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 :הגדרות

 הרשות לשמירת הטבע והגנים -"רט"ג"

   שימוש חופשי בגלישה באינטרנט -"גלישה חופשית" 

 ניתן לבצע גלישה חופשית מחשב, טלפון וכל פריט אלקטרוני באמצעותו -"מכשיר" 

 

רט"ג מאפשרת גלישה חופשית לצורך כניסה לאתרי אינטרנט, משלוח מייל, צאט,  .1

 קישורים, הורדת תוכנה וכדומה.

 תתבצע באמצעות מכשיר  הגלישה החופשית .2

 כל דין ולתנאים בהסכם זה. הגלישה החופשית תתבצע בכפוף להוראות   .3

המשתמש מסכים בזאת כי לא יבצע גלישה חופשית " התחברבבחירת האפשרות " .4

ברשת למעשים אסורים על פי כל דין. המשתמש מקבל על עצמו את כל התנאים 

שבהסכם זה ובכללם את האיסורים הבאים: חדירה למכשיר שלא כדין, שיבוש או 

חר, האזנת סתר לתקשורת בין מכשירים, פגיעה בזכויות )זכות הפרעה למכשיר א

 קנין, זכות יוצרים, העתקה, סימני מסחר וכדומה(. 

המשתמש פוטר את רט"ג ואת ספק השירות של רט"ג מכל אחריות הנובעת מנזקים  .5

העלולים להיגרם  בעין או נזקים אחרים, ישירים או עקיפים ממוניים ושאינם ממוניים, 

 המשתמש או לאדם. לציוד של

המשתמש מצהיר כי הוא אחראי בלעדית לתוצאות שימוש אסור על פי כל דין  .6

ומתחייב בזאת לשפות את רט"ג ואת ספק השירות של רט"ג בגין כל נזק והוצאות 

מסוג כלשהו אשר יגרמו לרט"ג או לספק השירות של רט"ג ישירות או בתביעת צד ג' 

 הסכם זה. כתוצאה מהשימוש המפר הוראות

 הרשת החופשית ניתנת לשימוש כפי שהיא.  .7

הרשת נועדה לשימוש מבקרים באתר ולהנאתם בלבד. הרשת לא משמשת לצרכים  .8

 עיסקיים של מבקרים.

רשת התקשורת פתוחה, ללא סינון ואינה מוגבלת בבקרת המשתמש מודע לכך ש .9

 הורים.

יא על אחריות המשתמש בלבד או כל מי המשתמש מודע כי הגלישה באתרים ה .11

 שהמשתמש מציג בפניו או משמיע לו את המידע.

המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה בגין נזק שיגרם לו כתוצאה מחדירת תוכן  .11

 זדוני או תוכן כלשהו למכשיר במהלך גלישה חופשית.

. המשתמש מודע שירות הגלישה החופשית ניתן על ידי רט"ג באמצעות ספק חיצוני .12

לכך שרמת שירות הגלישה החופשית מותנית בזמינות השירות, ברוחב פס, במספר 

מכשירים המחוברים לשירות ובכמות התעבורה הכוללת. המשתמש מודע לכך 

שרמת השירות וזמינותו תלויים גם בפעולות תחזוקה שרט"ג או ספקים של רט"ג 

ג או כלפי ספק השירות של מבצעים ברשת. למשתמש לא תהיה טענה כלפי רט"

רט"ג על טיב השירות, מהירות הרשת, ניתוקים או אי זמינות שירות הגלישה 



החופשית, יכולות הרשת, מגבלות הרשת, התאמה לציפיות או טענה על כל פרט 

 טכני אחר.

המשתמש מודע למגבלות ולכל הסיכונים בשימוש ברשת ציבורית פתוחה ולוקח על  .13

 כונים הכרוכים בכך.עצמו את כל הסי

 .אחראית לכל נזק שיגרם למכשיר כתוצאה מגלישה באינטרנט  רט"ג לא תהיה .14

 שעות למכשיר ליום קלנדרי. 3זמן השימוש בגלישה חופשית מוגבל ל .15

 מ"ב למכשיר ליום קלנדרי. 311נפח השימוש בגלישה חופשית מוגבל ל  .16

רט"ג רשאית להציע למשתמש הגלישה החופשית לקבל דפי נחיתה וכל חומר  .17

 פרסומי והמשתמש יכול להסכים או להימנע מקבלת חומר פרסומי.

גלישה חופשית תחול על רט"ג ועל  המשתמש מסכים כי בכל הקשור למתן שירותי .18

לחוק התקשורת  41-41ספקי גלישה חופשית של רט"ג החסינות הקבועה בסעיפים 

 .1982 –)בזק ושידורים(, התשמ"ב 

 על הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל. .19

 סמכות שיפוט בלעדית בקשר עם הסכם זה ניתנת לבתי המשפט בירושלים בלבד. .21
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