
  
 

  

 

   ושם מתחם אתראירוחשירותי לתנאים כלליים 
  השירותים .1

 טופס או/ו אשר נבחרו על ידי הלקוח בטופס הזמנת שירותי אירוח אתר םשירותיה  את ללקוחתספקבזק בינלאומי  .1.1
" טופס ההזמנה: "טופס להלןכל (לפי שיקול דעתה הבלעדי , שאושר על ידי בזק בינלאומי, הזמנת שם מתחם
בטופס ההזמנה תמורה ולתנאים המפורטים שיעורי התשלום בכפוף ל ,")השירותים: "ם להלןוהשירותים הנבחרי

 . להלןתנאים כלליים אלווב

המפורסם באתר החברה ,  להסכם ההתקשרות לשירותי אינטרנט של בזק בינלאומיתנאים כלליים אלו כפופים .1.2
 הסכםתנאים אלו למקרה של סתירה בין  ב;http://www.bezeqint.net/Media/internet_agreement.pdfבכתובת 

  .יגברו תנאים אלו ,האמור

  הצהרות הלקוח .2

 :כי,  מצהיר ומתחייבהלקוח

לו  שבזק בינלאומי תספק מבקש והוא , ומצאם מתאימים לצרכיו ולדרישותיוםשירותיהתנאי אספקת בחן את הוא  .2.1
 ;את השירותים

, בין היתר, לרבות(או של צד שלישי כלשהו /ינלאומי ובשימושו בשירותים לא יפר זכויות קניין רוחני של בזק ב .2.2
 ). סודות מסחריים וסימני מסחר, פטנטים

  נתונים כלליים אודות השירותים .3

 )Shared Hosting(אירוח אתרים  .3.1

 ים/בזק בינלאומי תדאג לבניית תצורה עבור השרת: )הפלטפורמה(המארח  שרתההתקנה ועדכון של  .3.1.1
לאחר . ותכין אותו לשימוש ,")השרת: "להלן (קו השירותים ללקוח יסופם/אשר באמצעותוים /המארח

 . בשרתאו יועברו/ואל שיועלו  מכן יהיה הלקוח האחראי היחידי על ניהול התכנים

 לפי שיקול דעתה באשר לתחזוקה , ביחס לשרתבצע שירותי תחזוקהתבזק בינלאומי : שירותי תחזוקה .3.1.2
תגרום  כאמורתחזוקה ניתן והלקוח מבין ש. השרתההכרחית והסבירה הנחוצה להמשך פעולתו של 

ביצוע על מראש בזק בינלאומי ללקוח  תודיע ,ככל הניתן.  השירותיםבאספקתהפסקה זמנית הפרעה או ל
 בזק בינלאומי תעשה .כאמורהפסקה זמנית הפרעה או  כדי לגרום לן אשר יש בה,מותקה יזווחזתפעולות 

 .יםשירותבאספקת הקה  לצמצום ההפרעה או ההפסמאמץ סבירכל 

 הלקוח לא יבצע: ))O/I(פלט /זיכרון וקצב העברת קלט, )CPU(מעבד (משאבי מערכת יתר ב שימוש .3.1.3
 כל הפרה של התחייבות זו תוביל לנקיטת צעדים מצד בזק בינלאומי. משאבי המערכתב יתר שימוש

ניתוק , תוספת תשלוםלרבות , לפי שיקול דעתה הבלעדי, )להודעה מראש ללקוח, ככל הניתן, בכפוף(
לפי תנאים כלליים אלו וטופס   עם הלקוחאו הבאת ההסכם,  או חלקםזמני או הפסקת כל השירותים

 .לסיומוההזמנה 

 אשרתפעול ותחזוקה של אתר האינטרנט שלו ,  האחראי הבלעדי לפיתוחיהיההלקוח : התוכן באתר .3.1.4
או שיש אליהם ים והמידע המופיעים בו השירות, התכנים, ושל כל המוצריםלגביו הזמין את השירותים 

; דיוק וההלימות של התוכןל )א: (לרבות אך לא רק, ")התוכן: "יקראו כולם ביחד להלןיש(הפנייה ממנו 
תוכן אין בש לכך )ג(; שהתוכן אינו בגדר הפרעה או פגיעה בזכויות של כל צד שלישי שהוא לכך )ב(

 אחראי יהיההלקוח הוא אשר .  חוקי מבחינה אחרתינו בלתיאשהתוכן  לכך) ד( ;משום הוצאת דיבה
שישנם ככל ,  והשירותים שבתוכןהמוצריםאו מכירת /והקשורים לייבוא , באופן בלעדי על חישובי המס

 וכן לטיפול בכל , לפועלןהוצאתל אחראי באופן בלעדי לקבלת הזמנות מקונים ויהיההלקוח . כאלו
 .שאילתה או תלונה אפשרית של קונים

 כל מידע אחרשל לאבטחה של מספרי כרטיסי האשראי של הקונים והבלעדי אחראי הגם  יהיהח הלקו .3.1.5
 גישה אליו כתוצאה מניהול עסקאות מסחר אלקטרוני באתר האינטרנט של תהאללקוח  אשר ,שלהם
 הואישתמש באותה מידת זהירות ואבטחה בה לשם כך ו ,חסוי כאמורהלקוח ישמור על כל מידע . הלקוח

 .ולכל הפחות במידת זהירות סבירה ביחס למידע,  שלו עצמוסודיכדי להגן על מידע משתמש 

 )Domain Name(רישום שם מתחם  .3.2

 שם חידוש רישום / שירותי רישום ,באמצעות צד שלישי, בזק בינלאומי תספק ללקוח: שירותי הרשם .3.2.1
 ותלויות הקשורהעכל ב ישאהלקוח . לקוח לרשום שם מתחם באינטרנטהעבור כל בקשה של , מתחם
על ידי בזק בינלאומי  ם שם מתחם חידוש רישו/ רישום עם הזמנת  .שם המתחםרישום  חידוש / לרישום

, לכך באותה עת את הסכומים הדרושים על ידה לבזק בינלאומיהלקוח שלם יבהתאם לבקשת הלקוח 
 .תשלום במלואוושם המתחם יירשם רק לאחר ביצוע ה, הנתונה של הלקוח תקופת הרישום לכל מראש

לא , אינם ניתנים להחזר חידוש רישומו/ רישום שם מתחם ששולמו על ידי הלקוח עבור תשלומים 
מבוטל או מועבר לפני תום , מתעכב או חידוש רישומו/וגם אם רישום שם המתחם , במלואם ולא בחלקם

 את בכל עתבזק בינלאומי שומרת לעצמה את הזכות לשנות . תקופת הרישום הנתונה של הלקוח
 . פי שיקול דעתה הבלעדי על, מכל סיבה שהיא, או חידוש רישומו/ורישום שם מתחם עבור תעריפים ה



  
 

  

 

אף לאחר הזמנתו על (כי עד למועד רישומו בפועל של שם מתחם עבור הלקוח , למען הסר ספק מובהר
למועד הרישום ולפיכך אם עד , אין לבזק בינלאומי שום שליטה על שם המתחם המבוקש) ידי הלקוח

בזק בינלאומי לא תהא אחראית לכך וללקוח לא , יירשם שם המתחם המבוקש על שם גורם אחרבפועל 
  .תהא שום טענה נגדה בקשר לכך

הודעה ללקוח  תישלח, ככלל. שם המתחם שבבעלותורישום הלקוח יהא אחראי לחידוש :  רישוםחידוש .3.2.2
 ישולמו דמי החידוש לא אם. ")דמי החידוש": לןלה( רישום שם המתחם תשלום דמי חידושלמועד העל 
 בשום ובזק בינלאומי לא תישא  יבוטל רישום שם המתחם של הלקוח- האמורה בהודעה הנקוב הזמן תוך

, חדש את שם המתחם של הלקוח עבור הלקוחתהא רשאית לבזק בינלאומי . זהאחריות בגין ביטול 
אלא אם יורה הלקוח לבזק בינלאומי , שמסר להבאמצעות אמצעי התשלום החידוש דמי ולגבות את 

 .אחרת

 . של הלקוח  בהעברת שם המתחםותכל העלויות הכרוכבלעדי ב ישא באופןהלקוח : העברה .3.2.3

אודות בזק בינלאומי מידע אישי מסוים בתהליך הרישום תאסוף : עדכון מידע; השימוש במידע אישי .3.2.4
כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון , כתובת,  מידע ליצירת קשר כגון שם,בין היתר, לרבות, הלקוח

 כי בזק בינלאומי תחלוק את המידע האישי אשר יתקבל ,מסכיםומבין הלקוח "). המידע האישי: "להלן(
 Primary (של שם המתחם של הלקוחפרטי השרת  המרכזי ואת , אסף בתהליך הרישוםיימהלקוח או 

Domain Name Server (ומי מחזיקה ברשותה וחולקת עם ארגון האינטרנט מידע אחר שבזק בינלאכל ו
 האינטרנט ארגוןעם או /ו )ICANN) Internet Corporation for Assigned Names and Numbersהעולמי 
לפי ,  ועם גופים אחרים מצד שלישיהרישום עם מנהלי - )ISOC-IL)  Israel Internet Associationהישראלי 

 ,מסכיםומבין הלקוח . או המדיניות התקפים/ והחוקים וISOC-ILאו / וICANN-או הניתן בהתאם ל/דרוש וה
כל להעמיד חלק או את כל המידע האישי או ,  ובמקרים מסוימים אף חייבת,כי בזק בינלאומי רשאית

וזאת , צדדים שלישייםידיעת  או להציבורלידיעת , רישום שם המתחם של הלקוחל הנוגעמידע אחר 
 ISOC-ILאו / וICANNידי  או מטרות אחרות הנדרשות על/ ו בנוגע לשם המתחםשירותהלמטרות וידוא מתן 

 ברשות המצוי ,או למידע על רישום שם המתחם/ללקוח תהא גישה למידע האישי ו. פי כל דין עלאו /ו
 באמצעות הודעה לבזק בינלאומי או כל אמצעי אחר לשנותו או לעדכנו, זאת כדי לסקרו ו,בזק בינלאומי

בזק בינלאומי לא תעשה שימוש בנתונים אשר יתקבלו מהלקוח . שתורה בזק בינלאומי מעת לעתכפי 
בזק בינלאומי . בתנאים כלליים אלואלא בדרך העולה בקנה אחד עם המטרות והמגבלות אשר תוארו 

 מפני ,האישי וכל מידע הנוגע לרישום שם המתחם של הלקוחתעשה כמיטב יכולתה כדי להגן על המידע 
, הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ועילת תביעה שהיאו ,השמדהשינוי או , חשיפה, שימוש לרעה, בדןאו

 .אם יתרחשו, כולן או חלקן, נסיבות אלוהעשויה להתעורר בגין 

 הלקוח מבין כי ,ומבלי לגרוע ממנולעיל בנוסף על האמור : או מי מטעמם/ וIL-ISOCאו / וICANNהנחיות  .3.2.5
ICANNאו / וISOC-IL לכמות בקשראו דרישות /מגבלות ו, עשויות לקבוע קווים מנחים או מי מטעמם/ו 

 או חייבת להעמידו לרשות הציבור או רשאיתשבזק בינלאומי תהא ) כולל המידע האישי(ולסוג המידע 
הלקוח נותן את . וכן הנחיות באשר לאופן שבו מידע כזה יהפוך לפומבי, שלישיים כלשהםלרשות גופים 

 והכל , בזק בינלאומיידרשת ככל ששלישייםגופים או /לרשות הציבור וכאמור העמדת המידע הסכמתו ל
ידי הלקוח בקשר  פי דין בקשר עם שימוש במידע המסופק על למגבלות ולדרישות על, בכפוף להנחיות

בין במהלך תקופת רישום שם המתחם של , )לרבות עדכונים של מידע כאמור(לרישום שם מתחם 
 .ין אחריהוב, הלקוח

, על ידי הלקוח או מי מטעמו, עדכון המידע במכוון-או אי, מסירת מידע בלתי מדויק במכוון: דיוק הנתונים .3.2.6
 .  ויהוו בסיס מספק לביטול רישום שם המתחםלפי תנאים אלוסכם היהוו הפרה יסודית של ה

שם המתחם של הלקוח נה מבטיחה ואינה ערבה לכך שאיבזק בינלאומי : זכויות קנייניות של צד שלישי .3.2.7
או זכויות קנייניות אחרות השייכות לצד /וסימני מסחר , שמות מסחרייםצורה כלשהי ביפגע ביפר או לא 

 , כפוף לתנאים המופיעיםיהאהלקוח . ובזק בינלאומי לא תהא אחראית להפרה או פגיעה כאמור, שלישי
 - ICANN- ל:ות בכתובות הבא,בקשר עם מדיניות יישוב סכסוכים לגבי שמות מתחם

htm.udrp/udrp/org.icann.www://http,ול -IL-SOCI – html.ildrp/domains/il.org.isoc.www://http או /ו
הלקוח יתבקש לתת הסכמתו להם בעת ביצוע שקשורים אחרים והסכמים המדיניות של מי מטעמם 
 . תהליך רישום שם המתחם

  אספקת השירותים .4

  בזק בינלאומי, הלקוח בטופס ההזמנהעל ידי שסופקוכפי , שלום של הלקוחפרטי הלקוח ואמצעי התעם קבלת  .4.1
 אם תוצאות בדיקה זו לא יהיו באופן סביר ;לבדוק את הפרטים האמורים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית

 . בזק בינלאומי תהא רשאית שלא לספק ללקוח את השירותים,  רצוןותמשביע

 לאספקת האמצעים בהם היא משתמשתוהפלטפורמה ,  הזכות לשנות את הרשתרת לעצמה אתבזק בינלאומי שומ .4.2
לגידול בביקוש ברשת ולאספקת , התאמה לטכנולוגיות מתקדמותבמקרים של ,  אך לא רק,לרבות, השירותים

, בזק בינלאומי תנקוט אמצעים סבירים כדי להודיע ללקוח על כל שינוי מתוכנן ברשת. שירותים מתקדמים
 . העלול להשפיע על השירותים, ובאמצעים כאמור בפלטפורמה

  קבלת השירותים .5



  
 

  

 

 : במצטברהבאים עם התקיים התנאים ,אלו ם כללייםיראו את הלקוח כמקבל על עצמו את תנאי .5.1

ידי הלקוח  נמסרו על") אמצעי התשלום: "להלן(פרטי הלקוח ופרטי אמצעי התשלום לבזק בינלאומי  .5.1.1
 ;שימוש בשירותיםלבזק בינלאומי לשם חיוב הלקוח בעד 

 .פה-או בעל/בכתב ו, ידי הלקוח שם המשתמש וסיסמת הגישה נתקבלו על .5.1.2

לקבל על עצמו יש לו הסמכות והזכות המלאות ו,  שנים18 - לכל הפחות -מלאו לו כי  , מצהיר ומתחייבהלקוח .5.2
 .תנאים כלליים אלו

  תכנים ונתונים של הלקוח .6

 שבאמצעותם שרתי בזק בינלאומיבאו יועברו /ומצויים שיהיו ונים ולנתלתכנים בלעדי בכל עת אחראי יהיה הלקוח 
 הנתוניםהתכנים ווהוא האחראי גם על גיבוי , אלא אם הוסכם אחרת ובכתב בינו לבין בזק בינלאומי, מסופקים השירותים

 .האמורים

  כללי התנהגות ברשת .7

 המופיעים בכתובת ,טרנטרשת האינהשימוש הנאות בשירותי הגישה לעל הלקוח לעמוד בכל עת בכללי 
011002=cc?aspx.PageText/net.bezeqint.www://http ,בזק בינלאומי עשויה . ידי בזק בינלאומי מעת לעת כפי שיעודכנו על

כל  ב, לסיוםהסכם זהאו הבאת , כולם או מקצתם, לרבות ניתוק או הפסקה זמנית של השירותים, לנקוט פעולה מיידית
אחת ביצוע לרבות במקרה של , האמורים םכלליהמצד הלקוח של ראה על חשש להפרה או קבלת הת/ומקרה הפרה 

 :הלקוחעל ידי , הפעולות הבאות

  .ביצוע מעשה או מחדל בניגוד להוראות כל דין .7.1

או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו / ו,)Junk mail" (דואר זבל"משלוח  .7.2
)spam (או מכתבי שרשרת/ו .  

בין למערכות , אינטרנטהמשתמשים ברשת  בין ל–כלשהו העלול לפגוע או לגרום נזק , ביצוע כל מעשה או מחדל .7.3
 . ללקוחות בזק בינלאומיובין מחשב

  ).Spamvertised(ללא תלות במקור הפרסום , spamמפורסם באמצעות אינטרנט הקיום אתר  .7.4

  פס-או ברוחב/שימוש בנפח דיסק ו .8

לחודש ) MB(בייטים -ומגה) Mb(טים בי-וחב הפס לא יעלה על מספר המגהאו בר/ כי השימוש בנפח דיסק ו,הלקוח מסכים
, או ברוחב הפס/השימוש של הלקוח בנפח דיסק ואם יעלה . ידי הלקוח בטופס ההזמנה עבור השירותים כפי שהוזמנו על

לקבוע תשלומים , לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית ומיבזק בינלאתהא , שהוזמנו כאמורלחודש  Mb/MB-העל מספר 
עם הלקוח בנוגע לשירותים או להביא את  ההסכם , לנתק או להפסיק זמנית את השירותים כולם או מקצתם, נוספים
על תשלומים ששולמו מראש לפני כלשהו החזר ללא יהיה הלקוח זכאי ,  בזק בינלאומי לנקוט פעולה כזואם תבחר. לסיומו
 . ת הפעולה כאמורנקיט

  )caching(הטמנה  .9

לרבות , של כל אתר האינטרנט של הלקוח) caching( שבזק בינלאומי תבצע הטמנה ,הלקוח באופן מפורש מסכים לכך
 ומסכים ,תנאים כלליים אלו וטופס ההזמנה הרלוונטיאשר בזק בינלאומי מארחת לפי , ידי צד שלישי תכנים המסופקים על
 מהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של הלקוח או של זכויות הקניין הרוחני של כל צד שלישי כי הטמנה כזו איננה

 .שהוא

  תקופת התחייבות מינימאלית לקבלת השירותים .10

 בטופס ההזמנה כפי שנבחרה, םלקבלתשל הלקוח  תמינימאליתקופת התחייבות השירותים כפופה ל אספקת .10.1
 יתחדשו השירותים בתום תקופת ההתחייבות, ין אחרת בטופס ההזמנהואם צאלא "). התחייבות התתקופ": להלן(

לפני תום התקופה על ו מראש ימים) שלושים (30ודיע בכתב לצד השני יאלא אם אחד הצדדים  ,על בסיס חודשי
  . םהפסקת

בכל עת מתום תקופת ההתחייבות תהא בזק בינלאומי רשאית לעדכן את שיעורי התמורה עבור השירותים  .10.2
   . ימים מראש30לפחות , בכפוף למסירת הודעה ללקוח על כך, פקים ללקוחהמסו

   המאוחסן באתר הלקוח  אבטחת המידע .11

 סביר כניסה וכל אמצעיהסיסמאות , משתמשהשמות , )Rules(גישה ה היתרי ון ולעדכתעי לקבהלקוח יהיה אחראי .11.1
המאוחסן בשרת המארח   הלקוחבאתרשמרו יאחר הדרוש לשם הגנה על המידע ועל קבצי המחשב שי

  ).הפלטפורמה(

מקנה חסינות מוחלטת מפני , המסופק במסגרת השירותים ,Firewall - כי ידוע לו שאין ה,הלקוח מצהיר ומאשר .11.2
בלתי  בגין גישה  הלקוח אחריות כלפישום בושאילא ומי מטעמה בזק בינלאומי .  הלקוחלאתרגישה בלתי מורשית 



  
 

  

 

שימוש של הלקוח שלא בהרשאתו כתוצאה מבאתר עשה או מחדל שייעשו תוצאות מבגין או /ומורשית לאתר 
  .כאמורבלתי מורשה 

או באחזקתו המחוייבים ברישום על פי חוק הגנת /או בניהולו ו/הלקוח מצהיר ומתחייב כי מאגרי המידע שבבעלותו ו .11.3
  . פי הוראות החוק האמורוכי ינהג בהם על, נרשמו כדין,  והמוחזקים על גבי שרתי הלקוח1981 -א"הפרטיות התשמ

  התמורה .12

טופס ההזמנה  ביםמפורטהובתנאים בשיעורים , השירותים התמורה בגין את ישלם לבזק בינלאומיהלקוח  .12.1
  .")התמורה: "להלן (מ כדין"בתוספת מע, לשירותים

 מועדה: "להלן (בגין השירותים שסופקו בחודש החולף ,ריאחודש קלנדכל  חילתבת - התמורה מועד תשלום .12.2
  ").תשלוםל

חליפין של שער ב ישולמו על פי "סכומים הנקובים בדולר ארה. בשקלים חדשים לבזק בינלאומי שולםת תמורהה .12.3
  .ב'' ארהדולר) 1(ח לאחד '' ש4.15

החל  ,המרבי המותר על פי דין בשיעור תשא התמורה הצמדה וריבית, התמורהבמקרה של איחור בתשלום  .12.4
ככל שיצברו בגין , הוצאות גביה ובנוסף ישא הלקוח בתשלום ,ד ביצוע התשלום בפועלעד למועמהמועד לתשלום ו

 .במועד לתשלוםתשלום התמורה -אי

  אחריות ושיפוי .13

ובין של צד  בין של הלקוח, או המידע/או אחריות בקשר עם התכנים ו/ שליטה ושום כי לבזק בינלאומי אין ,מובהר .13.1
, לרבות, או באתר הלקוח/ ואו ברשת האינטרנט/תים של בזק בינלאומי ושראו מאוחסנים ב/ו דרך יםהעובר, שלישי

 . לאובדנם ולמהימנותם של התכנים והמידע האמורים, בין היתר

 כי ניתנה לו האפשרות לבדוק את ,הלקוח מצהיר ומאשרו) As Is(כמות שהם וניתנים לשימוש  מסופקים השירותים .13.2
,  וכי לא תהיה כל טענה,לקבלתםט להתקשר עם בזק בינלאומי דם שהחלי קו)לרבות תנאי אספקתם( םשירותיה

 . ורך מסוייםאו התאמתם לצ/ ומידת סחירותם, בגין השירותיםאו מי מטעמה תביעה או דרישה כלפי בזק בינלאומי 

 או בגין/ באספקת השירותים והפסקה או הפרעה שייגרם ללקוח בגין נזקבזק בינלאומי לא תשא באחריות ל .13.3
אלא אם נגרמו ,  השירותיםאשר באמצעותם מסופקים ,תקשורתה בקווי אותוכנה ב ,חומרהב תקלה או/קלקול ו
זכאי לפיצוי בגין נזקים הלקוח מקרה לא יהיה בשום .  או זדון מצידה של בזק בינלאומיחמורהרשלנות מחמת 

לא יעלה   זההסכם פי עלבגין נזקים ישירים של בזק בינלאומי הכוללת  חבותה וסכום ,או תוצאתיים/עקיפים ו
 החודשים שקדמו שתבשבגין השירותים הלקוח לבזק בינלאומי בפועל סכום התמורה ששילם בשום מקרה על 

 כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה ,מאשרמסכים והלקוח . ביניהםמ לפי הנמוך - 5000$או סכום של   הנזקעלאירו
 . לת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומהוכי היא סבירה ומקוב, של חלוקת סיכונים בין הצדדים

 -שייגרמו להם  או הפסד  הוצאה,או מי מטעמה בגין כל נזק/ומנהליה , עובדיה, הלקוח ישפה את בזק בינלאומי .13.4
אשר באמצעותם  ם בשרתיאו יאוחסנו/התכנים שיועברו דרך ו בקשר עם - ד והוצאות משפט"ט עו"ובכלל זה שכ

בשל הפרת התחייבות מהתחייבויותיו לפי טופס ההזמנה שייגרמו להם  זק או הוצאהבגין כל נוכן , יסופקו השירותים
 השירותים אספקתבקשר עם  בזק בינלאומי תביעה שתוגש נגדדרישה או כל בשל או /ואו לפי תנאים כלליים אלו 

  .  בזק בינלאומישלאו מכוון אשר אינה נובעת ממעשה או מחדל רשלני , ללקוח

  כוח עליון .14

כאשר  ,תנאים כלליים אלופי -התחייבויותיה עלביצוע איזו מ-או לאי אחראית לעיכוב בביצוע תהאאומי לא בזק בינל
 או החלטה של כל גוף ממשלתי ה פעול,לרבות אך לא רק,  נסיבות שאינן בשליטתהעקבנגרמו הביצוע -העיכוב או אי

כשל של תוכנה מצד שלישי , רותי צד שלישישי, שביתה או הפרעה אחרת לעבודה, הצפה, שריפה, חבלה, מלחמה, שהוא
 . השירותיםלאספקתאת הציוד הנחוץ מספקיה או חוסר יכולת להשיג 

  ים השירותתהפסק .15

 מקריםה בכל אחד מ, ללא הודעה מוקדמת, ללקוחםשירותיה  אספקת אתלהפסיק רשאית  תהאבזק בינלאומי .15.1
 :הבאים

ם ללקוח גורמת או עלולה לגרום להפרעה לציוד או אספקת/השימוש בשירותים וכי , בזק בינלאומי מצאה .15.1.1
במקרה כאמור בזק בינלאומי תהא רשאית להפסיק מיידית את ; או לשירותיה ללקוחותיה האחרים/שלה ו

אספקת השירותים האמורים תחודש עם הסרת . השירותים שבעטיים נגרמת או עלולה להיגרם ההפרעה
 .הגורם להפרעה האמורה

הקמה  או יצוע פעולות תחזוקה בלשם ,יקול דעתה הבלעדי של בזק בינלאומילפי ש ,ת מתחייבההפסקה .15.1.2
 או מסיבות  או בעתות חירום לאומי, את בזק בינלאומייםהמשמשאו ציוד /ו חיוניות או מיידיות במערכות

 .בטחון לאומי

שירותים הודעה על הפסקת ה, בהקדם האפשרי,  תנקוט מאמץ סביר לספק ללקוחבזק בינלאומי, על אף האמור .15.2
 . כאמור



  
 

  

 

  הפרה וביטול .16

או כי הפר הסכם זה בהפרה רגילה ולא תיקן את /כי הלקוח הפר הסכם זה בהפרה יסודית ו, מצאה בזק בינלאומי .16.1
תהא בזק בינלאומי רשאית , ימים ממועד שנשלחה אליו דרישת בזק בינלאומי בכתב לתקנהשבעה ההפרה בתוך 

לפי והאחרות לפי תנאים כלליים אלו  וזאת בנוסף על זכויותיה -ן כולן או חלק, לפעול בדרכים המנויות להלן
  :הוראות כל דין

  ;שלפי תנאים כלליים אלו וטופס ההזמנה הרלוונטי הסכםהלבטל  .16.1.1

 הםאו למנוע גישה אליאו שם המתחם שנרשם לפי הזמנתו /ו  הלקוחאתרלנתק מרשת האינטרנט את  .16.1.2
  .באמצעות רשת האינטרנט

או תיבות הדואר  הלקוח אתרגם ביצוע הפעולות הבאות באמצעות , בתנאים כלליים אלו האמורכל מבלי לגרוע מ .16.2
וטופס  לפי תנאים כלליים אלוסכם ה יהווה הפרה יסודית של ה,ן מהואו איז/והמסופקות על ידי בזק בינלאומי עימו 

  :על אתר,  לעיל16.1 יזכה את בזק בינלאומי לפעול כאמור בסעיף וההזמנה 

  .ביצוע מעשה או מחדל בניגוד להוראות כל דין .16.2.1

או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו /ו) Junk mail" (דואר זבל"משלוח  .16.2.2
  . או מכתבי שרשרת/ו) spam(במפורש לקבלו 

בין , אינטרנטהשתמשים ברשת מ בין ל–העלול לפגוע או לגרום נזק , ביצוע כל מעשה או מחדל .16.2.3
 .ללקוחות בזק בינלאומי בפרט ובין למערכות מחשב

  ).spamvertised(ללא תלות במקור הפרסום , spamאשר מפורסם באמצעות אינטרנט קיום אתר  .16.2.4

המופיעים , אינטרנטהרשת שירותי הגישה ל בהשימוש הנאותלכללי ביצוע כל מעשה או מחדל המנוגדים  .16.2.5
  כפי שיעודכנו על ידי בזק בינלאומי מעת,cc?aspx.PageText/net.bezeqint.www://http=011002בכתובת 

 .לעת

  יחסי הצדדים .17

שום דבר האמור בהסכם ). הלקוח(ולקוח ) בזק בינלאומי(יחסי הצדדים על פי הסכם זה הינם יחסי קבלן המספק שירות 
  .שליחות או סוכנות, נציגות, עובד ומעביד, ותפותובכלל זה יחסי ש, זה לא ייחשב כיוצר יחסים מסוג אחר בין הצדדים

  סודיות .18

או להעביר בכל דרך /או להראות ו/עובדיהם ונציגיהם ישמרו בסודיות גמורה ויימנעו מלגלות ו, הצדדים להסכם זה .18.1
מסחרי או , כל מידע מקצועי, םמלרבות כל מי מטע, בין בעצמם ובין על ידי אחרים, במישרין או בעקיפין, שהיא
או כל / ושלפי תנאים כלליים אלו הסכם הבקשר עם פעילותו של הצד השני לביצוע , אשר אינו נחלת הכלל, אחר

  .מידע שהועבר במסגרתו

ישמור הלקוח בסודיות גמורה כל מידע הנוגע לאבטחה הפיזית ולאבטחת , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .18.2
או /או מי מטעמו המטפל בשרתי הלקוח ו/ כל עובד והלקוח יחתים. או בחוות השרתים/המידע בשרתי הלקוח ו

נמצא בקשר עם בזק בינלאומי על כתב התחייבות לשמירת סודיות הנהלים בקשר עם האבטחה הפיזית ואבטחת 
  .המידע כאמור

אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו , או מסחרי של משנהו/מקצועי ו, או מידע/כל צד יימנע מעשיית כל שימוש בידע ו .18.3
  . או אם גילוי המידע נדרש מכח הוראות כל דין או על פי דרישה של רשות מוסמכתכאמורהסכם הלפי 

מבלי לפרט את תנאי  (לקוחלמספקת את השירותים היא כי בזק בינלאומי רשאית לפרסם בפומבי את העובדה  .18.4
  . מסכים לכךבכתב שאינומראש ו אלא אם כן הודיע הלקוח ,)השירותים

   ושיעבודהמחאהאיסור  .19

שלפי  ו או זכויותיולהשכיר או להשאיל את התחייבויותי, למשכן, לשעבד, להמחות,  רשאי להעבירה לא יהיהלקוח .19.1
וכן לא יהיו רשאי לתת זכויות כלשהן לצד כלשהו לצד שלישי , כולן או מקצתן, תנאים כלליים אלו וטופס ההזמנה

   . בכתב ומראשנלאומי לכךבזק ביאלא אם כן התקבלה הסכמת ,  הכל-שלישי על פי הסכם זה 

או זכויותיה /או להמחות את התחייבויותיה ו/בזק בינלאומי תהא רשאית להעביר ו, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל .19.2
 . בכפוף לכך שזכויות הלקוח לפי תנאים כלליים אלו לא תיפגענה, שלפי תנאים כלליים אלו וטופס ההזמנה לאחר

  סמכות שיפוט ותחולת דינים .20

שלפי הסכם ה לזכויות והתחייבויות הצדדים על פי בקשר  בלעדית סמכות שיפוטתהא  יפו– אביב-שפט בתללבתי המ
פיהם - יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש עלהאמורהסכם העל . מהם וכל הנובע תנאים כלליים אלו וטופס ההזמנה

 . בלבד

  .ההסכם מותנה באישור בקרת אשראי .21


