
  תנאי שימוש באתר -")האתר(" אתר הורימוס
  . השירות והמידע המוצגים והמוצעים במסגרת אתר זה כפופים לתנאים הבאים

מה /אינך מסכים אם –הכניסה לאתר והשימוש בו מעידים על אישורך והסכמתך לתנאים  
  .אתרמשימוש ב ואנא הימנע, יםלתנא

שימוש בכל דרך וצורה בו עושה או /היוצר קשר עם האתר ומשמעו כל אדם " ת/משתמש"המונח 
  .שהיא

ן האתר כ למרות המאמץ המושקע . כל המידע המוצג באתר הינו בגדר שירות למשתמש. תו
עשויים , מדויקים ועדכניים, יהיו מלאים,השירותים והמידע המצוי בו, תכולתו, כדי שהאתר

ישא בכל אחריות בגינם תלא הנהלת האתר . 'וכיובשגיאות  ,אי דיוקים, בתום לב, להימצא באתר
  . או בקשר עימם/ו

ת  ו י כו צריםז ני מסחר, יו וסימ ן  י י נ לרבות , הקניין באתרהיוצרים וכל זכויות  .ק
סרטוני , תצלומים, תמונות, גרפיקה, קוד המחשב, יישומים, תוכנה, עיצובים, תכנים, בחומרים

, תמלילים, תסריטים, טקסטים, עיצובים, וסיקהמ, הקלטות,ויזואליות-יצירות אודיו ,וידאו
המצוי  ,מכל מין וסוג שהוא, מפרטים וכל מידע אחר, סימני מסחר, סימנים, לוגו, שמות, רעיונות
מחזיקה בזכויות לעשות היא או /הנהלת האתר ולשייכים , ")תוכן: "להלן( או הקשור בו/באתר ו

 אישורללא , במישרין או בעקיפין ,ימושלא יעשה בהם כל שבכל אלה שימוש במסגרת האתר ו
הינם סימני מסחר המצויים באתר או /וכל סימני המסחר באתר ו הלוגו ,השמות.  הנהלת האתר

במישרין או , כל שימושהם אין לעשות בו הינם מוגנים על פי דינים ואמנות בינלאומיות, רשומים
, לשדר, לטעון, להציג, להפיץ, לשכפל, לשחזר, אין להעתיק, מבלי לגרוע מהאמור .בעקיפין
, בכל צורה או דרך שהיא, כלשהואחר או לעשות שימוש /להכניס שינויים ו, למכור, לעדכן, לפרסם

' וכיובאו השירותים /המוצרים ו, התוכנה, או בפריטי המידע/האתר ווכן בת, במישרין או בעקיפין
 .הנהלת האתראם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי  אלא, כולם או חלקם, שמקורם באתר

  . האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקיתוכן או בת/באתר ו לעשותאין 
ות   . הגבלת אחרי

וכלים מסייעים ל תכנים הוא מכילעיסוק בנושא ההורות ו, הינו פלטפורמה לאימוןהאתר 
האתר אינו מתיימר להחליף סיוע או עצה  .וכן פרסומים של גורמים שונים להתנהגות ההורים

יש לראות באתר זה כלי להעשרה . מקצועית או להורות על נקיטת דרך פעולה כזו או אחרת
ולפי  םכפי שה יםומוצג יםמוצעותוכנו האתר . ולמידה ולא ככזה שמורה על דרך פעולה מסוימת

להתאמתו לצרכי  ת האתרהנהל מצד, מפורש או משתמע, או מצג/בלא כל התחייבות ו, זמינותם
השימוש באתר הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש ישא . משתמש כל שהוא

כי האתר יעמוד אינה מתחייבת הנהלת האתר  . באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך
 יתקיימו בבטחה וללא, לא יופרעו או יופסקו, ששירותי האתר יינתנו כסדרם, בדרישות המשתמש

, או מפני נזקים, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או שגיאות טעויות
הנהלת . 'וכיוב בקווים ובמערכות התקשורת, בתוכנה, תקלות או כשלים בחומרה, קלקולים

או בכל  במקרה של שיבושים או בעיות כאמור המשתמש לא תישא בכל אחריות כלפיהאתר  
ולא לא תהיה אחראית  ,אינההנהלת האתר , מבלי לגרוע מהאמור. ימוש באתרשמקרה אחר של 

 או כל נזק אחר/תוצאתי ו ,מיוחד, מקרי, עקיף, לכל נזק ישיר המשתמש כלפיתישא בכל אחריות 
טעויות בגין , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות, הנובע בצורה כל שהיא מהשימוש באתר

או בגין אובדן רווחים ישירים או /נתונים ו, דן שימושאוב, או שגיאות בחומר המוצג באתר
בגין עיכוב , או הצגה של האתר/העתקה ו, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, עקיפים

בין אם בעילה חוזית , במישרין או בעקיפין, והכל, 'וכיוב או אי יכולת שימוש באתר/בשימוש ו
  .או כל עילה אחרת/או נזיקית ו/ו

ם אחרים קישורים לאתרים ושירותים להכיל האתר עשוי , לנוחות המשתמש. קישורי
אתרים זרים פניה לה"). אתרים זרים": להלן(הנהלת האתר שאינם מופעלים על ידי , באינטרנט

אינה ולא תהא  הנהלת האתר .ת/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/יעשה על אחריותות
  . או לתכנים המופיעים בהם/אתרים זרים ולאו התקשרות /או פעולה ו/לשימוש ו, אחראית



ן החל וכל הפעולות באתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל , השימוש, תנאי השימוש .הדי
יפו סמכות שיפוט מקומית -לבית המשפט המוסמך בתל אביב. וכפופים לדין הישראלי בלבד

או לכל עילה שמקורה  לשימוש, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, ייחודית בלעדית
  . בפעולה שהתבצעה באמצעות האתר

 


