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 תנאי שימוש בשירות "גלישה בטוחה" 

  

  השירות  .1

שירות של  הוא בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ שירות " גלישה בטוחה " של 

הכולל שליחת התראות באמצעות תוכנה  ,סינון אתרים  ושירות ניטור שיחות במחשב

 .שמותקנת במחשב הלקוח אותו בחר לנטר  

השירות כולל ניטור פעילות בפייסבוק באמצעות התקנת אפליקציה מתאימה בחשבון 

 . (השירות/השירותים/שירות גלישה בטוחה–להלן ) הפייסבוק נשוא הניטור. 

  כללי .2

הרישום יכול להתבצע או על ידי נציג בזק במוקדי השירות או על ידי הלקוח באתר  .2.1

הלקוח לאחר הרישום ,ישלח לכתובת המייל שאיתה  נרשם האינטרנט של בזק. 

 לשירות, דוא"ל עם פרטים להתקנה של התוכנה. המייל שישלח יכיל: 

 פורטל. א. הסבר על התקנת התוכנה : קישור להורדה של התוכנה וקישור ל

 שם משתמש וסיסמא לכניסה לפורטל.ב  .

ג  . שישה   רישיונות שמאפשרים להתקין את התוכנה על שלושה מחשבים שונים 

 ובשלוש חשבונות פייסבוק. 

לאחר הרישום לשירות, על הלקוח להיכנס לפורטל הניהול   .2.2

surefsafe.bezeq.co.il    .ולהפעיל את השירות 

על הלקוח  להוריד את התוכנה למחשב ולהתקין אותה  במחשב שאותו הוא מבקש 

לנטר, ולהפעיל את האפליקציה של פייסבוק בחשבון הפייסבוק אותו הוא מבקש 

 באפשרות הלקוח לשנות את הגדרות המערכת בעצמו. לנטר. 

 

 דרישות הסף למחשב עליו מותקנת התוכנה הם:   .2.3

 ומעלה. windows xp sp 3מערכת הפעלה 

150 MB  .של מקום פנוי בכונן קשיח 

 עם גיגה זיכרון.  3פנטיום 
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 למען הסר ספק מובהר כי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ רשאית לשנות את .2.4

 דרישות הסף מעת לעת, לרבות בהתאם להוראות ספק התוכנה . 

  גלישה בטוחה למחשב  .3

עם התקנת התוכנה "גלישה בטוחה במחשב" יופיע בשורת המשימות אייקון של  .3.1

התוכנה, דרכו ניתן  לגשת לפורטל הניהול של התוכנה.  בכל הדלקת מחשב יופיע 

POPUP  .מתוך אייקון זה המציין עבור המשתמש שהתוכנה מותקנת במחשב  

 ב ברירת מחדל: לאחר התקנת התוכנה "גלישה בטוחה במחשב", המערכת פועלת במצ .3.2

"רשימה  שחורה" המתעדכנת מעת לעת ונקבעות על ידי ספק התוכנה ועל ידי  על פי

  הלקוח.

 בשירות סינון אתרים: 

במידה והמשתמש רושם  שם דומיין שמופיע ברשימה השחורה,  הדף יחסם 

 לצפייה ותרשם התראה ללקוח במערכת הניהול 

 בשירות  ניטור שיחות : 

במידה והמשתמש רושם  מילה המופיעה ב"רשימה השחורה"  או  מילה שנרשמה 

ידנית במערכת הניהול, ישלח מייל ללקוח עם תאור המילה וצילום מסך של 

עם תאור המילה. על מנת שהמערכת תשלח  SMSהמחשב, בנוסף ישלח ללקוח 

על הלקוח  אוטומטית אל הטלפון הנייד , בעת זיהוי התוכן לחיפוש ,  SMSהודעת 

להגדיר זאת באמצעות מערכת הניהול.  הרשימה  הבסיסית של המילים עליהם 

 נקבעת על ידי ספק התוכנה.    SMSתשלח התראה למייל/

יום בפורטל הניהול של הלקוח  30כל ההתראות סינון וניטור שיחות נשמרות למשך  .3.3

surefsafe.bezeq.co.il   להיכנס לפורטל עם הפורטל זמין ברשת האינטרנט. על הלקוח

שם המשתמש והסיסמא  אותו רשם בתהליך הרישום לשירות. שם המשתמש 

 והסיסמא מופיעים גם במייל שנשלח לאחר אישור ההרשמה. 
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התוכנה של ניטור מילים אסורות פועלת על המחשב ברגע שהמחשב דולק ומנטרת את  .3.4

 המקלדת של הלקוח בכל אפליקציה אפשרית על המחשב. 

 נון אתרים  שירות סי .3.5

שירות סינון אתרים אינו מסנן בהכרח את כל האתרים בסוג השירות או  .3.5.1

ברמת הסינון שבה הלקוח בחר,  משום שלאנשים שונים יהיו דעות שונות 

לגבי הסיווג המתאים לאתר כלשהו. בנוסף השירות מסופק באמצעות 

בי מערכת ממוחשבת והטכנולוגיה מאפשרת רמה מוגבלת של דיוק, אפילו לג

אתרים שלרוב הדעות היו אמורים להיות חסומים או פתוחים. לכן ייתכנו 

ואולי לדעת אחרים אמור הלקוח  מקרים בהם יגלוש הלקוח לאתר שלדעת

להיות חסום, איך אינו חסום וכן ייתכנו מקרים בהם תיחסם גלישה לאתרים 

  אמורים להיות חסומים.   שלדעת הלקוח  ואולי לדעת אחרים אינם

רות סינון אתרים, מומלץ ללקוח להכנס למערכת הניהול  ולהגדיר אתרים בשי .3.5.2

אשר ייחסמו לגלישה ו/או תתאפשר הגלישה אליהם בשונה מהגדרות 

המשתמש  המערכת, באמצעות כניסה לפורטל הניהול של השירות עם שם

  והסיסמא שנמסרו לו בעת ההתחברות.

למען הסר ספק מובהר כי שירות סינון אתרים פועל אך ורק בעת גלישה  .3.5.3

באמצעות דפדפן לאתרים ,ואיננו פועל על דואר אלקטרוני, תוכנות שיתוף 

  לרבות בעת הצגת התוצאות החיפוש, וכיו"ב., קבצים, שימוש במנועי חיפוש 

  שירות ניטור .3.6

 

מילים  נוספות אשר הוא מבקש  בשירות ניטור, מומלץ ללקוח להגדיר במערכת הניהול 

מן התוכנה לסרוק בפעולות הממוחשבות השונות המתבצעות במחשב עליו מותקנת 

התוכנה וכן יכול  הוא להסיר מילים  מהרשימה לקבלת התראות, באמצעות כניסה 

  המשתמש והסיסמא שנמסרו לו בעת ההתחברות.  לפורטל הניהול של השירות עם שם

 ק גלישה בטוחה לפייסבו .4
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להתקנת השירות יש להיכנס לפורטל הניהול וללחוץ על כפתור "התקנה". לאחר לחיצה  .4.1

על כפתור התקנה יתבקש הלקוח להזין את שם המשתמש והסיסמא של חשבון 

 טר ולאחר מכן לאשר את האפליקציה.הפייסבוק אותו הוא מבקש לנ

 כדלקמן: לאחר אישור האפליקציה חשבון הפייסבוק מנוטר ,הניטור יתבצע  .4.2

מילה המופיעה  ( דו כיווני)במידה והמשתמש רושם  או שרושמים לו  .4.2.1

ב"רשימה השחורה"  או  מילה שנרשמה ידנית במערכת הניהול, ישלח מייל 

עם תאור המילה ושם  SMSללקוח עם תאור המילה, בנוסף ישלח ללקוח 

 חשבון הפייסבוק . 

מבקש מן  נוספות אשר הואמומלץ ללקוח להגדיר במערכת הניהול  מילים   .4.2.2

האפליקציה  לסרוק בפעולות הממוחשבות השונות המתבצעות במחשב עליו 

מהרשימה לקבלת   מותקנת התוכנה וכן יכול  הוא להסיר מילים

אוטומטית אל הטלפון   SMSעל מנת שהמערכת תשלח הודעת  התראות 

 ל הניהול .  הנייד , בעת זיהוי התוכן לחיפוש , על הלקוח להגדיר זאת בפורט

נקבעת  SMSלגביהם תשלח התראה למייל/ המילים הרשימה הבסיסית של

 על ידי ספק התוכנה.   

האפליקציה  מנטרת מילים אסורות  מצ'טים, הודעות ומפרסומים שמופיעים  .4.2.3

יום  30על הקיר של המשתמש. כל התראות ניטור שיחות נשמרות למשך 

הפורטל זמין ברשת   surefsafe.bezeq.co.ilבפורטל הניהול של הלקוח 

האינטרנט. על הלקוח להיכנס לפורטל עם שם המשתמש והסיסמא  אותו 

רשם בתהליך הרישום לשירות. שם המשתמש והסיסמא מופיעים גם במייל 

 שנשלח לאחר אישור ההרשמה. 

שנות את הלקוח רשאי לבמסגרת השירות מתבצעים צילומי מסך שוטפים אחת לדקה.  .5

  המסך בפורטל הניהול של השירות. תכיפות צילומי

יש  .השירות פועל מרגע התקנת התוכנה , לתשומת ליבך ,בגלישה בטוחה במחשב

שעות לאחר התקנת התוכנה על מנת שהעדכונים לגבי  21להתחבר לאינטרנט לפחות 

  האתרים החסומים  ירדו במלואם.
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 אספקת השירות ללקוח   .6

  במסגרת השירות רוכש הלקוח רישיון שימוש בתוכנה לפרק תקופת אספקת השירות.  .6.1

השירות מופעל במהלך הגלישה ברשת האינטרנט. ללקוח נתונה אפשרות להסיר את 

באמצעות מספר רישיון שנשלח במייל לאחר הרישום ומופיע  השירות מהמחשב ,

 בפורטל הניהול של השירות.  

למילוי התחייבויות הלקוח, על פי תנאי שמוש אלו, לרבות אספקת השירותים כפופה  .6.2

 לתשלום מלוא התמורה בגינם, בסכומים ובמועדים שנקבעו.  

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף  .6.3

ולשנות את השירות בכל עת, בפרסום/מסירת הודעה ללקוח מראש. במקרה שהשינוי 

פונקציונאליות של השירות במידה ניכרת יהיה הלקוח רשאי להודיע יפחית את רמת ה

  בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ על רצונו בביטול ההתקשרות . 

 ביטול השירות והסרתו  .7

לבטל את ההתקשרות ולא אית רשבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  תהיה  .7.1

לספק את השירות ללקוח, או לחילופין לעכב את אספקת השירות ללקוח, בכל מקרה 

בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בתנאי שמוש אלה ו/או בתנאים שיקבעו בינו 

יום מיום  15לבין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  ולא תיקן את הדרוש, תוך 

 ברה הישראלית לתקשורת בע"מ.  קבלת הודעת בזק הח

הלקוח יכול להסיר את התוכנה גלישה בטוחה במחשב דרך הוספה/הסרה של  .7.2

. על הלקוח לרשום את שם משתמש והסיסמא של WINDOWתוכניות בלוח בקרה של 

פורטל השירות ורק לאחר מכן תיתאפשר לו הסרה של התוכנה. הסרה של גלישה 

 בוק של המנוטר. בטוחה בפייסבוק דרך חשבון הפייס
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 . 199ביטול ההתקשרות יעשה דרך מוקד השירות של בזק בטלפון   .7.3

 התמורה   .8

תמורת השירות ישלם הלקוח תשלום חודשי קבוע, בהתאם לחבילת השירות אליה  .8.1

יצטרף כמנוי, בשיעור שיקבע מעת לעת על ידי בזק החברה הישראלית לתקשורת 

 בע"מ. 

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ רשאית לעדכן את מחיר השירות בכל עת,  .8.2

בפרסום/מסירת הודעה ללקוח מראש. מקרה כזה יהיה הלקוח רשאי להודיע בזק 

החברה הישראלית לתקשורת בע"מ על רצונו בביטול ההתקשרות, בהודעה מראש 

 ובכתב בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.  

קבוע בגין השירות יגבה על ידי בזק החברה הישראלית לתקשורת התשלום החודשי ה .8.3

בע"מ באמצעות אמצעי התשלום של הלקוח שנמסר בזק החברה הישראלית 

לתקשורת בע"מ, לצורך גביית דמי השימוש בשירותי הגישה לאינטרנט אליהם מנוי 

הלקוח. כל סכום שלא ישולם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ במועדו ישא 

יבית פיגורים ,בשיעור המרבי המותר על פי דין וזאת מהיום המיועד לפירעון ועד ר

 ליום תשלומו בפועל . 

אספקת השירות מותנית בקיום אמצעי תשלום תקף ברשות בזק החברה הישראלית  .8.4

לתקשורת בע"מ, לצורך גביית דמי השימוש בשירות. הלקוח יידע את בזק החברה 

מקרה של שינוי בפרטי אמצעי התשלום, החלפתו  הישראלית לתקשורת בע"מ  בכל

 ו/או ביטולו . 

החיוב בגין השירות הינו ממועד ההרשמה ואינו מותנה בהתקנה ו/או בהפעלת  .8.5

   התוכנה.
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 דהיינו ,מועד תחילת מתן השירות, לצורך חיוב הלקוח בדמי השימוש בגינו, ייחשב 

את רישום הלקוח   כמועד שבו השלימה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 .בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מלשירותים, לפי רשומותיה של 

 מינות והיעדר אחריות  ז .9

בכל מקרה בו לא יסופק השירות ו/או תהיה בעיה בשירות, מתחייבת בזק החברה  .9.1

הישראלית לתקשורת בע"מ להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא 

ניתן יהיה לתקן, יהיה הלקוח זכאי אך ורק החזר יחסי של התמורה ששולמה מראש 

 משך הזמן בו לא היה השירות זמין . עבור 

 As Isו  - As Availableנשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירות, מסופק השירות  .9.2

במצבם כפי שהוא. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  אינה יוצרת כל מצג 

והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת, כי השירות נשוא הסכם זה 

אום עם תוכנות אחרות של יתאים לדרישות הלקוח ו/או יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתי

 הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות ו/או למטרה ספציפית.  

בזק אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות התוכנה ובכל  .9.3

מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על 

אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן בזק 

נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו 

ללקוח, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים 

  .(Download )וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ו/או כל ספק  רוע מן האמור לעיל ,מבלי לג .9.4

ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, לא ישאו 

בכל אחריות שהיא, לנזקים ישירים ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים 
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אתר כלשהוא במסגרת השירות, או ,ספציפיים, אקראיים , חסימה ואו אי חסימה של 

 ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,, עוגמת נפש ,ולא תישא בפיצויים עונשיים 

עבודה, הפסד  פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות

ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, עגמת נפש וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, 

בעים ו/או הקשורים בשמוש ו/או אי יכולת השימוש בשירות; אספקה ו/או העדר הנו

כגון )אספקה של שירותי התמיכה בשירות ,מעשה ו/או מחדל של צד ג ' כלשהם 

לרבות תעריפים, תקינות ואיכות השרות ו/או הציוד המסופק על  (ספקית האינטרנט

ללקוח כתוצאה מהאמור .מעשה ו/או ידם ו/או כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו 

לרבות תעריפים, תקינות ואיכות  (כגון ספקית האינטרנט)מחדל של צד ג ' כלשהם (

השרות ו/או הציוד המסופק על ידם ו/או כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו ללקוח 

כתוצאה מהאמור לרבות מחשיפה לתכנים מזיקים או בלתי הולמים תוך שימוש 

 בשירות . 

בכל מקרה אחריותה הבלעדית של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ לתשלום  .9.5

נזקים, והתרופה היחידה העומדת ללקוח, מכל עילה שהיא הקשורה בשירות, לא 

תעלה על סכום מצטבר של דמי השירות ששילם הלקוח בפועל עבור השירות בשנה  

 שקדמה למועד הדרישה . 

ור לעיל כדי לגרוע מכל טענה העומדת לבזק למען הסר ספק מובהר כי אין באמ .9.6

 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בקשר עם אספקת השירות לפי דין . 

בזק  תפעל כמיטב יכולתה - (SMS )התראות דרך שירות הודעות קצרות לטלפון הנייד .9.7

על מנת להעביר למשתמש את המידע בצורה מדויקת ככל הניתן, בהתאם למידע 

רת המידע תעשה בהקדם ככל האפשר בנסיבות העניין המתקבל על ידה .העב

ובכפוף למגבלות של חברת האינטרנט ו/או החברות הסלולאריות שהנן צינור 

להעברת המידע בלבד. בנוסף, ידוע ללקוח  כי יתכן ועקב תקלות טכניות ו/או אחרות 
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 יועברו נתונים חלקיים ו/או משובשים למשתמש ו/או יחולו תקלות ו/או עיכובים

בהעברת המידע ,ולפיכך לא תהייה ללקוח כל טענה כלפי החברה ו/או החברות 

  הסלולאריות בעניין זה.

העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולארית, כולל הודעות  .9.8

SMS כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולארי ורשת האינטרנט .הלקוח מודע ,

בשליטת בזק, לאופי הקשר הסלולארי, לניתוקי  לאופי פעולות רשתות אלו שאינן

השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולארית, ולעובדה 

שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולארית אינו מלא או 

רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל 

שיבושים אלו אינם באחריות החברה ,והלקוח פוטר את בזק מכל טענה  .רשתות אלו 

  חוזרים. SMSבעניין זה. האמור חל גם לגבי 

 הצהרות והתחייבויות הלקוח   .10

 :   הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת

הלקוח מצהיר, כי הובהר לו שהשירות איננו מעניק הגנה מלאה מחשיפה לתכנים  .10.1

בידי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  ן אימזיקים ברשת האינטרנט, וכי 

להבטיח כי השירות יחסום גישה לכל אתר שיש בו תכנים מזיקים או בלתי הולמים, 

והוא פוטר את בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  מכל טענה או תביעה בקשר 

 לכך . 

מודע לכך, כי עקב ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה בתחום המחשבים  כי הוא .10.2

,החומרה והתוכנה בכלל ובאבטחת המידע בפרט, אין באפשרות בזק החברה 

הישראלית לתקשורת בע"מ  לאבחן, להגן על, לבדוק ולסרוק את רשת האינטרנט 

ולאתר את כל התכנים המזיקים הקיימים ברשת ו/או למנוע באופן חד משמעי גישה 
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אמצעי סינון אחרים לאתרים מזיקים הפועלים כדי להתגבר על תוכנות סינון ו/או 

  דוגמת השירות ;

אחראי באופן בלעדי כלפי כל צד ג ' שהוא, הוא הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי  .10.3

העלול להיפגע ו/או להינזק בעקבות מתן השירות ללקוח והוא מתחייב, כי יפצה וישפה 

כל עבור את בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ , מיד עם דרישתה הראשונה, 

דרישה ו/או תביעה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתוקף פסק דין, פשרה, 

הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, של כל צד שלישי הנובעת ממתן השירות 

ללקוח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הלקוח כלפי בזק החברה הישראלית 

 כאמור .  לתקשורת בע"מ , לנקוט בכל הצעדים לביטול דרישה,

השימוש בשירות נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי  .10.4

הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש 

  בשירות .

הלקוח יודע כי השירות הניתן באתר מאפשר התחקות אחר פעילות מחשבים אחרים  .10.5

להוראות החוק. מובהר, כי כל שימוש לרעה .הלקוח מתחייב לעשות שימוש בהתאם 

שייעשה בשירותי האתר או שימוש בלתי מורשה מכל סוג בתוכנה הוא על אחריות 

השימוש שיעשה עבור הלקוח בלבד .בזק אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות 

כל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, עבור הלקוח בתוכנה ו/או 

או עקיפות, שייגרמו לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכנה. לשם הבהרה יודגש ישירות 

  כל שימוש לרעה בשירותי בזק בגינו תינזק החברה. עבור כי הלקוח ישפה את בזק 

הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הפטור מאחריות וחובתו לשיפוי בזק החברה הישראלית  .10.6

 תנאי יסודי להתקשרות זו . הוא לתקשורת בע"מ , כאמור בסעיף זה, 
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הוא מתיר לבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  לעשות כל שימוש, לצורך  .10.7

אספקת השירות ו/או שיפור השירות וייעולו, במידע שיעמיד לרשותה; לרבות, אך לא 

 בסיסמאות גישה, שמות משתמש וכל מידע אחר .  רק ,

ע על איכות וקצב הגלישה ברשת ידוע לו, כי השירות, מתוכנן לפעול כך שלא ישפי .10.8

האינטרנט. יחד עם זאת יתכן, כי על אף האמצעים, בהם נוקטת בזק החברה 

הישראלית לתקשורת בע"מ  למניעת נזקים, עלולה להיפגע איכות הגלישה ברשת 

האינטרנט בעת השימוש בשירות. הלקוח פוטר את בזק החברה הישראלית 

 לתקשורת בע"מ  מאחריות 

השימוש עבור ו אי נוחות העשוי להיגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו, לכל נזק ו/א

  בשירות . 
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  כללי  .11

התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלו -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .11.1

לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תנאי 

  השימוש לכל דבר ועניין .

רישומי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל  .11.2

 הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לשירות זה . 

אביב תהיה סמכות בשיפוט הבלעדית והייחודית לדון -לבית המשפט המוסמך בתל .11.3

 בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאי שימוש אלו . 

אלית לתקשורת בע"מ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים בזק החברה הישר .11.4

האישיים של המשתמש מלבד לצרכי האתר. יחד עם זאת שומרת לעצמה החברה את 

הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת להשתמש במידע זה לצורך 

  שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

נתונים והמידע שהם מכילים, ה"לוגואים כל הדפים המצויים באתר, לרבות ה .11.5

הם רכושה הבלעדי של בזק החברה  -,"הסימנים והרעיון העומד בבסיסו של האתר 

הישראלית לתקשורת בע"מ ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר 

כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של בזק  או של צדדים 

  שלישיים. 

אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע  .11.6

שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש 

  ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. 
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זכויות היוצרים בתוכנה הינה של ספק התוכנה .זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב  .11.7

אתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לבזק, ה

שמורים לבזק. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג 

בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת 

  הסכמתה של בזק  בכתב ומראש.

יה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק הלקוח ישפה את בזק עובד .11.8

,הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה הוצאות משפט, עקב 

  הפרת תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

  הודעות  .12

מובהר ומוסכם כי פרטי הלקוח, כפי שנמסרו על ידו בעת הצטרפותו לשירות, לרבות  .12.1

שתימסר על ידו או הידועה לבזק החברה הישראלית לתקשורת כתובת הדוא"ל  

בע"מ  במועד הצטרפותו לשירות, יהוו את מענו לצורך משלוח הודעות על ידי בזק 

  החברה הישראלית לתקשורת בע"מ , ובכלל זה למשלוח הודעות פרסומת .

כל הודעה שתשלח בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  ללקוח תחשב כאילו  .12.2

ה ללקוח שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה בדואר ישראל או הגיע

בעת  -נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני; ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה 

 קבלת אישור מסירתה או העברתה, לפי העניין . 
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