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2021-בייבילנדבאתרהשימושתנאי

כללי

ולתינוק,לאםליולדת,להורים,המידעכלאתהמרכז–"בייבילנד"לאתרהבאיםברוכים.1
והכולל, בין היתר, פורומים ובלוגים בנושאים שונים.

בהסכמתומותנהלהלןהמפורטיםלתנאיםכפוף"האתר")-(להלןבייבילנדבאתרהשימוש.2
הגולש לאמור בהם, כלשונם.

להלן.לתנאיםמצידךכהסכמהייחשבושירותיו,לקבלתכמנויהרשמתךו/אובאתרהגלישה.3
בתקנוןהאתרבעליעםלהתקשרמשפטיתכשרותובעל18גילמעלהואכימצהירהגולש.4

זה.
האמורבלבד.נוחותמטעמינעשהזכרבלשוןוהשימושהמיניםלשנימתייחסבתקנוןהאמור.5

בלשון יחד, גם לשון רבים ולהפך.

הנהלת האתר

פרטיתחברה,512895731ח.פ.בע"מיועציםחדדפיליפחברתבבעלותהינוהאתר.6
ו/או"האתר"בעליו/או"האתרהנהלת"(להלן:2001שנתמאזופועלתהקיימתבישראלרשומה

").החברה"
יפראםלאתרהגולשגישתאתלאלתרלהפסיקאולחסוםלהשעות,רשאיתהאתרהנהלת.7

תקנון זה.
לעת.מעתהתקנוןתנאיאתלעדכןרשאיתהאתרהנהלת.8

הגבלת השימוש באתר

להפיץ,להעתיק,איןמסחרי.שימושלכלולאהגולששלאישילשימושורקאךנועדהאתר.9
טקסטעיצוב,תמונה,בכלכלשהומסחרישימושלעשותאולמכורלפרסם,לשכפל,להציג,לשווק,

או חומר אחר באתר.
בלתימטרהלכלכלשהושימושבוהכלוליםוחומרמידעובכלבאתרלעשותאיסורחל.10

חוקית ובניגוד לתקנון זה.
מידעתועבה,דבריהרע,לשוןשהואמידעכלהאתרבאמצעותלהעביראולפרסםאין.11

בעל אופי מיני או גזעני.שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי,



אוישראלמדינתחוקיעלעבירהמשוםבהןישאשרפעולותלבצעאותוכןלהעלותאין.12
מסחרסימןיוצרים,זכויותלהפרכדיבוישאשרתוכןפרסוםאומהעלאתלהימנעזהובכללבכלל,

או סוד מסחרי של אחר.
המופיעיםאלמנטיםהמקור,קודהאתר,בעיצובפעולהכלמביצועלהימנעמתחייבהגולש.13

התשס"ח-יוצרים,זכויותחוקפיעלבלעדיתנתונהלבצעההזכותאשרהאתר,תכניאובאתר
לאמורבהתאםושלאהיוצרים,זכותלבעלרוחני,קנייןעלהגנהשעניינודיןאוחוקוכל2007

בתקנון זה.
כדלקמן:מתחייבבאתרפורוםינהלאשרגולש.14

אין לנהל פורום מסחרי ו/או למטרות מסחריות.הפורום יהיה אישי בלבד.א.
בפורוםשימושלעשותו/אושהואוסוגמיןמכלפרסומותלפורוםלהעלותאיןב.

וסוג שהם.בכדי לפרסם ו/או למכור מוצרים ו/או שירותים מכל מין
מידעתועבה,דבריהרע,לשוןשהואמידעכלו/אותכניםלפורוםלהעלותאיןג.

מיניאופיבעלפורנוגרפי,הזולת,בפרטיותפוגעמאיים,משמיץ,מעליב,שקרי,
או גזעני.

אוישראלמדינתחוקיעלעבירהמשוםבהםשישתכניםלפורוםלהעלותאיןד.
כדיבוישאשרתוכןפרסוםמהעלאתלהימנעהגולשמתחייבהיתרוביןבכלל,

להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר.
על התוכן שיועלה לפורום הינו על הגולש בלבד.מובהר בזאת כי האחריותה.

אחריות האתר

כתחליףבאואינואחראומשפטיאורפואיייעוץו/אוחוו"דמשוםמהווהאינובאתרהמידע.15
עלהסתמכותכלשימוש.אופעולהכללעשותהצעהאוהמלצהאחר,מקצועיו/אוכזהייעוץלכל

המידע המוצג באתר נעשית על אחריות הגולש בלבד.
באתר.פרסומיחומרלכלאו"באנרים"מודעות,לתוכןאחראיתאינההאתרהנהלת.16

האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.
אתכם,שמענייניםתכניםולהוסיףהאתראתלעדכןכדימאמץכלעושההאתרהנהלת.17

אפשרותכלואיןשגיאותאודיוקיםאילבבתוםלהכילעשויבאתרהכלולהמידעאולם,הגולשים.
בחלוף הזמן.לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל תוכן ואת השינויים

המסחרבשירותיוהשימושבאתרהפעילותאתעתבכללהפסיקרשאיתהאתרהנהלת.18
אםמוקדמת,התראהללאמקצתם,אוכולםאחרים,לאתריםהקישוריםלרבותבו,המוצעים

אחרת, אם לזמן קצוב ואם לצמיתות.לצורכי תחזוקתו וארגונו של האתר מעת לעת ואם מכל סיבה
לפימשתמש,לכלממנולחלקיםאולאתרגישהלהעניקלסרברשאיתהאתרהנהלת.19

שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
הגולשבאחריותבכלל.אולגולשהאתרשירותיהתאמתאתמבטיחהאינההאתרהנהלת.20

בשלטענהכלתהיהלאולגולשלצרכיומתאימיםאכןאלוכיהאתר,בשירותיהשימושטרםלבחון,
אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.



היקפםתכניו,מראהו,לרבותהאתר,מבנהאתלעתמעתלשנותרשאיתהאתרהנהלת.21
מוקדמת.התראהללאוהכלבהם,הכרוךאחרהיבטוכלבוהניתניםהשירותיםשלוזמינותם

הטכנולוגייםובשינוייםהאינטרנטשלהדינמיבאופיבהתחשבהשאר,ביןיבוצעו,כאלהשינויים
לעוררו/אובתקלותכרוכיםלהיותעלוליםזהמסוגשינוייםמטבעם,בה.המתרחשיםוהאחרים

הנהלתו/אוהאתרכלפידרישהו/אותביעהטענה,כלתהיהלאלגולשוכיו"ב.נוחותאיבתחילתם
ביצועם.האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב

גםבולהתפרסםיוסיףמסויםבמועדבאתרשנמצאמידעכימתחייבתאינההאתרהנהלת.22
בהמשך.

ביכולתאיןזאתעםיחדעת.בכלזמיניםיהיוושירותיוהאתרכיהאתרהנהלתבכוונת.23
יכולההאתרהנהלתאין"נפילות".וללאתקלותללארצופהלזמינותלהתחייבהאתרהנהלת

בלתיגישהמפניחסיניםויהיוטעויותוללאבבטחהיתקיימובאתרוהשירותיםהגלישהכילהתחייב
בקוויםבתוכנה,בחומרה,כשליםאותקלותקלקולים,נזקים,מפניאוהאתרלמחשבימורשית

מי מספקיו ו/או מי מטעמו.ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר ו/או האתר עצמו ו/או
בשירות.הפסקותאותקלותבשלכספי/זיכויפיצויכליינתןלא.24
בגיןכלשהיאחריותמטעמםמיו/אוהאתרהנהלתו/אוהאתרעלתחוללאנסיבותבשום.25

סוגמכלאחרנזקכלו/אותוצאי,אומיוחדמקרי,נזקעונשיים,נזיקיןדמיעקיף,ישיר,נזק
ו/אושגיאותבאתר,שימושבגיןנזיקיןדמילעיל,האמורבכלליותלפגועומבלילרבות,ומין,

הנובעיםהרווחים,אובדןאוהנתוניםאובדןהשימוש,אובדןבאתר,הכלולבמידעאי-דיוקים
יכולתבאיאובשימושעיכובבגיןהאתר,בביצועיאובשימוששהיאדרךבכלקשוריםאו

שירותמוצר,תוכנה,מידע,בכלאושירותים,שלאספקהבאיאובאספקהבאתר,להשתמש
באתר,השימושמןאחרתדרךבכלהנובעיםו/אוהאתר,באמצעותשהושגונלוויתוגרפיקה

אםאפילואחרת,עילהכלו/אומוחלטת,באחריותביןבנזיקין,וביןהסכםעלבהתבססבין
האתרשלכלשהומחלקרצוןשבעאינךאםכאמור.נזיקיןדמישלהאפשרותעללאתרנודע

או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך.

הזכויות באתר

עיצובלרבותבו,הכלולמידעובכלבאתרהיוצרים,זכותלרבותהרוחני,הקניןזכויות.26
שייכיםבו,הכלוליםאחרחומרוכלליקוטיםטקסט,תמונות,גרפיים,קבציםהמחשב,קודהאתר,

עלבלעדית,נתונהלבצעההזכותאשרפעולהכלבהםלבצעואיןבלבדהאתרלהנהלתבמלואם
זכותלבעלרוחני,קניןעלהגנהשעניינואחרדיןו/אוחוקוכל2007התשס"ח-יוצרים,זכותחוקפי

היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
באתרהמופיעיםמאמריםאוגולשים,תוכןלעניין-אחרתצויןאםואלאהאמוראףעל.27

אוהיצירהאתלהעתיקרשותלגולשניתנתהאתר,להנהלתנתונהבהםהיוצריםזכותואשר
להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:

מראש ובכתב.קבלת הסכמת הנהלת האתרא.



תחתיוDomainשב-ובלבדבלבד,האינטרנטברשתייעשהביצירההשימושב.
אתהנוגדתאוחוקיתבלתילמטרהשימושנעשהלאהיצירההצגתמתבקשת

תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.
שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.השימוש ביצירה ייעשהג.

"מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.
יישותידיעלמהאתרנלקחואשריצירות20מעלשלהצגהלרבות–מסחרי""אופן

משפטית אחת או בשליטתה.
ביצירה -ישמרו הזכויות המוסריותד.

פגם.אוסילוףשינוי,כלביצירהייעשהלא-שהיאכפיתובאהיצירה.1
היצירה.ליוצרמתאיםקרדיטיוענק.2

קישוריםהוספתלרבותהיצירה,מגוףהיוצאיםבקישוריםשינוייעשהלאה.
קיימים.חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות לקישורים

קישור בולט למקור היצירה באתר.בסמוך ליצירה יוצבו.

סימני מסחר

ללאבולהשתמשואיןהאתרהנהלתשלרשוםמסחרסימןהינובייבילנדהמסחרסימן.28
קבלת רשותה המפורשת ובכתב.

העניין.לפיבעליהם,בחזקתהנםבאתרהמופיעיםהמסחרסימנייתר.29

קישורים לאתרים אחרים

ושירותיםאינטרנטודפיבאינטרנט,שוניםאלקטרונייםמסחרלאתריקישוריםמכילהאתר.30
"אתרים(להלן:אחריםגורמיםבידיאלאמטעמו,מיאוהאתרידיעלמופעליםשאינםשונים

אחרים"). קישורים אלה מופיעים באתר אך ורק לנוחות הגולש.
באתריםהמופיעיםלתכניםוסוג,מיןמכלאחריות,בכלנושאתאינההאתרהנהלת.31

קשרעללהעידו/אובהםהמופיעלחומראישורמשוםבאתרהקישוריםבהכללתואיןהאחרים,
כלשהו עם מפעיליהם.

ו/אוהאחרהאתרבעליוביןהגולשביןישירותתבוצעהאחריםבאתריםשתבצעפעולהכל.32
הנהלתמטעמה.מיו/אוהאתרהנהלתשלמצידהכלשהימעורבותללאמטעמם,מיו/אומפעיליו

שיבצערכישהו/אוהתקשרותו/אופעולהלכלשהוא,וסוגמיןמכלאחריות,בכלתשאלאהאתר
הגולש באתרים האחרים.

וההנחיות,התנאיםויתרהתקנונים,השימוש,לתנאיכפוףהאחריםבאתריםהשימוש.33
באתריםולהשתמשבאתרהקישוריםעלללחוץתבחראםלפיכך,בהם.הכלוליםוישנם,במידה

אחרולמלאבהםהמצוייםהתנאיםוביתרהשימושבתנאיבתקנון,לעייןמתבקשהנךהאחרים,
הוראותיהם.



שהואוסוגמיןמכלתביעהאוטענהכללךתהיהשלאמסכיםהנךבאתרשימושבעשותך.34
שלרכישהו/אוהתקשרותו/אופעולהו/אושימושכלבגיןמטעמהמיכיו/אוהאתרהנהלתכלפי

באמצעות הקישורים מהאתר.מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם

חשבון משתמש

רקתתאפשרמסוימיםלשירותיםגישהכילקבועהזכותאתלעצמהשומרתהאתרהנהלת.35
האתרבעליידיעליקבעואשרמסוימיםפרטיםהאתרלבעליומסרלאתרנרשםאשרלגולש

(להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
יצירתלעניןלהלןלהוראותובכפוףהגולששלוהבלעדיהאישילשימושוהואבאתרהרישום.36

חשבון משתמש:
והמלאיםהאמיתייםפרטיואינםאשרנתוניםהמכילמשתמשחשבוןליצוראיןא.

של פותח החשבון.
המסךמולנוכחותוללאו/אובהסכמתושלאאחראדםעבורחשבוןליצוראיןב.

בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
אחרלאחרהשימושהרשאתאתלהעביררשאיאינוהגולש/המשתמשג.

כלשהו.
לכאורה.לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית,

היאהמשתמש,חשבוןתוכןלאבטחתבאמצעיםנוקטתהאתרשהנהלתאףכימובהר,.37
תהיהלאולגולשמורשיתלאמחדירהכתוצאהחשיפתואיאתמוחלטתבצורהלהבטיחיכולהאינה

מורשיתלאמחדירהכתוצאהיגרמואשרנזקיםבגיןמטעמהמיו/אוהאתרהנהלתכלפיטענהכל
לחשבון המשתמש.

לחשבוןלגישהתשמשאשרלסיסמאביחסהבאיםהכלליםעללשמורמתחייבהגולש.38
משתמש (להלן: "הסיסמא"):המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון

לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.אין לגלות את הסיסמאא.

חודשים.3ל-אחתהסיסמאאתלהחליףהגולשעלב.
אותיות.2לפחותמתוכםתווים,5לפחותלהכילהסיסמאעלג.

אתאולידה,תאריךזיהוי,מספרהגולש,שםאתלהכיליכולהאינההסיסמאד.
הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

מאושרלאלשימושחשדכלעלמיידיבאופןהאתרלהנהלתלהודיעמתבקשהגולש.39
זה.שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת תקנון

חשבוןלהשהותזכותהעלשומרתהאתרהנהלתלתקנון,7בסעיףבאמורלפגועמבלי.40
בוובשימושהמשתמשחשבוןביצירתכיהוכחותבהצגתהאתרשירותימתןאתולהתנותמשתמש

לא הופרו הוראות סעיף זה.

דיוור ישיר



בדוארו/אוSMSב-ו/אואלקטרוניבדוארפעםמדילמשתמשלשלוחמעונייניםהאתרבעלי.41
רגיל מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מפורשבאופןמאשרהמשתמש"פרסומימידעקבלת"אישורעלהמשתמשבחתימת.42
פרסומתדבריSMSההרשמהבעתשמסרהסלולרילמכשירלעתמעתאליולשגרהאתרלבעלי

מסריםהמגורים,לכתובתדיוורהודעותו/אוהאלקטרוניהדוארתיבתלכתובתדיוורבאמצעותו/או
לאאךפעולהבשיתוףעימההעובדותחברותשלשירותיםו/אומוצריהו/אושרותיהו/אופרסומיים

רק.
טיבעלאחראיםואינםלהתקשרותצדאינםהאתרבעליכילמשתמשידועכן,כמו.43

השירות/מוצר שיוצע למשתמש על ידי הגופים השונים.
ההרשמהבעתשהתקבלוכפיהמשתמשפרטיאתפעםמדילהעבירמעונייניםהאתרבעלי.44
שמספרורשוםמידע(מאגרהאתרשלהמידעבמאגרהמשתמשעלשנאסףהמידעאתוכן

לחברות)1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתלחוק(ובכפוף")המידעמאגר"להלן:–700061838
מידעקבלתו/אושיווקלצרכירק,לאאךמטה)54בסעיף(כמפורטפעולהבשיתוףעימההעובדות

ו/או קבלת הטבות.
מפורשבאופןמאשרהמשתמש"נוסףפרסומימידעקבלת"אישורעלהמשתמשבחתימת.45

וספקיםלחברותהאתרשלהמידעממאגרשמועלהרשומותאתלהעבירהאתרלבעלי
,SMSב-(בדוא''ל,ישירבדיוורעתידיתלפנייהרק,לאאךפעולהבשיתוףעימההעובדים

בדיוורהטבותקבלתו/אומידעקבלתו/אוופרסוםשיווקלצורכיאחר)אמצעיובכלבטלפון
הדוא"לבכתובתישתמשומהחברותחלקכיייתכןסטטיסטיים.וניתוחיםפילוחולצורכיישיר
באתריהגלישהבעתאליונחשףשהנךהפרסוםהתאמתלצורךשלךהטלפוןמספרו/או

בבאנרים,אלוחברותשלהפרסוםאתשיקדםבאופןחברתית,מדיהוברשתותאינטרנט
כיייתכן(למשל,חיפושבמנועיהשימושבעתמקבלשהנךבתוצאותאלוחברותשיקדםובאופן

לצורךופייסבוק,לגוגלשלךהטלפוןמספרו/אושלךהדוא"לכתובתאתיעבירוהחברות
אלולחברותמהמאגרמידעהעברתמכירות).לקידוםופייסבוקגוגלשלהפרסוםבכלישימוש
מידעקבלתאישורעלהמשתמש(חתימתהמשתמששלמפורשתהסכמהלאחררקתהיה

פרסומי נוסף)."
ו/אוהחברהמאתרישירדיוורמקבלתולחדולהסכמתואתלבטלעתבכליכולהמשתמש.46

אתריםשלהתפוצהמרשימותהמשתמשהסרתשלישי.לצדפרטיולהעברתהסכמתואתלבטל
חיצוניים ו/או חברות חיצוניות אינה באחריות בעלי האתר.

.mazkirut@phc.co.ilלכתובת:מייללשלוחישהחברהממאגרהמשתמשפרטילהסרת
בוצעה,לאלהסרהבקשהאושנרשםמבלימהאתרדיוורקיבלוהמשתמשטעות,נפלהאם.47

לאלתר.יש לעדכן את בעלי האתר ובעלי האתר יפעלו לתיקון התקלה
מידעולמחיקתישירדיוורלהפצתתפעלהאתרהנהלתכיבזאתמובהרספקהסרלמען.48

ובפרט1981תשמ"א-הפרטיות,הגנתחוקלהוראותבהתאםישירלדיוורהמשמשהמידעממאגר
הפרטיות.הגנתלחוקו'17סעיףעפ"י
אתמסודרבאופןולשלוחלהוסיףהתחייבותמשוםהדיוורלרשימתבהרשמהאין.49

לפיבמועדיםאותדירלאבאופןאותםלשלוחמשלוחם,אתלהפסיקרשאיוהאתרהעדכונים,
עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.שיקול דעתו או למחוק את שם המשתמש מרשימת הדיוור בכל



מדיניות פרטיות

(כגוןביודעיןהןבעצמו,הגולשע"ישנמסרמידעהמשתמשעלנאסףבאתרשימושבעת.50
מזוההשאינומצטבר(מידעסטטיסטייםלצרכיםהמשמשמידעוהןמשתמש)חשבוןפתיחתבעת

מדוברובאחריותה.האתרהנהלתמטעםמידעבמאגרויישמרייאסףזהמידעהגולש).עםאישית
.700061838שמספרורשוםמידעבמאגר

פיעלאוזהבתקנוןהפרטיותמדיניותפיעלורקאךייעשהשנאסףבמידעהשימוש.51
הוראות כל דין.

חוקלהוראותבהתאםלפעולמחויבתהאתרהנהלתכיבזאתמובהרספק,הסרלמען.52
הפרטיות.הגנתלחוק11סעיףעפ"יובפרט1981תשמ"א-הפרטיות,הגנת

מהגולשתבקשהאתרהנהלתבאתר,לשירותיםרישוםבעתאישייםפרטייםשנדרשיםככל.53
רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות.

העובדותוספקיםלחברותהאתרשלהמידעממאגרמידעלהעביררשאיתהאתרהנהלת.54
החיצוניות")"החברות–ולהלן(לעיללהלןהמפורטתלרשימהבהתאםפעולה,בשיתוףעימה

שלמפורשתהסכמהלאחרהטבות,קבלתו/אומידעקבלתו/אושיווקלצרכירק,לאאךלרבות,
המשתמש (חתימת המשתמש על אישור קבלת מידע פרסומי נוסף).

באםהאתר.בעליו/אוהחברהאתרקמחייבתבחברההדיוורהסרתכיומסכיםיודעהמשתמש
זאתלבקשעליו,החיצוניותמהחברותמישלהדיוורמרשימתמוסרלהיותמבקשהמשתמש

בנפרד ובאופן ישיר מול אותה החברה.

אבוטשלהפרטיות(למדיניותאס.איילבורטוריזאבוטהחיצוניות:החברותרשימתלהלן
https://similac.co.il/privacy-policy,(תעשיותמטרנהבע"מ,אמ.די.אוישראלגמבלאנדפרוקטר

אורגניקסניקהבע"מ,ושיווקיבואסמואלובד"רבע"מ,שיווקישראלקלארקקימברלישותפות,
אינפיניטינובלבע"מ,שמעוןשסטוביץבע"מ,אלפאבע"מ,קינגבמבינובע"מ,קרמאמיבע"מ,
מיננהבע"מ,כמיפלבע"מ,פרומדיקופרמצבטיות,תעשיותטבעשיווק,ישראליוניליוורבע"מ,
סיוןברשףמשה,לויאייל,פאןרחל,שריתראפבע"מ,רנדיואביב,אורןהקטןהנסיךבע"מ,

ספריםצומתבע"מ,ישראלפארםסופרבע"מ,תעשיותסוויסרהבע"מ,הצלחהס.מ.לשמחה,
ברטי,אביכהןבע"מ,אפ.אמ.סי.ג'יהארטגולדןאביב,תלמשווקהפיסמפעלבע"מ-שיווק

סחרביאפאלבע"מ,אחרונותידיעותבע"מ,טכנולוגיותהולומדיהבע"מ,ואחזקותסחראי-סקוור
בע"מ,בגסגיטהבע"מ,כצטבע"מ,ויצואיבואדורוןארט,בייביפרמצבטיות,תעשיותפישרבע"מ,

עיצוביםבע"מ,א.ג.שלייןטופשמעון,דדשפאני,גדווילסקידסטארבע"מ,)1996(אינטרסן
איתןבע"מ,באיכותנוחותמוצריביבייביבע"מ,רוסולינגבע"מ,דנטלוןחברתבע"מ,לאימהות

ישראלמילסג'נרלבע"מ,סייפטימאגובע"מ,צעצועיםשיווקאילניתבע"מ,מרקחתלבתיספקים
תפוחחברתבע"מ,אייג'דיגיטלברימאגבע"מ,גולדאןרוקסיו.אס.בע"מ,טויזוורלדסמולבע"מ,

אינטרטייד–מרקטינגמילניוםבע"מ,צעצועיםתעשיותמורל.כבע"מ,)1993(טבעיותטכנולוגיות
שילבבע"מ,ברמןא.י.אתבע"מ,)2003(אופנהרשתותאואנדאייץמזרונית,בע"מ,)1999(

אקוויפמנטאוטוישראלל.דבר,סטארבע"מ,ברונסמפעליסנובע"מ,היולדתלביתישירשיווק

https://similac.co.il/privacy-policy


שמתלבשת,עריסהבע"מ,אלקטריקהוםטרגטבע"מ,תינוקותמוצריסטארבייביבע"מ,השקעות
nogibogi,בע"מ,פומפיטיסבע"מ,ומסחרשיווקקשריםב.בבע"מ,)1951(צריכהמוצריאלקטרה

בנמלבייביזבע"מ,)1963דנשר(בע"מ,נטוורקינגדי.אנ.איבע"מ,ברנדניחותאבע"מ,קארדקידי
ובועזאלוןבע"מ,)1995(ספריםהוצאותקוראיםבר,סטארבע"מ,פרמצויטיקלסלפידותע.בע"מ,

תרימהנוגה,נוגהבע"מ,וטעייהניסויבע"מ,טייםבייביאייבע"מ,פידוולבע"מ,פודסנטוראל
בע"מ,השקעותפוגל'סבע"מ,)2003(יבואפרמהבסטבע"מ,מעברותישראלייםרפואהתוצרי
פשושיק,הומסייל,בע"מ,ושיווקיבואאצבעוניבע"מ,)1989(מרפאצמחימורזבע"מ,ברנדריקו

דיאס.אספן,בייביבע"מ,סמארטבייביקרפטיזם,בע"מ,ופיתוחיזמותקל-גוריתצבעוניים,קסמים
foreverדוד,בןהגרבע"מ,ומתנותביתכליושיווקיבוא living,לאימהותעיצוביםבע"מ,חיסונית

bunnyבע"מ,יזמותאימפורטאייבע"מ, tummy,אחזקותאיטליאנוי.בע"מ,סליפמגיקאוריאל
בריאות,שירותימכביבע"מ,יבואקהלתבע"מ,יועציםבראונשטייןבע"מ,אימפורטאלנתןבע"מ,
הדסה,האוניברסיטאיהרפואיהמרכזהדסה,יולדותמועדוןהשומר,תלשיבא,הרפואיהמרכז
וולפסון,רפואימרכזהרופא,אסףהרפואיהמרכזליס,יולדותמועדוןיפה,הללהרפואיהמרכז

MITומסחר,שיווקאופק MITמעייןלתינוקות,אישיעיצובעדנה-,036980605מורשהעוסק
הבריאותתאגידהפקות,עדןבגןחיה,515583789ח.פ.בע"מישיבהמערכותמילאנוההורות,

בנקיזררקיטבע"מ,רוקחיתתעשייהתרוסורוקה,אוניברסיטאירפואימרכזרמב"ם,החוליםבית
ביטוחוחברותבע"מ"לביטוחסוכנותדירקט"לייףבע"מ,לקוחותנאמנותמועדוןסטייללייףבע"מ,

בריאעולםאליסיום-סמואל,עדיהיידי-בע"מ,הולדינגביבהמהבטן,יצירהליברמן-קרןקשורות,
ליברטיהתחתון,העולם,Mindowושיווק,יבואושיתומרבע"מ,בר-אוןאי.בי.אולתינוקות,

בע"מ,מ.י.סע"יא.ז.קוקפג,בייבימיוחדים,פתרונותפטנטביראשונה,מחלקהשיווקבייביז,
tovtoys,העיר,כלעיתוןגיפטס,פייןהרט,גולדןבסריגה,מעצבתבוטיק-אלמוגנייטס,איזי

טובה,הנקהבר,עיןדגניתדיזיין,שוגה,EGSTבייבי,ליקלאוסטאופתיה,רוזמבלום-סינטיה
ממוקד,שיווקבע"מ,סימהבוכלבע"מ,לאורהוצאהמטרנונה,אורגני,טיפוחקטרינהלנסינו,

BEBEבע"מ,תקשורתאודיוקרבע"מ,ובנוו.ריזהד"ראניההרפואה,עולםטוי,ליבאעקבות,
BAG, NUSHAS,סטייליש,מיניהופ,ערוץטלירון,סטודיובע"מ,קידסקרינובע"מ,קנגורובייבי

babyהלפרין,רעותליבינג-פוראוורבייבי,א.ב.אופלי,קיי,ד"רדנשר, signs,יועצתגראוב-שי
מוצריגוריכהן,ברטיבבה-נטלי,שלהבובותביתפיקבוקס,בע"מ,ירוןר.א.ןקטנות,מתנותשינה,

,NUTRICIAנסטרון,לצילום,סטודיולביאנופרסחר,אריקוצעצועים,אניגמהטיים,סיטיצריכה,
טייניבע"מ,ממןחליאווה,אופנתבע"מ,קונספטאנקיפהסחר,חטיבתאלרוןבע"מ,ישראלדמיר

littleבבזל,הסטודיואי.אס.פי-,FOMפרידלר-אריאלבקשי,עדיגארד, amore,דילארי-בןניר
קופתאשדוד,אסותאבי"חלחיים,תאבע"מ-מדיפריזחברתבע"מ,ש.יסחרבראשיתמושלם,

נוטרישןאלסבע"מ,לביטוחחברהסופרביטבע"מ,ישיר)לביטוח(ביטוחחברהIDIמאוחדת,חולים
לחיים,תאמדיפריז-בע"מ,גרופמסלמניציין,אביבהתכשיטים-פוראברטליולה,בע"מ,גיאייץ

הבית,עדטיפול-לידובידה,(פינגווין),סליפוואןליטללדבר,מתחיליםבע"מ,רוקחיתתעשייהתרו
אוצרמינימיין,פוראוור,לוי-עדישליסל,ליימןתינוקלין-צוציק(סנוזה),בע"מ(אינפוגן),סקיורקל

יו-יה,טרייק),(סמארטאצבעוניסולתם,מדיקל,לפידותלתינוק,מוצריםבא.יו.ביפופיק,המלך,
,KOTRAושיווק,יצורג'ויאדריכלים,שוורצמןדרור,נעמי

אלס,בע"מרפואיתקוסמטיקהאמביאנסמאמצ'יק,אתרטופ,ביזישילוח,סוניגודאב,&בו
מדיפריז-תאבע"מ,גרופמסלמניציין,תכשיטים-אביבהפוראברטליולה,בע"מ,גיאייץנוטרישן



עדטיפול-לידובידה,(פינגווין),סליפוואןליטללדבר,מתחיליםבע"מ,רוקחיתתעשייהתרולחיים,
מינימיין,לוי-פוראוור,עדישליסל,תינוקלין-ליימן(סנוזה),צוציק(אינפוגן),בע"מסקיורקלהבית,
טרייק),(סמארטאצבעוניסולתם,מדיקל,לפידותלתינוק,מוצריםבא.יו.בי.פופיק,המלך,אוצר
בע"מ,ישראלמדיהיוניוןקואליטה,,KOTRAושיווק,יצורג'ויאדריכלים,שוורצמןדרור,נעמייו-יה,
מיסתבורי,יוסיראשונים,ממוקד-צעדיםשיווקבע"מ,2012והלבנההשמשילדיסטור,קליק

,BABY-Tמאמא,ג'וניסתקשורת,פתרונותאמיאלבע"מ,(נ.ו)גרופנעמןבע"מ,שריתה NOYBO
בע"מ,איי.בי.בי.ג'יהסט),(הוםהומסיילבישראל,מד"אידידידויטש,הניהאס,קונו,

בע"מ,סטפס7בע"מ,יזמותסמולטוקבע"מ,סקולמאמבע"מ,אמברוזיה-סופהרב
טטרה פארם בע"מ, סבוקלם.קליקס.סיאו.אייאל בע"מ (לופה), ניאופרם בע"מ, ד"ר עור,

והמידעהגולששלהאישייםפרטיואתכלשהוג'לצדלהעביררשאיתהאתרהנהלת.55
שנאסף על פעילותו באתר, גם במקרים הבאים:

בן הגולש לבין הנהלת האתר.במקרה של מחלוקת משפטיתא.
אודותיומידעאוהגולשפרטיאתלמסורהמורהשיפוטיצוויתקבלבמקרהב.

לצד ג'.
שאותוובלבדאחר,לגוףהאתרפעילותשהיא,דרךבכלתועבר,בובמקרהג.

זה.גוף יתחייב לשמור על פרטיות הגולש בהתאם להוראות תקנון
בפרסוםהמשתמשואולםלמשתמש.שייךבאתרמפרסםשהמשתמשסרטוןאותמונהכל.56

להקצאהניתןלהעברה,ניתןבלעדי,לארישיוןהאתרלבעלינותןבאתרהסרטוניםו/אוהתמונות
פרסוםלרבותכרצונםבסרטוניםו/אובתמונותלהשתמשמתמלוגים,ופטורמשנהברישיון

אך בכפוף לשימוש ראוי.התמונות באתר לצרכי שיווק ופרסום ובכל אמצעי מדיה נוסף
נותןהמשתמשהתקנון""אישורעלחתימהידיועלהסרטוניםו/אוהתמונותשליחתבעצם.57
תהיהלאוכיבסרטונים,ו/אובתמונותשימושלעשותהאתרלבעליהמפורשתהסכמתואת

למשתמש כל טענה כנגד השימוש כאמור.
הנהלתזאת,עםהמשתמש/גולש.חשבוןתוכןלאבטחתבאמצעיםנוקטתהאתרהנהלת.58

המשתמש/גולש,ולחשבוןהאתרלשירותימורשיתלאחדירהתבוצעלאכימתחייבתאינההאתר
אשר עלולה לחשוף מידע בחשבון משתמש.

המוחזקלגביובמידעלעייןזכאיאדםכל,1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתחוקפיעל.59
לפנותרשאימעודכן,אוברורשלם,נכון,אינוכיומצאשעליובמידעשעייןאדםהמידע.במאגר

להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
עלזכאיאתהאליך,אישיתפניהלצורךמשמשהאתרהנהלתשבמאגריהמידעאםבנוסף,

ממאגריימחקאליךהמתייחסשהמידעבכתבלדרוש,1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתחוקפי
המידע.

הגרלות

בכפוףהגרלותמבצעיו/אומכירותלקידוםמבצעיםלערוךלעתמעתרשאיתהאתרהנהלת.60
לפרסומתהגרלותלעריכתכלליהיתרמתןבדברבהודעהוהאמורהאוצרמשרדלהוראות



האתרבמסגרתשתפעלהגרלותמבצע.לכל1977–התשל"זהעונשין,חוקלפימסחרית
יהא תקנון נפרד.

מבצעים ותחרויות

(להלן:שוניםמבצעיםו/אוקדםמבצעילפרסםו/אולערוךלעתמעתרשאיתהאתרהנהלת.61
המבצעים"תחרויות").ו/או"תחרות"(להלן:שונותתחרויותו/או"המבצעים")ו/או"המבצע"

לשיקולכפופיםיהיווהתחרויותהמבצעיםכןכמוהישראלי.לדיןבכפוףיהיוהתחרויותו/או
משךהתחרות,ו/אוהמבצעמועדרק,לאאךהיתרביןהאתר,הנהלתשלובלעדימלאדעת

מקדימההודעהמתןוללאבאמצעהפסקתוו/אוקיצורוו/אוהארכתוהתחרות,ו/אוהמבצע
ו/או עד גמר המלאי.

היאהשופטים,חבריהיהמימלאדעתשיקולישהאתרלהנהלתתחרותו/אומבצעבכל.62
לאאךרשאיהשופטיםחברהשופטים,מספרו/אוהשופטיםחברמיהולפרסםחייבתאינה

עליה.חייב לנמק את בחירתו, הבחירה הינה סופית ולא ניתן לערער

עפ"יהאתרהנהלתע"ייבוצעבהגרלותו/אובתחרויותו/אובמבצעיםהזוכיםשמותפרסום.63
רשאיתתהאהאתרהנהלתכן,כמושלה.הפייסבוקובדףבייבילנדבאתרובנוסףדיןכל

לפרסם את שמות הזוכים בכל מדיה אחרת, עפ"י שיקול דעתה.

האתרהנהלתהזוכים,ו/אולזוכהמתנהו/אופרסיוענקתחרותו/אומבצעשבמסגרתככל.64
במסגרתשצייןכפיהזוכהשללכתובתהמתנהו/אוהפרסלמשלוחורקאךאחראיתתהא

איכותו/אוהמוצרלטיבאחראיתאינההאתרהנהלתכיבזאתמובהרהמבצע.ו/אוהתחרות
שעלולנזקכלו/אולמוצרשנגרםנזקכלו/אובמוצרפגםו/אובמוצרהשימושו/אוהמוצר

ו/אופרסהמוכתרלמוצרבסמוךכספישווישמצוייןככלבמוצר.משימושכתוצאהלהיגרם
נמוךבשוויהמוצראתלהשיגשניתןוככלמחייב,אינובאתרהרשוםהכספיהשווימתנה,

יותר מהרשום באתר אין זה באחריות הנהלת האתר.

הרשמה מוקדמת לתערוכת בייבילנד ו/או הרשמה במהלך התערוכה

(להלן:בתערוכהביקורובעתהטבהולקבלבתערוכהלהשתתףמבקשאשרמבקרכל.65
הבאים:הפרטיםאתבייבילנדבאתרלמלאנדרשבהתאמה)הרשמה"ו"הטבת"המבקר"

לידהתאריךילדים,לו/להישוהאםניידטלפוןמספראלקטרוני,דוארכתובתעיר,מלא,שם
והאם מצפים לתינוק.



בעתהרשמהבהטבתאותויזכהאשרשובריקבלבייבילנדאתרדרךנרשםאשרמבקרכל.66
רישוםיבצעלאאשרמבקרכיבזאתמובהרהשובר.להצגתובכפוףבתערוכה,ביקורו

לתערוכה דרך האתר לא יהא זכאי להטבת ההרשמה.
לתנאימסכיםרישומובעצםבייבילנדאתרדרךבייבילנדלתערוכתשנרשםמבקרכל.67

השימוש של האתר.
פרטיואתלמסורחוקיתחובהעליוחלהשלאלושידועמאשרלתערוכהשנרשםמבקרכל.68

וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
ממאגרעצמולהסירמעוניןו/אובפרטיולשימושומתנגדלתערוכהנרשםאשרמבקרכל.69

(קבלתישירדיוורבאמצעותפניותלקבלשלאמבקשו/אוחברהבבעלותהרשוםהמידע
לכתובתמיילשליחתע"יכךעליודיעלעיל)כמפורטנוסףפרסומימידעו/אופרסומימידע

mazkirut@phc.co.ilהחברהזהובמקרהדיוורבכלשיימצאההסרהמנגנוןבאמצעותו/או
תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

האתרשלהמידעממאגרשמועלהרשומותלהעברתומתנגדלתערוכהנרשםאשרמבקרכל.70
שליחתע"יכךעליודיעלעיל)(וכמפורטרקלאאךפעולהבשיתוףעימההעובדיםוספקיםלחברות

זהובמקרהדיוורבכלשיימצאההסרהמנגנוןבאמצעותו/אוmazkirut@phc.co.ilלכתובתמייל
החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

חלוקתההרשמה.הטבתאתלקבלזכאייהאלעילהמתוארבאופןלתערוכהשנרשםמבקרכל.71
רשאיתהתערוכהו/אוהאתרהנהלתהמלאי.גמרועדזוכההקודםכלבשיטתהינהההטבות

להפסיק את מתן חלוקת ההטבה מבלי ליתן הודעה מוקדמת.
mom-to-beמאירועילאירועו/אולתערוכהכרטיסביטולו/אורישוםביטול.72 partyאירועו/או

שעות48עדלחברהבכתבהודעהלמסירתכפוףשהיא,סיבהמכלהחברה,מטעםשהואאחר
בגיןכספיבהחזרהמבטלאתיזכהוכדין,במועדהנעשהביטולהאירוע.ו/אוהתערוכהמועדטרם

אתיזכהלאזה,סעיףלהוראותבהתאםשלאשייעשהביטולכלששולם.וככלאםהכרטיס,
המבקר בהחזר כספי שהוא בגין הכרטיס שנרכש.

במסגרתלמבקרשיינתנוהמוצריםלטיבכלשהובאופןאחראיתאינההתערוכהו/אוהאתרהנהלת.73
הטבת ההרשמה.

שינוי תנאי השימוש

דעתהשיקולולפילעתמעתבאתרוהשימושהתקנוןתנאיאתלשנותרשאיתהאתרהנהלת.74
הודעהכךעלתפורסםוכןישירדיוורקבלתשאישרולגולשיםתשלחכךעלהודעההבלעדי.

בדף הבית של האתר.

דין ושיפוט



הדיןהואמכךנוסעו/אוהקשורדברכלועלבאתרשימושעלאלו,תנאיםעלהחלהדין.75
קשוריםאוהנובעיםומחלוקתענייןלכלוהבלעדיתהייחודיתהשיפוטסמכותבלבד.הישראלי
תל-אביבבמחוזהמוסמכיםהמשפטלבתינתונהבאתרלשימושאולאתראואלולתנאים

בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.
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