תנאי שימוש באתר "הבלוג של אורי יהלום"
כללי
אתר זה שייך ומנוהל על ידי אורי יהלום ,ועוסק בקבלת ביצירה ,דעות ועמדות של אורי יהלום –
בעיקר בכתיבה.
השימוש באתר על כל תכניו והשירותים המוצעים בו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר
המפורטים להלן .תנאים אלו עלולים להשתנות מעת לעת על ידי הנהלת האתר ללא הודעה
מראש.
הנהלת האתר רשאית לחסום או למנוע מגולש שיפר את התנאים להלן ,גישה לאתר ולתכניו.
קניין רוחני
הזכויות של כל התכנים באתר שייכים לאורי יהלום ,ולא ניתן להשתמש בהם או להעבירם
למישהו אחר ללא אישור מפורש בכתב מאורי.
זמינות האתר
הנהלת האתר משקיעה מאמצים כדי שהאתר והתוכן בו יהיו זמינים כל העת .עם זאת ,יתכנו
שיקולים טכניים או אחרים ,או תקלות כלשהן שימנעו מהאתר להיות זמין .לכן ,אין באפשרות
הנהלת האתר להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל עת ,ולא ינתן פיצוי כלשהו במקרה של חוסר
זמינות.
תוכן האתר
שימוש בתוכן האתר פתוח לכולם ואינו דורש הרשמה מראש.
על חלק מהעמודים באתר (סיפורים ומאמרים) ניתן להגיב.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובה כלשהי ו/או לחסום מגיב ללא צורך
לנמק את הסיבה ,וללא הודעה מראש .ובפרט ,תגובות בלתי הולמות הכוללות תכנים לא
חוקיים ,לא מוסריים או מתלהמים (תוכן פורנוגרפי ,מיני או גזעני ,או איומים ,עלבונות,
השמצות ,או פגיעה בפרטיות של אחר) ,יוסרו לאלתר.
בחלק מהעמודים באתר קיימים טפסי הרשמה .הרשמה זאת אינה לאתר ,אלא לרשימת תפוצה
המנוהלת באמצעות רב-מסר בהתאם לחוק הספאם.
קישורים חיצוניים
באתר קיימים מספר קישורים חיצוניים :לעמודים נוספים באתר של "רב-מסר" וכן למקומות
נוספים .הנהלת האתר אינה אחראית על אמינותם ,בטיחותם או זמינותם של האתרים
החיצוניים ,וכל שימוש בקישור חיצוני נעשה על דעתך ואחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות
מדיניות הפרטיות מפורטת בעמוד מדיניות הפרטיות.

נגישות
למרות שעל פי הגדרת חוקי הנגישות ,אתר זה אינו צריך לעמוד בחוקי הנגישות ,האתר נבנה
מחדש על פי כללי הנגישות ,מתוך כוונה לעמוד בהגדרות אלו.
ואכן ,לפי מיטב השיפוט של הנהלת האתר הוא עומד בהגדרות הנגישות.
אם מסיבה כלשהי נראה לך כי חלק מהאתר אינו עומד בהגדרות ,נשמח לשמוע על כך דרך
"צור קשר" ונעשה את מירב המאמצים לתקן את הליקוי בהקדם.
שיפוט
האתר עובד על פי ,וכפוף לחוק הישראלי.
אין לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי.
במידה ותתגלענה מחלוקות אשר תגענה לבית משפט ,סמכות השיפוט הבלעדית תהיה של
החוק הישראלי ,בבית משפט בעיר חיפה.
סיכום
אם קראת את כל התקנון ,ואחד או יותר מהנושאים אינו ברור לך ,או שיש לך שאלות כלשהן.
נשמח להשיב על השאלות דרך צור קשר.

