
 השירות תנאי

 כללית סקירה

 ספינה למשיט (חופי)' א בנווט עיוני מבחןשירות מקצועי אשר נועד לסייע להם בשתמשיו לממציע אתר זה 
 "(.השירותים" :להלן) רשות הספנות והנמלים של משרד התחבורה"( הבחינה: "להלן)

 .ואו גולש ב/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גוף ו/כל אדם ו - "משתמש"
 . בעלי האתרלמתייחסים ' וכיוב" שלנו" "אותנו", "אנחנו" המונחים, בעליו ידי על מופעל זה אתר

 .המפורטים להלן התנאים לכל של בקבלה מותנה זהכל שימוש באתר 

 תנאים "(.תנאיםה"או  "השירות תנאי)" הבאים לתנאים מחויב להיות מסכים הנך באתר שימוש ידי על
 .אתרב המשתמשים כל על חלים אלו והגבלות

 . באתר שימוש בטרם אלה שירות תנאי אתבעיון  קרא אנא

 .אלה שירות תנאימהווה הסכמה והתחייבות של המשתמש ל אתרב שימוש

 .לגברים ולנשים כאחתאך מתייחסים הם  תנאי השימוש באתר בלשון זכרמנוסחים , מטעמי נוחות

 
 פרסום ידי על אלה השירות תנאי של חלק כל להחליף או לשנות, לעדכןבעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות 

 השימוש המשך. לעת מעתתנאי השירות את  לבדוק איאחרהמשתמש באתר . באתר שינויים או/ו עדכונים
 .לשינויים הסכמה מהווה שינויים פרסום לאחר אתרב

אין בעלי . לשיקול דעתםבעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להציג פרסומים של צדדים שלישיים בהתאם 
 .או המוצרים המפורסמים באתר/או לטיב השירותים ו/או אמינותו ו/האתר אחראיים לתוכן הפרסום ו

 כלליים תנאים - 1 סעיף

המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות 
 .זה באתר ובתקנון

 .עת בכל, כלשהי מסיבהאחד ממשתמשיו  לכל שירות לתת לסרב הזכות את מםלעצ שומרים בעלי האתר

, במידע, כלשהו שימוש להרשות שלא מתחייב המשתמש, בלבד למשתמש הינה באתר במידע השימוש זכות
 .כלשהו' ג לצד, בתמורה שלא ובין בתמורה בין

בסיסמת הכניסה שלו לאתר או תאגיד אחר לעשות שימוש /לאפשר לכל אדם ו המשתמש באתר מתחייב שלא
הפרה של תנאי זה תזכה את בעלי האתר לפיצוי כספי ללא  .או מידע המופיע באתר/ו או ליהנות משירותיו

 .לכל הפרה ן המפרח מ"ש 111,111הוכחת נזק בסך 

 או, בשירותים לעשות כל שימוש או, למכור, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לצלם המשתמש באתר מתחייב שלא
 .של בעלי האתר בכתב מפורש אישור ללא, לשירותים בגישה

כל פגיעה בקניין רוחני זה ללא הרשאת בעליו . ושלהם בלבד מהווה קניין רוחני של בעלי האתרהמידע באתר 
 .ח מן המפר לכל הפרה"ש 011,111תזכה את בעלי האתר לפיצוי כספי ללא הוכחת נזק בסך , בכתב

 .אלה תנאיםפרשנות  על להשפיעואין בהן  בלבד נוחותען המל הינן זה בהסכם משמשותה הכותרות

 

 המידע באתר – 2 סעיף

יתקבל על ידי , אין בעלי האתר מתחייבים כי המידע מדויק. המידע באתר מבוסס על הידע והניסיון של בעליו
 . הבחינהצדדים שלישיים או יהווה ערובה כלשהי למעבר 

 .בלבד המשתמש אחריות על היא זה באתר החומר על הסתמכות כל



 באתר מידעה לעדכןמתחייבים  אנו איןו, עת בכל זה אתר של תוכנו את לשנות הזכות את לעצמנו שומרים אנו
 .על אחריות המשתמש בלבד והמעקב אחרי שינויים בתכני האתר הינ. שלנו

 מחירבו בשירות שינויים - 3 סעיף

הכל בהתאם לשיקול דעתם של , לשינוי ללא הודעה מוקדמת פיםכפוותוקף ההרשאה מחיר השימוש באתר 
 .בעליו

 .עת בכל מוקדמת הודעה ללא השירות את להפסיק או לשנות הזכות את לעצמנו שומרים אנו

 או השעיה, מחיר שינוי, שינוי כל בגין שלישי צד כלכלפי  או המשתמש כלפיבעלי האתר לא ישאו בכל אחריות 
 .השירות של הפסקה

 שירותיםה - 4 סעיף

איננו יכולים להבטיח כי מידע זה יימצא . כל מאמץ על מנת לספק את המידע המדויק והמלא למשתמשים עשינו
  .כמדויק על ידי צד שלישי כלשהו

 אנו. הבלעדי ונדעת שיקול פי על, מוקדמת הודעה ללא עת בכל לשינוי כפופים השירותים המוצעים באתר כל
 .לבצע שינויים מעת לעת הזכות את לעצמנו שומרים

 .ןתוקתבתכני האתר  השגיא שכל או המשתמש יעמדו בציפיות שירותיםה שאיכות לכך אין אנו מתחייבים

 וחשבון חיוב בפרטי דיוק - 0 סעיף

 .את מתן השירותים באתר בהתאם לשיקול דעתנו לבטל או להגביל הזכות את לעצמנו שומרים אנו

 .ונכוניםהמשתמש באתר מתחייב למסור פרטי תשלום עדכניים 

 שלישיים לצדדים קישורים - 6 סעיף

 .יםשלישי דיםצדב באתר זה עשויים להימצא תכנים אשר מקורם

 .בכל דרך או צורהלהם ם לדיוקם של תכנים אלה ואיננו אחראים אחראיאיננו 

 .הכלולים באתראיננו אחראים לכל נזק הקשור לשימוש בשירותים 

 והשמטות דיוקים-אי, טעויות - 7 סעיף

 . ייתכן כי נפלו שגיאות בתכני האתר ובשירותים אותם הוא מספק

 המידע את לעדכן או ולשנות השמטותה או דיוקיםה אי, שגיאותה כל את לתקן הזכות את לעצמנו שומרים אנו
 .מוקדמת הודעה ללא עת בכל

 

 

 אחריות הגבלת - 8 סעיף

יתקיים בבטחה , בלא הפסקות, יינתן כסדרו, באתר לא יופרע כי השימוש במידע, יםמתחייב םאינ האתרבעלי 
  .תקלות או כשלים, קלקולים, ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים

של מנהל הספנות  הפתרונות המוצגים באתר הם הפתרונות שיתקבלו כנכונים בבחינשה לכך מתחייביםאיננו 
 .כלשהו' או צד ג רהשל משרד התחבו

 .או בצלחה בה/איננו מתחייבים כי שימוש באתר יהווה ערובה כלשהי למעבר הבחינה ו



אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש באתר של כל מנוי בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי ללא כל 
 .הודעה מוקדמת וללא כל החזר כספי

או לכל צד שלישי /שיגרם למשתמש ו, ישיר או עקיף, לא יהיו אחראים בגין כל נזק או מי מטעמם/בעלי האתר ו
או ליקויים /או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או בגין ביטול ו/או בתוכנו ו/בגין השימוש במידע ו

 .כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי' בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג
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 .על פי ההנחיות המופיעות בו ,יידרש המשתמש למלא טופס הצטרפותבעת ההרשמה לאתר 
 

 .דיןבהם ייעשה כשימוש וה בעלי האתרבמאגר המידע של יישמרו  הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש

 שיפוי - 11 סעיף

או טענה של צד שלישי כלפי /או דרישה ו/חייב לשפות את בעלי האתר כנגד כל תביעה ותהמשתמש באתר מ
או בניגוד להוראות שימוש אלה ובכלל כך שכר טרחת /דין ולבעלי האתר הנובעת משימוש באתר ובתכניו בניגוד 

 .הנובעת מכך כל הוצאה אחרתכן ומ כדין בגינו "דין ומעעורכי 

 השימוש סיום – 11 סעיף

ות של המשתמש באתר יחולו גם לאחר סיום הרשאתו לשימוש באתר ולא יהיה בסיום שימוש כאמור כדי החוב
 .או להוראת תנאי שימוש אלה/להתיר כל פעולה בניגוד לדין ו

 הפסקת שימוש – 21סעיף 

הפסקת השימוש באתר מכל סיבה שהיא בין ביוזמת בעלי האתר ובין ביוזמת המשתמש לא תזכה את 
 .חזר כספי כלשהוהמשתמש בה

תופסק לאלתר הרשאתו לעשות כל שימוש , במידה והמשתמש עושה שימוש כלשהו באתר בניגוד לתקנון זה
 .באתר

או /או סעד להם זכאים בעלי האתר מן המשתמש המפר על פי דין ו/אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל עילה ו
 .על פי הוראות תנאי שימוש אלה

 על זכויותאי ויתור  – 31 סעיף

אין באי אכיפת תנאי מתנאי שימוש אלה כדי להוות ויתור כלשהו על זכויות בעלי האתר ועל מימוש הזכות או 
 .ההוראה של תנאי שירות אלה בדרך שבעלי האתר ימצאו לנכון

תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכמות בין בעלי האתר למשתמש ומבטלים כל הסכמה קודמת בין בעל 
 .בכתב בין הצדדים פה ובין

 

 הדין החל ותניית שיפוט בלעדית -41סעיף 

 .הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי

לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה נתונה הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מן השימוש 
 .באתר

 

 

 

 


