
 תנאי שימוש

 כללי

 empact.co.ilמודים לך על בחירתך להשתמש בשירותי אתר ומערכת ") החברה: "להלן(מ "ע בקומברסיישןאנו בחברת 

כמשתמש " משתמש"לעניין תנאי השימוש באתר מוגדר . אנא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר"). האתר: "להלן(

 .אך מטעמי נוחות בלבד ההסכם נכתב בלשון זכר, תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד. מפרסם/שותף/באתר

  הסכמת המשתמש לתנאים

מסיבה זו . בהתחייבות המשתמש למלא אחר כל התנאים הכלולים בהסכם זהההרשמה לאתר והשימוש בשירותיו מותנים 

 .לפני השלמת תהליך הרישום והתחלת השימוש בשרותי האתר, אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את כל התנאים

לרבות השינויים , השלמת תהליך הרישום והשימוש באתר יחשבו כהסכמה חד משמעית מצידך לפעול בהתאם לתנאים

  .כפי שיובאו לידיעתך באמצעות האתר, ים לחול בהם מעת לעתשעשוי

  

  תנאים לפעילות הפצה 

 (Affiliate) חברות או פרטיים כשותף ,(Newsletter) עלוני חדשות, הצטרפות בעלי אתרים .1
כפופה לאישור רשמי בדואר אלקטרוני מחברת ") המערכת: "להלן) http://www.empact.co.il במערכת

 .)"החברה: "להלן(מפעילת המערכת " מ"ן בעקומברסייש"
יורשו להשתמש ") שותף פוטנציאלי: "להלן(חברות או פרטיים  ,(Newsletter) עלוני חדשות, בעלי אתרים .2

 :במערכת רק בכפוף לעמידה בקריטריונים המפורטים להלן
a. או /ו, לא יאושר שותף פוטנציאלי המבוסס על רשימת קישורים או פרסומות בלבד. סי תוכןלהיות מבוס

 .המבוסס על פרסום המפרסמים המיוצגים במערכת
b. או עקיף על מנת לעודד גולשים להקליק על פרסומות/לא יוצעו תמריצים באופן ישיר ו. 
c. או /ו" תחת בנייה"י אינטרנט על אתר האינטרנט של שותף פוטנציאלי להיות בנוי במלואו ללא דפ

 ."בקרוב"
d. הפצת פרסומות בחלונות קופצים (Pop Ups) תיעשה בהתאם להגדרות הקמפיין. 
e. כל האתרים מהם . החברה מאפשרת לשותף לפעול ממספר אתרים שונים תחת אותו חשבון שותף

 .יפעל השותף חייבים להיות רשומים במערכת ולקבל אישור מפורש מהחברה
f. או עלון חדשות/תוכן אתר ו (Newsletter) או יכיל את הנושאים /או יפנה ו/של שותף לא יקשר ו

 :הבאים
i. תוכן למבוגרים בלבד. 
ii. קידום שירות למבוגרים בלבד. 
iii. שפה גסה. 
iv. מסית לשנאה או מעורר התנגדות אחרת, פוליטי, אתני, תוכן גזעני. 
v. או תכנים המנוגדים לחוק/עצות ו. 
vi. או המהווה איום כלשהו/תוכן המשמיץ ו. 
vii. הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים. 
viii. פריצה למחשבים, לרבות שימוש לא חוקי בתוכנות, עבירות מחשוב (Hacking),  הפצת

 .'וירוסים וכו
 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל שותף פוטנציאלי מכל סיבה שהיא  .3
, מכירות במרמה, הקלקות במרמה, הוספת לידים(ו ביצע פעולות הונאה במערכת א/במקרה ובו שותף ניסה ו .4

הקיים במערכת עבור ) עמלות(לא יהיה זכאי השותף לתגמול כלשהו , )מילוי מראש של טפסים או הונאה מכל סוג
כל הקמפיינים בהם השתתף וחשבונו יחסם לאלתר עד אשר יספק ראיה שתהיה מקובלת על החברה לכך שלא 

 .החברה תפעל לפי שיקול דעתה בהגדרת פעולות כהונאה. יצע כל פעולת הונאהב
כמצוין לעיל לא יהיה זכאי השותף לתגמול , על השותף מוטלת חובת ההוכחה לחברה כי לא ביצע פעולות הונאה .5

די קריטריונים לדוגמא לקביעת פעילות הונאה על י. עד אשר יספק ראיה לכך שאינו מרמה את המערכת, כלשהו
 :שותף

a. שיעורי CTR או הקלקות הגבוהים משמעותית מהממוצעים בתעשייה/ו. 
b. שימוש בתוכנות אוטומטיות המייצרות הקלקות. 
c. הצגת לידים כוזבים. 
d. הצגת מכירות כוזבות. 

שותף אשר יירשם למערכת יהא זכאי  .(Affiliate) מילוי טופס הרשמה מהווה הסכם בין החברה לבין השותף .6
גובה העמלה שנוצר עבור השותף משתנה . בור פרסום מגוון המפרסמים הרשומים במערכתלתשלום עמלות בע

תשלום עמלות זה בעבור חודש שהסתיים יתבצע עד לסוף החודש שאחריו ובכפוף לקבלת . מקמפיין לקמפיין
 .התשלום מהמפרסם

או שחברת האשראי לא אישרה את , או החזיר את המוצר אותו רכש, במקרה בו ביטל הלקוח את רכישתו .7
 .לא יהא זכאי השותף לקבלת עמלה, הרכישה לחיוב

יתבצע התשלום בחודש הקרוב בו יגיע השותף לסכום  ₪ 100 -במידה וסך העמלות להן זכאי השותף נמוך מ .8
 . 100₪ -הגבוה מ

, המאושרים על ידי המפרסמים ולא יצור) 'קישורי טקסט וכו, באנרים(ק חומרי פרסום שותף יפרסם באתרו ר .9
 .אלא אם כן קיבל על כך אישור במפורש ובכתב מהחברה, יערוך או ישנה חומרי פרסום באופן עצמאי



שותף לא ישלח . הכולל מודעות או קישורי המפרסמים הקשורים למערכת (SPAM) שותף לא ישלח דואר זבל .10
לרשימת תפוצה הכוללת משתמשים אשר לא , הקשורים למערכת, ור הכולל מודעות או קישורי המפרסמיםדיו

השותף יהא אחראי לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה מהפרת . נתנו הסכמתם הכתובה להיכלל ברשימת התפוצה
עבור כל , כתהקיים במער) עמלות(ייחסם חשבונו ותוקפא זכאותו לקבלת תגמול כלשהו , כמו כן. סעיף זה

 .כל זאת על פי שיקול דעת החברה, הקמפיינים בהם השתתף
הודעת סיום התקשרות תכנס . החברה שומרת על זכותה לסיים הסכם התקשרות עם שותף מכל סיבה שהיא .11

כל . לתוקף באופן מיידי עם העברתה לשותף באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת השותף המעודכנת במערכת
 .לו זכאי השותף ישולמו במהלך מחזור הגשת החשבונות הבא) תעמלו(תגמול כלשהו 

המוצרים והשירותים המופיעים באתר שלו הינם חוקיים להפצה ושכל החומרים , השותף מתחייב כי התוכן .12
 .נמצאים בבעלותו או שיש לו הזכות החוקית להשתמש בהם, המוגנים בזכויות יוצרים

, הנזקים, התביעות, ההוצאות, הטענות, בגין כל ההפסדים, השותף מתחייב ומסכים בזאת לשפות את החברה .13
לשון הרע , הוצאת דיבה, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין זכויות יוצרים, הדרישות או החבויות, העלויות

החברה תהא . נט של השותףוהפרת זכויות סמל מסחרי כמו גם כל טענה אחרת הנובעת מתוכן דפי האינטר
 .ל"פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ

הודעות בדבר שינוי ישלחו לשותף באמצעות . החברה שומרת על הזכות לשנות כל תנאי בהסכם זה בכל עת .14
 ימים קלנדאריים 10והשותף אחראי לעמוד בכל שינוי בהסכם בתוך , הדואר האלקטרוני המעודכן במערכת

יחשב הדבר כהסכמה , ל" הימים הקלנדאריים הנ10ולא תתקבל תגובת השותף תוך במידה . ממועד השינוי
 .לשינויים להסכם זה

עבור השירותים והמוצרים המסופקים על ידי המפרסמים , החברה אינה מספקת אחריות מפורשת או מרומזת .15
או הפסקת /רות והצהרה זו כוללת במפורש כל פיצוי בגין הפסדי הכנסה לשותף כתוצאה מהפסקת שי. במערכת

 .או תקלה במערכת/השתתפות של אחד המפרסמים במערכת ו
 .או יחסי נציגות בינו לבין החברה/ו, מעביד-או יחסי עובד/ו, הצטרפות שותף למערכת אינה יוצרת יחסי שותפות .16
סמכות השיפוט . סמכות השיפוט בנוגע לכל עניין הנובע מהסכם זה תהא מסורה לדין החל במדינת ישראל .17

 .אביב יפו בלבד-קומית תהא מסורה לבתי המשפט בעיר תלהמ
במידה וינקטו צעדים משפטיים על ידי מפרסם במערכת בגין פעולות שותף אשר הפר את תנאי השימוש  .18

החברה לא , כמו כן. תשתף החברה פעולה עם המפרסם לצורך חשיפת מידע רלוונטי של השותף, במערכת
שיגרמו ) המשפטיות והאחרות(אשר יישא בעצמו בכל העלויות , שותףתישא באחריות כלשהי בגין פעולות ה

 .במידה ויתבע המפרסם את החברה, לחברה
או , תקנון, במידה ותנאי מתנאי הסכם זה יהיה חסר תוקף או בלתי ניתן לאכיפה בהתאם להחלטת בית משפט .19

 .שאר תנאי הסכם זה יישארו בתוקפם, חוק
 .אך מתייחסים לשני המינים באופן שווה,  מטעמי נוחות בלבדסעיפי הסכם זה מנוסחים בלשון זכר .20

  החברה תתגמל את המשתמש על צפיה של גולשים מישראל בלבד  .21

  אחריות מפעילי האתר

בשל . הפרעות והפסקות, ללא תקלות, רצוף, החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים באתר שירות סדיר

, עיכובים, הפרעות, החברה אינה ערבה לכך שלא תהינה תקלות, רמים חיצוניים רביםהעובדה שמתן השירות תלוי גם בגו

 לצרכי -להוציא מכלל זה הפסקות מתוכננות מראש (שהן על פי רוב פתאומיות ובלתי צפויות מראש , או הפסקות בשירות

, ו מי מהם בגין תקלותמסיבות אלו לא תחול על החברה כל חובה לפצות את המשתמשים א, )תחזוקה שוטפת של האתר

והמשתמש מוותר מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לדרוש או לתבוע פיצוי , הפרעות והפסקות בלתי צפויות במתן השירות

 .או בשל הפסקות בשירות לשם תחזוקת האתר, בגין תקלות אלה

אולם מאחר ומדובר באתר שמקושר , החברה נוקטת באמצעים רבים כדי לאבטח את המידע האישי של המשתמשים באתר

, כלומר. וגורמים עויינים" האקרים"לא ניתן להגן באופן מוחלט והרמטי על האתר מפני חדירות של , לרשת האינטרנט

שלא ,  לערוב לכך שפרטים אישיים של המשתמשיםלא יכולה, חרף מאמציה ואמצעי האבטחה שבהם היא נוקטת, החברה

  .או מכל סיבה אחרת, אכן יהיו חסינים בפני חדירות של צדדים שלישיים לאתר, נועדו לפרסום פומבי באתר

, אם ייגרם, החברה מבהירה בזאת שלא תפצה את המשתמשים על כל נזק אפשרי שעלול להגרם להם, לאור האמור לעיל

  .עקב סיבה זו

בקשר לאמיתות התכנים שנמסרים לאתר ,  תישא באחריות כלפי ציבור המשתמשים וכלפי כל משתמש בנפרדהחברה לא

וכן לגבי השימוש שיעשו , כמו גם לגבי המטרות והיעדים הגלויים והנסתרים שעומדים מאחורי התכנים, י המשתמשים בו"ע

  .ם כתוצאה מן השימוש בשירותי האתרלרבות טיב התוצאות שיושגו על יד, המשתמשים בתכנים שמופיעים באתר

י מי ממשתמשי "החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שיגרם למי ממשתמשי האתר עקב הפרת תנאי הסכם זה ע

והמשתמש מוותר בזאת מראש , יוכל משתמש שנפגע לתבוע אך ורק את מי שהפר את התנאים, במקרה מעין זה. האתר

  .י מי ממשתמשי האתר"דרישות או תביעות כלפי החברה בשל הפרת התנאים ע, א בטענותעל כל זכות מכל סוג שהוא לבו

הכל לפי , שלא עולים בקנה אחד עם תנאיה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולהשמיט תכנים של משתמשים

י כל "ים באתר עמבלי שפעולות אלה יטילו עליה אחריות מכל סוג שהוא לכל התכנים המתפרסמ, שיקול דעתה הבלעדי

  .י כלל המשתמשים"או ע, משתמש בנפרד

כמו גם להעביר את כל , או חלקים הימנו, להקפיא זמנית או להפסיק כליל את כל פעילות האתר, החברה רשאית לשנות

במקרה מעין זה הנהלת החברה תוכל להעביר . ללא הודעה מוקדמת למשתמשים, לבעלות אחרת, או חלקים הימנו, האתר

מבלי שלמשתמשים תהיה זכות לערער על החלטות אלו ומבלי שתהא ' לצד ג, או חלק מזכויותיה באתר,  זכויותיהאת כל

  .כלשהו' או צד ג/לחברה או למנהליה חבות כלשהי כלפי המשתמשים ו

לא במידה ויהיה באתרים אלה מידע . החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למידע שמצוי באתרים המקושרים לאתר

  .החברה תפעל לפי שיקול דעתה כדי לתקן או למנוע את הפגיעה, הולם או פוגע במשתמשי האתר



לפיכך האחריות , לנטר ולפקח על התכנים המתפרסמים באתרי המשתמשים במערכת, לסנן, אין באפשרות החברה לעקוב

לשאת בכל נזק ולשפות את ובאחריותם הבלעדית , על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד

  .החברה בגין כל תביעה שתוגש נגדה בגין תכנים אלו

המשתמשים יעבור החברה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשויות אכיפת החוק בכל מקרה שבו מי מ, חרף האמור לעיל

מידע אישי על משתמשים שלא פעלו בהתאם , במידת הצורך, ותעמיד לרשות גורמים שלישיים, על הוראות חוק זה או אחר

  .או בכל דין, או שפגעו במשתמשים אחרים, לתנאים

  הצהרות והתחייבויות המשתמש

תוכנת מחשב וחומרים שעלולים , )SPAM(זבל או דואר /ו, אני מתחייב בזאת לא לשלוח לאתר כל חומר שכולל בתוכו וירוס

 .ושלא אבצע ולא אאפשר לבצע כל עבירה על פי הוראות כל דין, או למשתמשים בו/ו, לגרום נזק לאתר

ללא כל , לפי שיקול דעתה הבלעדי, מוסכם עלי שהחברה תהיה רשאית וזכאית להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי

החברה . כל זאת אם תגיע למסקנה שהפרתי תנאי כלשהו מהתנאים. ה לנמק את החלטתההודעה מראש ומבלי שיהיה עלי

או למי מהמשתמשים בשירותי האתר עקב הפרת ', לצד ג, גם תהיה זכאית לתבוע אותי על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה

 להפסיק את השירות הניתן בכל מקרה לא תהיה לי כל זכות לתבוע את החברה על החלטתה להשעות או. הסכם זה על ידי

  .י האתר"לי ע

אי לכך אני לוקח על עצמי מראש את מלוא האחריות לכל , אני מודע לסכנות האורבות למשתמשים באתרים באינטרנט

, כדי להסיר כל ספק, יתר על כן. שעלולים להיגרם לי עקב השימוש בשירותי אתר זה, נזק או הפסד מכל סוג שהוא, פגיעה

או יגרמו לי נזקים /אם אפגע ו, מנהליה ועובדיה, מענות ותביעות כלפי החברה, ת שלא תהיינה לי כל טענותאני מצהיר בזא

  .או הפסדים מכל סוג שהוא עקב השימוש בשירותי האתר

לרבות (לפעילות של האתר , אני מביע בזאת את הסכמתי המלאה לקבל מהחברה דואר אלקטרוני הנוגע לפעילותי באתר

ביוזמתו או בשיתוף , וכן הודעות על מבצעים מיוחדים של האתר, )או הפסקות יזומות בשירות/שינויים ו, פוריםהודעות על שי

לא תהא , בשיתוף עם גורמים אחרים, שיוצעו באתר, ידוע לי שבמבצעים מיוחדים.  מסחריים ואחרים-עם גורמים אחרים 

ביני לבין , וכי כל עיסקה תעשה לפי שיקול דעתי והבנתי, לחברה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי מי מהצדדים לעיסקה

 ממפעילי האתר -אני שומר לעצמי את הזכות לבקש בכל עת , למרות האמור לעיל. או השירות/החברה שתספק את המוצר ו

  ".צור קשר"זאת באמצעות פניה באיזור ,  לא לשלוח אלי הודעות על מבצעים מסחריים-

  קניין רוחני

בעיצוב או בכל זכות יוצרים , למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או פרטי בתכנים, לפרסם, פיץלה, אין להעתיק

 .באשר הוא שייך באופן בלעדי לחברה, שנמצא באתר, וקניין רוחני מכל סוג שהוא

, עיליו והחברהמפ, בעליו, המשתמש באתר מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים ואת זכויות הקניין הרוחני של האתר

או קשור לפיתוח האתר /תוכנה או כל חומר אחר שמתפרסם באתר ו, קובץ, יישום, עיצוב, כתבה, טיפ, בקשר לכל תוכן

שלא במסגרת השימושים המוצעים , ברור לי שכל הזכויות הללו שייכות ללא כל סייג לחברה וכי כל שימוש בהם. ולהפעלתו

  .מראש ובכתב מהחברה, חייב לקבל הסכמה מפורשת, י האתר"ע

  מדיניות פרטיות ושימוש במידע

 מדיניות פרטיות
") האתר:"להלן (ClickOnהמפעילה את אתר ומערכת השותפים ") החברה: "להלן(מ "אס שיווק מקוון בע.אמ.חברת או

ועל כן החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר , מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר

 .החברה מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו"). המשתמשים: "להלן(

  כללי

בשמם , חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי. בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע על המשתמשים

זהה את חלק מהמידע אינו מ. זהו מידע שמוסרים המשתמשים ביודעין בעת רישום לשירותי האתר. ב"וכיו, ובכתובתם

העמודים שבהם צפו , לדוגמא. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, המשתמשים אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם

 .שממנה פנו ועוד) IP(כתובת האינטרנט , המשתמשים

  רישום לשירותים

החברה תבקש מהמשתמשים רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת , ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום באתר

 .הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. ירותי האתרש

  השימוש במידע

 –על מנת , יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין, השימוש במידע שנאסף

  .לאפשר שימוש בשירותי האתר •

 .לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר •

 .לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר •



 פרסום מידע ותכנים •

 דיוור ישיר אלקטרוני

. יתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

, ובכל עת יוכלו לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלתם, מידע מסוג זה ישלח למשתמשים רק אם נתנו הסכמה מפורשת לכך

 .מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המשתמשים". צור קשר"פניה לחברה באמצעות איזור זאת על ידי 

  מסירת מידע לצד שלישי

למעט , החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתר

 :במקרים המפורטים להלן

  .ה שתחייב חשיפת פרטי משתמשיםמחלוקת משפטית בין משתמשים לבין החבר •

 .ביצוע פעולות שבניגוד לדין באתר מצד משתמשים •

 .יתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטי משתמשים או מידע אודותיהם לצד שלישי •

 וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר - פעילות האתר לתאגיד כלשהו החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את •
ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות , או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי

 .פרטיות זו

את ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו , גביית כספים המגיעים לחברה מהמשתמשים בגין השירותים •
 .הוראות מדיניות פרטיות זו

 .החברה תצטרך להשתמש בפרטי המשתמשים למען הבטחת פעילות תקינה של המערכת •

Cookies 

ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות , לצורך תפעולו השוטף והתקין) Cookies" (עוגיות"אתר החברה משתמש ב

לצורכי מעקב אחרי ביצוע ,  להעדפות האישיות של המשתמשיםכדי להתאים את האתר, לאימות פרטים, השימוש באתר

אולם ייתכן , דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות לנטרל קבלת עוגיות. פעולות המזכות בעמלה ולצורכי אבטחת מידע

 .שנטרול העוגיות יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובמערכת או באתרי אינטרנט אחרים

  אבטחת מידע

בעוד .  ועושה שימוש במערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידעSSLהחברה מיישמת באתר את תקן האבטחה המתקדם 

החברה לא , על כן. אין הם מעניקים ביטחון מוחלט, מורשית-שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי

אולם תעשה כל מאמץ , מורשית למידע המאוחסן בהם- גישה בלתימתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני

 .לעשות כן

  זכות לעיין במידע

אדם שעיין במידע . כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, 1981 -א "התשמ, פי חוק הגנת הפרטיות-על

 .דע בבקשה לתקן את המידע או למוחקורשאי לפנות לבעל מאגר המי, ברור או מעודכן, שלם, שעליו ומצא כי אינו נכון

  . תל אביב 6אגריפס , אימפקט : או בדואר רגיל אל il.co.Empact@info פנייה מסוג זה יש להפנות אל

 -א"התשמ, פי חוק הגנת הפרטיות-הנך זכאי על, אם המידע שבמאגרי החברה ישמש לצורך פניה אישית אליך, בנוסף

  ".צור קשר"זאת על ידי פניה לחברה באמצעות איזור ,  לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע1981

  סמכות שיפוט

סמכות . הוראותיו וכל דבר ועניין, מדיניות הפרטיות שלו, תנאיו, ימוש באתרדיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע מש

סמכות השיפוט המקומית בכל עניין . השיפוט תהא מסורה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה

 .אביב יפו ולהם בלבד-תהא מסורה לבתי המשפט בתל, ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר

 


