
 

 

 

 

 

 

 

  קנון האתרת 
 11110202 עודכן בתאריך

 

"(, אשר מעניק לגולשיו שירותים ייחודיים האתר)להלן: " GOITEM.CO.IL ברוכים הבאים לאתר האינטרנט

  . ים אקטואליים שוניםואינפורמציה בנושא

 "(.GOITEM)להלן: " GOITEMהאתר מופעל ומנוהל על ידי 

 

מעיד על הסכמתך  וו/או באמצעות וובשירותים השונים הפועלים ב בוובכלל זה בתכנים הכלולים  באתרהשימוש 

 .לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה

 

 
 כללי

ואלה  "(,התקנון"להלן: ) דנןהמופיעים במסמך  הוראותול תנאיםבאתר כפופים ל גלישהה/או השימוש ו .1

וגורמים אחרים אשר עושים באתר ו/או בתכניו, לרבות מנויים, גולשים מזדמנים על כל משתמש  חלים

 . ("ים/"המשתמשלהלן: ) שימוש בתכני האתר, ביישומיו ובכל שירות המצוי בו באופן ישיר או עקיף

 

כל שימוש שנעשה באתר, לרבות השירותים המפנים אליו הוראות התקנון המפורטות להלן חלות על  .2

והכלולים בו וכמו כן שירותים של צדדים שלישיים העושים בו שימוש בכל דרך שהיא. כן יובהר כי 

ההוראות המפורטות להלן חלות על שימוש המתבצע באמצעות רשת אינטרנט ו/או כל אמצעי תקשורת 

 אחר.

 

התקנון. כלומר, הוראות את קרא ו נכנס לאתר לאחר שהמשתמש יודגש כי כל שימוש באתר יבוצע רק

 .והסכים לאמור בו דנןכי קרא את כל האמור בתקנון  המשתמשהסכמת למעשה את השימוש באתר מהווה 

 

3. GOITEM יחייב את  כאמורשינוי כל ו וללא צורך בהודעה מוקדמת בכל עתהתקנון לשנות את  שאיתר

 באתר מרגע פרסומו. המשתמשים

 
4. GOITEM קישוריות על ידיאתר למהאתרים המקושרים  אילו באי םייהמצו פרטי המידעאחראית ל אינה 

(links). 

 

5. GOITEM דואגת לכך שה-links אף על פי כןהעניין של האתר.  מיבתחו אינטרנט יפנו לאתרי, GOITEM 

  .בוצעו בהםשי שינוייםאי אילו להאמורים, כמו גם אתרים המקושרים בהמצוי  כל מידעלאחראית  לא

 
 .נקבה ולהיפך, לפי המקרה לשון משמעו גם בלשון זכר זה תקנוןב כל האמור .6

 

 
 תוכן האתר

 לשוניותבמספר  משתמשיםה בפני פרוסמידע רב ה ועל כן הוא מספק בסיקור חדשותיהתמחות האתר הינה  .7

 ועוד. פורום, פורטל, מאמרים, חדשותכגון:  ,מידע
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והשירותים  האתרתוכן  תוכן האתר והמידע הכלול בו כך שיותאם לכל משתמש בנפרד.לא ניתן לשנות את  .8

שמעניקים  וגורמים חיצוניים עיתונאים GOITEM כתבי  על ידילאתר  ובאיםומ סופקיםמהנלווים לו 

 .GOITEMל שירותים שונים 

 

מסחרי ללא אישור המידע שמכיל האתר הינו לשימושו האישי של המשתמש וחל איסור לעשות בו שימוש  .9

 GOITEM -בכתב ומראש מ

 

לכתבות ו/או למאמרים ו/או  ו. אין לייחס להמלצותשל עורכיבלעדי ה הדעתהאתר נערך על פי שיקול  .10

תוכן ה אחראית לשימוש שנעשה בנאינ GOITEMבכל מקרה, יובהר כי  כל תוקף מחייב. המוצגים באתר

 .באתרהמצוי 

 

כל ו כמות שהם משתמשיםל מובאיםבמערכת מתקבלים אשר אתר ה גולשימטעם ותגובות פרסומים  .11

איננה  GOITEM, עם זאת. בהם עוסק האתר בנושאיםגולשים אינפורמציה מרחיבה לתת להינה מטרתם 

בכל  לא נושאת GOITEMועל כן  צדדים שלישיים דייל באתר ע המתקבליםיכולה לאמת את התכנים 

 .מידע זהל אחריות באשר

 
12. GOITEM שימוש ו/או בעקבות  משתמשייגרם לר שא, מכל סוג שהואאו עקיף,  אחראית לנזק ישיר איננה

 התכנים המופיעים באתר ובאתרים המקושרים לו.הסתמכות על 

 
 הצהרות והתחייבויות המשתמש

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון דנן, מצהיר ומתחייב בזאת המשתמש כי לא יעביר לאתר תכנים מן  .13

 המפורט להלן:הסוג 

 

 וזכות יוצרים סימני מסחרלרבות  צדדים שלישיים,של  ןזכויות קניימפר או ו/הפוגע  תוכן; 

 הוראות כל דין על פי אסורפרסומו  תוכן אשראו קישור לו/ חומר; 

  והבינלאומי הישראלי הדיןשל כלשהי או הפרה ו/אזרחית ובענה עלול להוות בסיס לתשחומר; 

  ברגשות הציבורעלול לפגוע שחומר; 

  כאמור בחוק איסור לשון הרע, בפרטיותו לפגוע ו/או לשון הרע על אדם שעלול להוותחומר ,

 ;, בהתאמה1981 –ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  1965 –התשכ"ה 

  1981 -, כמפורט בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א צרכן עלות כדי הטעייתעלול לשחומר; 

  פרסומי;תוכן בעל אופי מסחרי ו/או 

 יישומים מזיקים, "תולעים", "ואנדלים" , לרבות המכילים "וירוס"או יישום  , תוכנהשבקוד מח

 ;וכיו"ב

  גלישה אפשרמ או אמצעי אחר שאינוסיסמה  על ידי מוגבלתשהגישה אליו  חיצונימאתר חומר 

 ;לכל משתמשי האינטרנט חופשית
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 מנוגד לחוק  ושפרסומלדין ו/או המנוגד  ו/אואו גזענות המעודד להפליה או חומר פורנוגראפי  חומר

 .פעילות המנוגדת לחוקב תומךאו 

  

 

כמו גם  או לפגוע באתר, להעמיס, להזיק לשתק, באופן שעלולבאתר  המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש .14

 . צדדים שלישייםלשימוש של בכל דרך להפריע  וכן מתחייב לא ברשתות תקשורתובציוד תקשורת 

 

 וללא פרסום שמשהועלו על ידו לפרסם תכנים  GOITEM -לאישור המפורש  בזאתיק המשתמש מענ .15

עשות למוגבל בזמן,  בלתיוחינמי שיון שימוש בלתי הדיר, ירGOITEM -להעניק ל והסכמתנותן את  בנוסףו

 . לאתרשיועלו בתכנים שימוש 

מהם  /ותנגזרת ה/ותיציר הכנתעותקים ו מכירת, הפצה, הצגה דנן, הינו העתקה 15", לצורך סעיף שימוש"

האמורות, בכל  הפעולותכל פעולה מ בצעל צדדים אלול מתן רישיוןאו ו/ צדדים שלישיים הסמכת לרבותו

  .סתאו מודפ תמדיה אלקטרוני

 

תעשה כל שביכולתה על מנת לאתר את בעל זכות היוצרים  GOITEMלעיל,  15מבלי לפגוע באמור בסעיף  .16

"(, בין היתר יוצרים זכויות חוק)להלן: " 2007-חוק זכות יוצרים, תשס"חאלו בביצירה, כהגדרת מונחים 

  א. לחוק זכויות יוצרים.27בהתאם להוראות סעיף 

 

ידוע למשתמש כי חלק מהתוכן שמחיל האתר נלקח מהרשתות החברתיות השונות ועל כן משתמש שחש  .17

על מנת  GOITEMבתוכן הנ"ל, מתבקש לפנות לנפגע ו/או יש לו טענה כזו או אחרת לגבי זכויות יוצרים 

שתברר את טענותיו ותיתן לו קרדיט במקרה הצורך ו/או תבצע התאמות בתוכן לבקשת בעל הזכויות, 

 כאמור.

 
או  YORAM@GOITEM.CO.ILיש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל האתר  כאמורפנייה 

המצויים בכתובת הבאה:  GOITEMבאמצעות פקס מס' ______________ או בדואר למשרדי 

.______________________ 

 

 כתוצאה שינבעו הוצאה ו/או נזקבגין כל  GOITEMאת  למען הסר ספק, המשתמש מתחייב כי ישפה .18

 בתקנון המנויותההוראות עקב הפרה של הוראה מ גורם כלשהו,תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי מ

 .כלשהו לגורםהשייכת  ו/או של כל זכות אחרת זה

 
19. GOITEM לסוג , באתרלמידע המצוי לאפשרות הגישה של המשתמש  אופןאחראית בשום  איננה

 .בולמחשבונים המוטמעים או ו/, לחומרה והכלולים ב המכשירים

 
 

20. GOITEM השירותים באמצעות האתר שלישייםצדדים משתמש על ידי למידע שיגיע לית אאחר לא תהא ,

 אינפורמציהכל  תבקבלהנדרשת  הסבירההמשתמש לנקוט בזהירות על כן נדרש ו או יישומיו הכלולים בו



 

 

- 4 - 

 

ו/או  הועבר בשלמותת האינפורמציה האמורהכי  מתחייבת האינ GOITEMבמסגרת זאת.  שתגיע אליו

 באופן תקין.

 

 

 

 רוחני נייןק

טקסטים, תמונות,  לרבות המצויים באתר, בכל המוצרים)לרבות זכויות היוצרים( כל הקניין הרוחני  .21

המוצרים המצויים למעט , זאת בלבד GOITEMשל  וניה" אייקוניםכתבות וידאו ו"מסחריים,  סימנים

 .לאתרבאתרים המקושרים 

 

על כל הנובע , GOITEMהינו בבעלות הבלעדית של  המצוי ביישומי האתרהמידע  ות היוצרים במאגרזכ .22

 מכך.

 

23. GOITEM אחרת באתר נאמר, אלא אם תוכנת האתר ועיצובוות היוצרים בבעלת זכ היא אף. 

 

כל פעולה  וו/או לעשות בהאתר להציג בפומבי כל חלק מ, לשנות, למסור לצד ג' או להפיץ ,אין להעתיק .24

 מראש לעשות כן ההתיר GOITEMאלא אם , GOITEM קניין הרוחני שלה הפרה שלאו  פגיעהמהווה ש

 .בכתבו

 
בכל  GOITEMמהאתר ללא אישור מראש ובכתב של ו/או תמונות ו/או כל תוכן אין להטמיע סרטוני וידאו  .25

ו/או אפליקציות ו/או מדיות  WhatsApp ,Facebook Instagramמדיה תקשורתית )לרבות אפליקציית 

, תכנים ו/או גזענות להפליהתכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים  ההמכיל במדיהולרבות  אחרות(

 במדיה תקשורתיתאו לדין ו/פעילות המנוגדת ב התומכתהמנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או 

הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות  ו/או התמונה ו/או התוכן תהווהשעצם הטמעת הסרטון 

 בעלי זכויות היוצרים בו. ו יוצר התוכן הנ"ל

 
ובלתי  גלובאלי, ללא עלות שיוןיר  GOITEM -למקנה על ידי משתמשי האתר מסירת התכנים לפרסום  .26

ולהשתמש בתכנים כאמור בכל  לעבד, לתרגם, לערוך, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבורמוגבל בזמן, 

 ללא יוצא מן הכלל., תראה לנכון GOITEM -שדרך 

 

 
 הורדות

של עזרים, מידע, תוכנה, קובץ ועוד אשר תבוצע באמצעות האתר, באופן ישיר או עקיף, תהיה על  כל הורדה .27

 אחריותו של המשתמש בלבד.

 

של  ילא אחראית לכל נזק שייגרם למחשב ו/או "טאבלט" ו/או מכשיר סלולאר GOITEMמובהר כי  .28

 לעיל.  27מור בסעיף המשתמש ותוכן המצוי בהם, כתוצאה משימוש באתר ומהורדות, כא

 

 הפרטיות מדיניות
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  .מתקנון זהומהווה חלק בלתי נפרד  (קישור למדיניות הגנת הפרטיותב)מדיניות הפרטיות נמצאת  .29

 

 תכנים מסחריים
 
צדדים  על ידי, הנמסרים לפרסום )קול/מלל/תמונה( האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות .30

 .כאלה ואחרים למכירה שירותיםלהציע שלישיים שמעוניינים 

 

31. GOITEM  לתוכן מסחרי המפורסם באתרלא תישא בכל אחריות .GOITEM או עורכת  בודקת מראש לא

הנ"ל ו/או את אמיתותו ומלוא האחריות לתוכן זה ו/או תוצאות השימוש בו מוטלת על  המסחריתוכן האת 

 הצד השלישי שפרסם אותו.

 
עצם הפרסום של תוכן מסחרי באתר לא מהווה המלצתה לרכישת  מבהירה כי GOITEMלמען הסר ספק,  .32

 השירותים המפורסמים בו, על כל הנובע מכך.

 
33. GOITEM  ו.ירכשו באמצעותו/או לא תישא באחריות לשירותים שיוצעו בתכנים המסחריים באתר 

 
 

 
 ואחריות שיפוי

האינטרנט ו/או בכל מכשיר אשר שימוש ברשת מ הנובעיםן סיכואחריות והמלוא הב נושאאתר המשתמש  .34

לכך שחו"ח גוף בלתי מורשה ישיג גישה  אינה אחראית GOITEM. באמצעותו המשתמש מבקר באתר

 אשר נמסר על ידי המשתמש.למידע 

 

35. GOITEM או לכך ו/, לרבות יישומיו והקישורים המופיעים בו האתר זמינות לתקינות ו/אומתחייבת  לא

 ומכל סיבה שהיא. בשל כל גורם שהואאתר גלישה בבאו הפרעות ייגרמו תקלות לא השימוש  מהלךשב

 
36. GOITEM , אחראים למידע  באתר, אינם יםמצויהספקי המידע מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, לרבות

 יו שללהתאמתו למטרותלאמינותו, , ם חיצונימגור האתרעל ידי למידע שמתקבל  כמו גםבאתר המצוי 

 בו.נעשה ששימוש  שתמש ולכלהמ

 
מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בגין כל הפסד ו/או הוצאה , GOITEMלשפות את בזאת מתחייב  המשתמש .37

 . תנאי מתנאי התקנוןעקב הפרת  , לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד,שייגרמו להםו/או נזק 

 
 פרסומת

38. GOITEM פרסום  כי בהקשר זה יובהר. ולתוכנן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתרל אינה אחראית

שירותים או מוצרים המוצעים  אי אלו לרכוש GOITEMמצידה של  המלצהאו  עידודבאתר אינו מהווה 

באיזה  מפרסם או גוף שמוזכר באתר לגוף גולשעסקה בין  בוצעתובמידה מודעות הפרסום. יתר על כן, ב

מצד אחריות מעורבות ו/או  וללא שום בלבד להבין הצדדים תהא  האמורה עסקה ה, שהוא אופן

GOITEM. 

 

 באתר השירותהפסקת 
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39. GOITEM כל תוכן שתבחר ולהוסיף גרועלולשנות את האתר והמידע הנמצא בו וכן  רשאית לעדכן .

GOITEM ממנו  יםבאתר או בחלקהניתנים את השימוש ו/או את השירותים ולאסור רשאית להגביל  אף

 .הודעה מוקדמתכל צורך במתן שיקול דעתה הבלעדי וללא למשך זמן שתבחר ואף לצמיתות, בהתאם ל

 

 ומקום שיפוט דין

 באופן בלעדי. יחולו דיני מדינת ישראל תקנון זהעל  .40

 

-כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתקנון יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב .41

  יפו ולהם תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.


