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 שאתה גולש באתרינו  ת יקרה, אנו מודים לך על/גולש

 כללי 79

מתייחס כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, 

 .גם לרבים ולהיפך

 .הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד

 האתריצירת קשר עם מערכת  09

 יצירת הקשר בעמוד צוות האתרבכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות ל

 tvnewsl.wordpress.com/contact -בכתובתאשר 

  טלוויזיה תוכל  –ו/או לשלוח לנו מידע הקשור לנושא האתר  אותנולעדכן במידה ותרצה

וף שמכם, גילכם, בציר   tvnewsl100@gmail.comלעשות זאת על ידי שליחת מייל לכתובת: 

 מייל תקינה ועדכון הטלוויזיה. כתובת

  שלחו לנו למייל  הצטרף לצוות האתרלבמידה ואתם רוצים@gmail.com100TVnewsl   

)לא הודעה בצירוף שמכם, גילכם, כתובת לפרופיל הפייסבוק )במידה ויש( וכתבה לדוגמה 

 חובה(

  9(0קישור יצירת קשר בסעיף ראה )צרו קשר  –בתשלום במידה ותרצו לפרסם באתר 

 

 סריקת תוכן האתר 39

 צוות האתר סורק, קורא ומאשר את כל הכתוב באתר וכן את תגובתם של הקוראים באתר

י צוות האתר רו על ידתוכן אשר ימצא לא ראוי או חודר לפרטיות המגיב, לא יאוש ו/אותגובות 

 ולא יפורסם.

צוות האתר ממליץ לא לפרסם בתוכן התגובות כתובות מייל, מספרי טלפון ופרטים *

 אישיים

 קשר עם צוות האתר בצירוף בקשה צור מידה ופרסמת תגובה וברצונך למחוק אותה ב

 למחיקת התגובה.

 

 הגולש 29

ר במידה ולא יפגע בגולשים האחרים. הקיים באתהתוכן ס לאתר ולקרוא את ולש רשאי להיכנהג

 צריךהוא פוגע בזכויותיו ו/או בזכויות היוצרים סבור כי שהגולש מוצא תוכן אשר הוא במקרה 

 .הגולש ליצור קשר עם צוות האתר וצוות האתר יסיר את התוכן במידי
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 עקבו אחרי האתר וצרו קשר:

 קישור פירוט

 לחץ כאן עמוד הפייסבוק של האתר

 לחץ כאן עמוד האינסטגרם של האתר

  הוסיפו את איש הקשר פניות מהירות דרך הפייסבוק

 לחץ כאן טופס הצטרפות לאתר

 לחץ כאן יציר קשר דרך עמוד הפייסבוק של האתר

 TVnewsL100@gmail.com המייל של האתר לפניות כלליותכתובת 
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