת אינה מתחייבת ,כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים ,לרבות של ספקי תוכן ושל
משתמשים אחרים המתפרסמים באתר יהיו מלאים ,נכונים ,חוקיים או מדויקים או יהלמו
את ציפיותייך ודרישותייך .כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו זה הינה
באחריותך המלאה בלבד .קשת אינה מתחייבת שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים
ויובילו לאתר אינטרנט פעיל .עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת ,כי תוכן
האתר המקושר הינו מהימן ,מלא או עדכני ,וקשת לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

 .7שימוש לא חוקי ואסור
 .7.1חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי
שימוש אלו .מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,אינך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים באופן
העלול להזיק ,לשתק ,לגרום עומס יתר או לפגוע באתר ,ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת
כלשהו ,או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר .אינך רשאי/ת
לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר ,לתכנים ,לחשבונות של אחרים או למערכות
מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא .אינך רשאי/ת להשיג או לנסות
להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי קשת.
 .7.2השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש .כל שימוש אחר או הפצה
מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט .אין ליצור לקטים ,אוספים או
מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.
 .8העלאת תוכן לפורום
קשת מאפשרת למשתמשי האתר להעלות תוכן מילולי בלבד לפורום ,בכפוף לשיקול דעתו של
צה"ל בנוגע לפרסום התוכן בפורום .העלאת שאלות וכתיבת תגובות ,כפופה לכללים הבאים:
 .8.1עצם העלאת תוכן על ידך לפורום מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו
העלית עומד בכל התנאים הקבועים בהסכם זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי
ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות
התשמ"א 1981 -וחוק איסור לשון הרע תשכ"ה  .1965מידע שתפרסם באתר יהיה חשוף
לעיני כל דורש ואנו ממליצים לך לנקוט בסבירות ובזהירות במסירת פרטים אישיים באתר.
 .8.2קשת אינה אחראית לתגובות באתר באופן כללי ובכלל כך לתגובות שתקבל בעקבות תכנים
שתעלה לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו
על-ידך.
 .8.3מסירת תכנים על ידך לפרסום בפורום אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על ידי
קשת ,יתפרסמו בפורום או יוסיפו להתפרסם בו.
 .8.4קשת אינה מחויבת לפקח על העלאת תוכן לפורום ,אך גם אם תעשה זאת ,היא לא תישא
באחריות לתכנים המועלים לאתר ,או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש
בהם .אחריות זו מוטלת על המשתמש שמסרם לפרסום בלבד .יחד עם זאת ,קשת וצה"ל
שומרות לעצמם את הזכות להסיר תוכן שתעלה לפורום ,לחסום את יכולתך להשתמש
בפורום או למנוע ממך מלכתחילה לפרסם תוכן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,במידה ופעלת
בניגוד לכללים אלה או מכל טעם אחר שהוא .אין באמור כדי להטיל על קשת אחריות כלשהי
בקשר עם התכנים אשר הוסרו על ידה מהאתר.
 .8.5קשת אינה אחראית לתכנים הנמצאים בפורום ,לתוכנם ,מהימנותם ,אמינותם והשפעתם על
המשתמשים באתר .כמו כן ,קשת לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ,כספי או אחר,
שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן שהועלה לאתר ,או כתוצאה

מכך שהתוכן שהעלית לאתר הוסר או נערך ,או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממך
האפשרות להעלות תוכן לאתר.
 .8.6באחריותך להקפיד על כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין .לשם
ההמחשה ,ומבלי למעט ,אתה מסכים שלא לפרסם באתר ,בין היתר ,את התכנים הבאים:
תכנים שקריים ,מטעים או מסולפים; תוכן המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני ,אלא אם כל
הזכויות לגבי תוכן זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך ,או שקיבלת בכתב את ההסכמות
הדרושות כדי לעשות זאת (כך למשל ,אינך רשאי להעלות קבצי מוסיקה שהזכויות בהם
שייכות לאחרים מבלי לקבל אישור מתאים מבעל הזכות); תכנים המהווים לשון הרע על
אדם ,פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה ,גידופים ,הטרדה ,מעקב ,איום או כל
הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים ,לרבות פגיעה בפרטיות; דברי
תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים ,גסים ,משמיצים ,מגונים או לא חוקיים;
פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה ,שנאה או אלימות ,כנגד אדם אחד או
קבוצה אחת ,על בסיס גזע ,דת ,מין ,נטייה מינית ,עדה ,או אומה; תכנים שהם בגדר דבר
העלול לעודד ,לשדל ,להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים
לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי
הוראות 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 ברכושו של אדם אחר ,לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב ,ולרבות כל חומר
מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים ,התשנ"א – ;(1995
תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע
במשתמשי האתר בפרט ,ומשתמשי האינטרנט בכלל.
 .8.7במסירת התכנים לפרסום ואחסונם בשרתי קשת ,אתה נותן לקשת ולמי מטעמה רישיון
חינם ,בלתי מוגבל בזמן ,להשתמש בתוכן בכל דרך ,לרבות להעתיק ,לשכפל ,להפיץ,
לשווק ,לשדר ,להציג לציבור ,לבצע בציבור ,לעבד ,לערוך ,לשנות ,לתרגם ולהשתמש
בתכנים בכל דרך נוספת ,וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים לכל צד
שלישי ,בכל אמצעי ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה שקשת או צד שלישי כלשהו
יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור.
 .8.8לא תשולם לך כל תמורה ,פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר ,כנאמר
בתנאים אלה ובכפוף לתנאי השימוש של הפעילות.

