
 ספקטראבאתר ותנאי שימוש תקנון 

ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים , מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר
  .כאחד

מוצעים לך בכפוף לקבלתך , השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו .1
 .את כל התנאים הכלולים בתקנון זה

לפרטים  .לשירות הנגישות תקנותלפי הנגשה  מביצועפטור מלא זה  ראתל .2
 .האתר באמצעות מלאים בנושא ניתן ליצור איתנו קשר

צדך מייחשבו להסכמה , או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו/הגלישה באתר ו .3
 .לתנאים אלה

את גישת הגולש לחסום או להפסיק לאלתר , הנהלת האתר רשאית להשעות .4
 .לשירות אם יפר את תנאי התקנון

 .הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת .5
 .אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות .6
, הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק .7

 .לסנן את המנויים הנרשמים לאתרלנפות או 
 יחד עם זאת אין. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת .8

". נפילות"ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא 
כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי 

זיכוי בשל תקלות או הפסקות /לא יינתן כל פיצוי כספי. תחזוקתו וארגונו
 .בשירות

הן של כל התכנים באתר והן של כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים  .9
מחשוב הדרכות  –ברת ספקטרא חבעלת האתר ל ןבמלוא ותשייכ אתר עצמו ה

או להעבירן לאחר או לעשות בהם כל שימוש  ,אין להעתיקם .מ"בארגונים בע
 .ללא הרשאה בכתב ומראש מחברת ספקטרא

לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה "( לינקים)"הימצאותם של קישורים  .11

 .או מכל בחינה אחרת, שלמותם, לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם

משלוח פרטיך באמצעות תיבת הקשר או דף צור קשר מהווה את הסכמתך  .11
לא יעשה . המייל ששלחת לכתובת  שיווקי ופרסומי מידעלקבל מספקטרא 

 .שייבפרטיך כל שימוש אחר והן לא יועברו לצד של
באמצעות פנייה בפרטיך שימוש כל עת להפסיק לעשות במאיתנו בקש תוכל ל .12

 .דרך האתר
סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים . ן הישראליעל התקנון יחול הדי .13

 .בתל אביב
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