
 הסכם משתמש

 

 מבוא .1

פלטפורמת מידע להלן: "האתר"( הנו ) www.metultalot.co.il"מתולתלות"  אתר האינטרנט .1.1
ביקורות על מוצרים למתולתלות, היתר,  באתר ניתן למצוא, בין. לקהילת המתולתלות בישראל

)להלן:  ביקורות על בתי עסק, המלצות על מתכונים לשיער, המלצות על תסרוקות ומאמרים שונים

 .ר"("שירותי האת

לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר , בעלי האתרהסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין  .1.2
 אתר.ה)להלן: "הגולש"( ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי 

אם אינכם מסכימים לאמור  -גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה  .1.3
הסכם זה מהווה את  .בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר

לבין האתר או מי  הגולשהבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין 

 .מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם

המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים  .1.4

 .שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר

 .האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך .1.5

 תנאי שימוש .2

 .לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זהלגולש רשות  .2.1

 .ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה 18הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל  .2.2

 :הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר .2.3

ידע או גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מ .2.3.1

 .Crawlers או Bots לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות

של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין  URL-המניפולציה של כתובת  .2.3.2

 (.URL Hacking) לגולש גישה ישירה

העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל,  .2.3.3
אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, או מדיה כלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן וב

סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של 

 .אחר

ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר  .2.3.4
, לבעל זכות היוצרים, 2007-עדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"חהזכות לבצעה נתונה בל

 .שלא בהתאם לאמור בהסכם זה

מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי  הגולש .2.3.5
השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית 

מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג  הגולשכמו כן, המשתמש של משתמשים אחרים באתר. 
, וכן לגולשיוים שמספק האתר מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצע

 .לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם שלא

 :בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות .2.4

 .למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל .2.4.1

רת סעיף להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפ .2.4.2

http://www.metultalot.co.il/


 .מסעיפי הסכם זה, או בכלל

אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או  הגולש .2.5
קשורות בו, למעט זכות השימוש בו כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, 

רשאי יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש פרטי ואישי בהתאם לתנאי השימוש, וכן אינו 
 לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו  .2.6
 לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

 

 חשבון משתמש .3

 משתמשלשירותים מסוימים תתאפשר רק לבעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה  .3.1
אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר )להלן: "חשבון 

 "(.משתמש" או "החשבון

 :יצירת חשבון משתמשההוראות הבאות יחולו על  .3.2

אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח  .3.2.1

 .החשבון

אין להעלות תמונת פרופיל לחשבון משתמש שבעל החשבון אינו מחזיק בזכויות היוצרים  .3.2.2
 המלאות לה.

שר אינו אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או א .3.2.3

 .מאשר את תנאי הסכם זה

 .לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית

מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים  .3.3
להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה 

 .בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמשכלפי בעלי האתר 

הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש  .3.4
 "(:ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש )להלן: "הסיסמא

 .אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל .3.4.1

 .תווים 5על הסיסמא להכיל לפחות  .3.4.2

הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או  .3.5

 .להסכם2 על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף

ואין בה התחזות לאדם הגולש מתחייב שתמונת הפרופיל בחשבון המשתמש שלו מייצגת אותו בלבד  .3.6
 אחר. כמו כן בעל החשבון מתחייב על כך שהינו מחזיק בזכויות היוצרים המלאות לתמונה.

הסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ל 2.4.1ף מבלי לפגוע באמור בסעי .3.7
ר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו ולהתנות את מתן שירותי האת

 .הוראות סעיף זה

הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש,  .3.8
עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם 

 להסכם זה. 4לסעיף 

 אחריות להתאמת השירות ולזמינותו .4

ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל  As-Is שירותי האתר ניתנים .4.1

 .וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר



כים לכך האתר אינו מתחייב שהשימוש באתר לא יופרע ויתאפשר ללא הפרעות. המשתמש מס  .4.2

 .שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך

האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא  באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי .4.3

 .תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו

 העדר אחריות למידע .5

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר  .5.1
אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא  -או בעלי האתר ועובדיהם בלבד 

השימוש במידע המופיע באתר בצורת תוכן, מדיה, תמונות, סירטונים וכיוצא  .את נכונותו וחוקיותו
כתוצאה משימוש  יגרםבזה הינו באחריות הגולש בלבד ואין בעלי האתר אחראים לכל נזק אשר 

 . הנהלת האתר ממליצה לכל המשתמש במידע לבדוק את תכנו באופן עצמאי המוצג באתר. במידע

לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר ו/או הנהלת במקרה של טעות  .5.2
האתר אינם אחראים לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה 

ת המשתמש בגין על אחריות המשתמש בלבד. האתר ו/או הנהלת האתר לא יהיו מחויבים לפצות א
כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי 

 האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

 

 העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים .6

 אתזהינן באחריות המפרסם בלבד ובתר מוצגות באהאו שירותי צד ג'  םפרסומות למוצריתוכן ה .6.1

 .מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על אמיתות תוכנן

המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר  (Hyper-Links) חלק מהקישורים .6.2
כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם 
תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים 

 .אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש

יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא  .6.3

 אליו מפנה  קישור טרם השימוש בו. URL -את כתובת ה

הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם  .6.4

  ד.דע מסחרי חלה על הגוף המפרסם בלבר והאחריות הבלעדית ביחס לכל תוכן פרסומי או מיבאת

 אחריות לפעולות גולשיםהעדר  .7

להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות  8 במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף .7.1
תמונות, בין היתר מאמרים, הודעות,  –להלן: "תוכן גולשים"( ) ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר

 .או משובים על בעלי מקצוע ומשובים נוספים מופיעים באתרמשובים אודות מוצרים האו סירטונים 

מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם  .7.2
ובעלי האתר אינם יכולים לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן 

 .באתרהגולשים המוצג 

במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים  .7.3

 .לדירוג על ידי ציבור הגולשים

מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד,  .7.4
ר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האת

 .למוצריו

 העלאת תוכן גולשים .8



הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי  .8.1
האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות 

 .מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד

הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע  .8.2

 .בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה

עלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר ה .8.3
מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות  שאינו)להלן: "תוכן גולשים"(, אך מעניק רישיון, 

 .הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה

לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר  של התוכן המועלההגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה  .8.4
 "הוספת פוסט חדש". ףכה, כפי שאלו מופיעים בדמתחייב לעמוד בתנאי העריתכניו וו

 הודעה על תוכן מפר .9

אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל  –בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל 
נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת 

 .info@metultalot.co.ilהדוא"ל 

 זכות יוצרים והרשאות שימוש .10

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים,  .10.1
מים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר יישו

 .להנהלת האתר לעשות בהם שימוש

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור,  .10.2
ל, בכל אמצעי ומדיה ”ים הנלשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנ

שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות וללא מתן קרדיט לאתר . חל איסור על כל 

 .ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר”שימוש בתכנים הנ

 סימני מסחר .11

ירותיהם ומוצריהם ואין את בעלי האתר לצורך סימון ש משמש" מתולתלותחר "המס ןסימ .11.1

 .ללא קבלת רשותם המפורשת ולהשתמש ב

 הסכמה לקבלת דיוור מהאתר וממשתמשים אחרים .12

הרישום לאתר מהווה בין היתר הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות  .12.1
. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר

השיווקי באמצעות פניה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות 
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 שינוי תנאים .13

בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו  .13.1
להסכם זה או לנספחיו, ובלבד לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים 

יום טרם  30שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 
 כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

 לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף. .13.1.1

 פגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.אין בשינויים אלו כדי ל .13.1.2

 באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה. .13.2

בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש,  .13.3



 רשאות השימוש בתכני האתר.לשנות את האו לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, 

 הצעות והערות .14

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו )להלן: 
"הצעות"( מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן 

 '.או בגין העברתן לצד ג

 שיפוי .15

באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק,  הגולש .15.1
או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות.  רווח-אובדן

 אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה  הגולש .15.2
דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח,   דיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/אוהאחרים, עוב

הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין   תשלום או
 שהגולשכתוצאה מכך  הגולשידי   והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על

כלשהן, ו/או ’ הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד גלא יקיים 
 באופן עקיף.  , כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/אוהגולשממחדליו של   כתוצאה

נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה  הגולש .15.3
 שמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.הם צד ר

את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל,  הגולשמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם  .15.4
ל של הנהלת האתר תשמש ”מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ

בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה  כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך
 באותו עניין.

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור  הגולש .15.5
 לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

 ברירת דין וסמכות שיפוט .16

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה 

 .חיפהוסמכים במחוז מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המ

 יצירת קשר  .17

מש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון אנו מזמינים את המשת   . 17.1
דואר הבאמצעות הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר 
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