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זכויות יוצרים 
 

השימוש בחוברת זו ובתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הניתנים דרכה מהווה הסכמה מצד 

.  ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה, המשתמש לתנאים אלה

או מקצועי וכל מטרתם לספק /התכנים המופעים בחוברת אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו

התכנים . או חוות דעת רפואית מקצועית/מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ו

המופעים בחוברת נועדו להרחבת הידע האישי של הקוראים ואין לראות בהם תחליף להתייעצות 
מטפל מוסמך לפני קבלת /בכל מקרה יש לפנות לקבלת חוות דעת של רופא .מטפל/עם רופא

. או שימוש בתכשיר רפואי כלשהו/טיפול ו

 

 :אחריות

מרכז יד לבריאות דואג לכך . בחוברת מפורסמים מאמרים ותכנים שונים בנושאי רפואה

דיוקים או -ייתכנו אי, למרות זאת. מלאים ומעודכנים, שהתכנים המפורסמים בה יהיו מדויקים

או תביעה מכל סוג שהוא כנגד יד /למשתמשים לא תהיה כל טענה ו. טעויות במידע המפורסם
. או כנגד המשתתפים בעריכת החוברת  בגין נזקים הנובעים משימוש בחוברת זו, לבריאות

 

: הגבלת השימוש בחוברת למטרות אישיות וחוקיות בלבד

י דין תורה לעשות בתכנים "י חוק ועפ"החוברת הזו מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור עפ

, להפיץ, לשכפל, לחקות, להעתיק, אין לבצע שינויים. המפורסמים בה שימוש מסחרי כלשהו
כל תלמידה מתחייבת  שלא , למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, לפרסם

.  לעשות בחוברת זו  בתכניה שימוש למטרות אסורות ובלתי חוקיות

המשתמש רשאי לעשות שימוש , מוגן באמצעות זכויות יוצרים, כל החומר המפורסם בחוברת זו

רינה גרנות או מציע ' במידע ובחומר האמור אך ורק באישור והסכמה מפורשת בכתב מדר
.   השירות או הפרסום

 

: שיפוי

אבדן , הוצאה, תשלום, יד לבריאות בגין כל נזק, רינה גרנות' המשתמש מתחייב לשפות את דר

או /או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/רווחים או הפסד שייגרמו לה עקב מעשה ו
. כדי להוות מעשה בלתי חוקי


