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 "האתר") (להלן: עו"ד משרד ושות' שטינברג יצחק  של האינטרנט לאתר  הבאים ברוכים
 

ם  ישירות  ), מספקים"המשרדו/או "  "מפעיל האתר(להלן: "  יצחק שטינברג ושות', משרד עו"ד,  אנו
    ללקוחותינו.  משפטיים

 
ללקוחותינו ולאורחינו גישה לאתר ו/או ביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאי השימוש    מאשריםאנו  

,  וכן בתנאים המנויים בדפי האתר  )"תנאי השימוש"/"התקנוןלהלן (להלן: "   במסמך זה המפורטים  
 . כפי שיעודכנו מעת לעת

 
 . באתר שימוש תנאי -כללי .א

 
תנאי השימוש באתר מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן   .1

 . איתנומשירותים ההזמנת 
 

בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום    זכרהשימוש בלשון   .2
שימוש    במשתמע.  לנקבהגם    היא  , הכוונהזכרבו משתמשים בלשון   בתקנון זה ו/או באתר

 משמע גם לשון רבים. -בלשון יחיד 
 

לאמור בתקנון זה.  עצם   המשתמשיםהשירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף להסכמת   .3
מ  באתר  שיופיעו  שימושך  או  המופיעים  התנאים  ולשאר  זה  תקנון  לתנאי  הסכמה  הווה 

מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר,   לאיזה  םבאתר בעת שימושך. אם אינך מסכי
הרשמה  לרבות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  באתר  שימוש  כל  מלעשות  להימנע  מתבקש  הנך 

 לשירותים הניתנים דרך האתר.
 

נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות   .4
 , לכל דבר ועניין. המשרדמחייב בינך לבין 

 
יגברו  ב .5 אחר,  ממקור  המתקבל  מידע  לבין  זה  תקנון  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  כל 

 הוראות תקנון זה. 
 

  נועל זכות  ים שומר  משרד אנו בותנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת   .6
דעת שיקול  פי  על  לבטלם,  ו/או  לשנותם  ו/או  להתעדכן    נו לעדכנם  להקפיד  נא  הבלעדי. 

התקנון באתר  בהוראות  הגלישה  תחילת  המשתמשעם  את  יחייב  שינוי  כל  ממועד    ים. 
 , לפי המוקדם מביניהם. נבחרפרסומו באתר או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת בה 

 
יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות    המשרד המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי   .7

 שבוצעו דרך האתר. 
 

 .מטעמםבתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי    המשרד" /נרשם "מפעיל האתר"בכל מקום בו   .8
 

עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק אולם עשויים    המשרד .9
באחריות    יישאו לא    ומטעמ   מי   ו/או  המשרד.  להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב

 כלשהי לעניין מידע זה. 
 

ירושלים או   21שמגר  לפנות אלינו בכתובתנו ברחוב    יםמוזמנ  אתםבכל שאלה או בעיה   .10
 . office@ys-law.co.ilבדוא"ל 

 
   בו הנמצא ובמידע באתר השימוש אופן  .ב
 

ביקור וגלישה  , לרבות  מכל מין וסוג שהוא,  ובמידע שבו  אתרבהעושה שימוש  (אדם/גוף)    אחדכל  
וקבלת,  באתר ומסמכים,    העברת  השתתפות  מידע  תגובות,  או    ביצוע,  בפורוםמשלוח  פעולה  כל 

, לרבות שימוש פסיבי כצופה ו/או שימוש אקטיבי כדוגמת  באתר ובמידע הנמצא בו  שימוש אחר
"),  לקוח" ו/או "משתמש(להלן: " , הזמנת משלוחים, ביצוע תשלומים וכו'משלוח וקבלת מסמכים

 ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:   םמצהיר, מסכי
  

לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא  .11
 ובין אם לצד ג'.  משרדלבאתר בין אם המידע כאמור שייך 
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ל  .12 תוכן  הלא  או  חוקי  בלתי  תוכן  לאתר  הכוללים  ,  פוגעניעלות  תכנים  להעלות  לא 
ג' צד  ולא למסור מידע פרטי או סודי של  וכו', לא להתחזות  .  הטרדה/השמצות/איומים 

לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או  הא רשאי  י   המשרד
 כל שימוש באתר בעתיד.  ולמנוע ממנ 

 
תגביל,  לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום,   .13

של האתר בכל דרך שהיא, לרבות   על פעולתו התקינה  תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת 
כל   או  זדונית  תוכנה  ריגול,  תוכנת  טרויאניים,  סוסים  תולעים,  וירוסים,  הגבלה,  ומבלי 

 אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת. 
 

לעשות שימוש במידע ובפרטים    משרדל   והוא מתירלקבל הודעות פרסומיות    הוא מסכיםכי  
לידיושה מוסר  שלישיים  וא  וצדדים  האתר  שירותי  על  מידע  משלוח  לצורכי  לרבות   ,

במחשבו   ותוכנה  טקסט  "קבצי  שתילת  ושיווק,  פרסום  הודעות  בו,  הקשורים 
תפעולו השוטף והתקין    ,יםהלקוחות והגולש   זיהוי  בין היתר לצורך)    cookies"("עוגיות"/"

  ף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע של האתר, איסו
 .  וכו'

אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת   מחרוזתהיא  )  Cookie"עוגייה" (
אינטרנט,   באתר  גולש  אודות  על  תעבורת    כגון מידע  וניתוח  המשתמש  העדפות  שמירת 

 המשתמש.
 

אך   ,, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך  Cookies אם אינך רוצה לקבל
 יכול ויהא בכך משום פגיעה ביכולת השימוש בחלק/כל מהשירותים ו/או התכונות באתר.

 
כן,   הא רשאי, בכל עת, לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, י המשתמש  כמו 

 . ומרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אלי ולצורך הסרת 
 

א עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין  ו, כי הםהמשתמש יודע ומסכי .14
יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה,    .וובין שלא בשליטת  המשרדבשליטת  

נפילת שרתים, הפסקות חשמל, וירוסים, פריצות בעקבות  אובדן אפשרות הגלישה לרבות  
רות ידיעה והכרה באפשרות  ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא ולמ מחשבים, ועוד חבלות

ו/או צדדים שלישיים הקשורים    המשרדכי    םהמשתמש להינזק עקב הנ"ל, המשתמש מסכי
אינם ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והמשתמש מתחייב שלא   וב

 ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו.   המשרדלתבוע ו/או לטעון כנגד 
 

  של  כתוצאה   להיגרם,  העלול  או  הנגרם,  נזק   לכל   אחראית   אינה  המשרד  ספק,  הסר  למען 
 האתר.   דרך אישי או  פרטי,  חסוי, מידע משלוח

 
 באתר  המוצעים השירותים .ג

 
כמפורט בדפי האתר וזאת בתנאים ובתמורה המנויים    שפטייםמ  םמספק שירותי  המשרד .15

  באתר. 
 

נא  הבלעדי.    ו באתר לפי שיקול דעת  המנוייםלעדכן את מחירי השירותים  רשאי    המשרד .16
 להקפיד להתעדכן במחירי השירותים מעת לעת. 

 
המידע הכלול באתר הוא מידע כללי וראשוני וניתן לרקע כללי בלבד, המידע אינו מתיימר   .17

ואף אינו מתעדכן על    ו/או מעודכן  להוות ייעוץ משפטי ולהיות שלם ו/או מלא ו/או מדויק
ידינו באופן קבוע ומחייב, ואין אנו מחוייבים לעדכנו בעקבות שינויים או התפתחויות בדיו.  
לפיכך כל המידע הקיים באתר אינו ייעוץ משפטי, ועליכם להמנע מלהסתמך עליו בטרם 
כל אחריות   עלינו  ומחייב. משכך, לא תהא  ייעוץ משפטי ספציפי באופן מוסדר  קבילתם 

חס לכל פעולה הננקטת ו/או שאינה ננקטת על ידך או על ידי צד ג' אחר על בסיס המידע  בי
 ו/או האמור באתר זה. 

 
עוד מובהר כי השימוש באתר הינו להתרשמות כללית ואינו יוצר בינינו לבינך יחסי עורך   .18

 דין לקוח. כל תקשורת עימנו באמצעות האתר לא תפורש כיוצרת יחסי עורך דין לקוח. 
 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
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 התשלום וביצוע בשירות  או בהזמנה שינוי או/ו ביטול ,ההתקשרות אופן  .ד
  

הפרטים   .19 המסמכים  מילוי  באתרומסירת  טופס  הנדרשים  על  חתימה  לרבות   ,
יידרש באתר או  אשר    כל טופס או מסמך אחר או נוסף /טופס הזמנת שירותים/התקשרות

. לשם הבטחת  ובין הלקוח  המשרדההתקשרות בין  הינו תנאי מוקדם לביצוע    ישלח ללקוח,
במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים    הזמנת השירותביצוע  

הפרטים   למילוי  אחריות  מדויק.  מדויקים  באופן  מסמכים  ומסירת  על  המדויקים  חלה 
על פרטים שגויים  ואינ   המשרדהלקוח בלבד.   או    שהוזנו  כוזבים/חלקיים/ לוקח אחריות 

 . ונמסרו ל
 

,  אישיים מלאים ומדויקים כגון שם מלא, כתובתהלקוח יידרש, בין היתר, למסור פרטים  
    דואר אלקטרוני, מספרי טלפון אישיים, מספר כרטיס אשראי לחיוב וכיוצא באלה.  

 
ו/או מסמכים באתר .20 ו/או מסירת פרטי התקשרות  לא    או בכל דרך אחרת   גלישה באתר 

לספק    האתר או מי מטעמם  או מפעיל   המשרדכל זכות לחייב את     למשתמש הגולשתקנה  
   שרות, או מידע, או מוצר, או נגישות לנ"ל.  ול
 

ו  המשרד .21 או זכותו של כל לקוח לבצע עסקאות באתר בכל אחד /רשאי לבטל את גישתו 
 :מהמקרים הבאים

 
 אם הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה; -
 ;אם הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים -
 ; משרדאם הלקוח חייב כספים ל -
 אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;  -

 
 יוצרים  וזכויות רוחני קניין .ה

 
בלוגים, מתכונים,  עיצובים,  לוגו,  ,  תמונותהאתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר,   .22

ידי דיני  -) מוגנים על"המידע"מוסיקה, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, וכיוצ"ב (להלן:  
 ו/או לצדדים שלישים אחרים. משרדלזכויות יוצרים ושייכים  

 
להעביר  חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או   .23

לעשות כל שינויי בתכני האתר ו/או  ובתכנים המנויים באתר  להשתמש במידע  לצד ג' ו/או  
לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של  ו/או  

ג'  המשרד צד  של  אם  באופן  לרבות  ,  ו/או  אלא  מסחרי,  ו/או  זאת    המשרדעצמי  התיר 
 במפורש בכתב ומראש. 

 
בקשר   .24 הרוחני  זכויות הקניין  בזכויות  עם  כל  בין אם המדובר  (וזאת  ו/או האתר  המידע 

"), Domainרשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("
שיטות  ", המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים,  המשרדסימני המסחר לרבות השם " 

אופן הצגתו ועיצובו של האתר רשימת מתכונים, רשימת ספקים,  רשימת לקוחות,  ,  פעולה
 המשרד הבלעדי של    ו , הם רכושובתכנים המנויים בו  וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר

 בלעדית.  האתר  והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל
 

כפי שהם מופיעים   .25 וסימני המסחר שלו, לרבות  לגרוע מהאמור, שם מפעיל האתר  מבלי 
ו/או מי מטעמה ו/או של צד ג', אשר הרשה לעשות    המשרדבאתר, הם קניינם הבלעדי של  

 בהם שימוש. 
 

 מידע  אבטחת . ו
 

על סודיות המידע    ,נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר  המשרד
נוקט לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה    המשרדאולם הפעולות ש  לקוחות   ו לשמוסרים  

הא אחראי  ילא    המשרדו/או הנובעים מכוח עליון,    ובמקרים שאינם בשליטתבנוסף,  מלאה.  
לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה אבד או יעשה בו שימוש  

 בהרשאה. שלא 
 

) העתקה ו/או  ii) שינוי כלשהו באתר ו/או (iהלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: ( .26
או כל שיטה    צילום מסך, שימוש באלגוריתם  הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של
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אחרת, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה  
)iiiבאמצעים כלשהם באתר  אחרים    , פרטים של גולשים/משתמשים סות לקבל גישה) לא לנ
)iV לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר (

 ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו. 
 

, מובהר כי משרדזכות העומדת למבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או   .27
גישה    האי   המשרד למנוע  דעת  מלקוחרשאי  שיקול  לפי  של   ו אשר,  והמוחלט  הבלעדי 
 , ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.המשרד

 
 באתר פרטיות הגנת מדיניות .ז

 
על הפרטיות של מבקרמשרדל  פרטיות משתמשי האתר חשובה .28 לשפר את ההגנה  כדי    י . 

של הפרטיות  הגנת  מדיניות  לגבי  זה  מידע  מספק  האתר  האתר,  ואודות    וולקוחות 
בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר   יםהאפשרויות העומדות בפני המשתמש

 לגבי איסוף מידע. 
 

, וכן כל מידע  המשרדבאתר ו/או עם    ישתפו ו/או    ימסרו  יםהפרטים והמידע אשר המשתמש .29
המשתמש אודות  בידי    יםשיצטבר  מתן    המשרדיישמר  למטרת  שימוש  בו  תעשה  והיא 

      השירותים המנויים באתר וזאת בכפוף להוראות כל דין.  
 

לאסוף    המשרד .30 מערכפנימיות  סטטיסטיקות  רשאי  בין    תובעזרת  שונות,  טכניקות  ו/או 
, ניתוח נתונים, פילוח הלקוחות,  המשרד לצורכי שיפור השירותים המוענקים על ידי  רהית

      למטרות פרסום וכיוצא באלה. 
 

שלחת לצורך בכתובת הדוא"ל שממנה  רשאי להשתמש    המשרד  ,במקרה ששלחת לנו דוא"ל .31
 משלוח דוא"ל חוזר. 

 
מסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה י  המשרד ייתכן ש .32

בהם   במקרים  או  משפטי,  הליך  עקב  מוסמך  משפטי  מגורם  או  הרשויות   המשרד מאת 
סבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות  י

ות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או  הנוגע
לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של 

 האתר.
  

 אחריות הגבלת .ח
 

האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות   .33
המשתמש מתחייב לגבי שלמות או דיוק המידע המוצג באתר.    ו אינ  המשרד ).  As Isשהם (
 בכל מקרה.    ולא יישאו בכל אחריות כלפי  וו/או מי מטעמ המשרד, כי םמסכי

 
והוא   .34 בלבד  כשירות למשתמש  מוגש  מגוון. המידע  מידע  ויתפרסם  באתר מתפרסם/יכול 

התכנים, איכותם ו/או כל  המידע ואחראי למהות    ואינ  המשרדעשוי להתעדכן מעת לעת.  
רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל  

ל כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות ע
 המידע. 

 
  ו/או   המלצה   משום  בפרסומם  ואין  במידע  שיחולו  לטעויות   אחריות  בכל   ישא  לא  המשרד

 בלבד.  המשתמשת  באחריות הינה  המידע  על הסתמכות וכל דעת חוות
 

צדדים   .35 של  פרסומות  ו/או  לאתרים  באנרים  ו/או  קישורים  לכלול  עשוי  שלישיים  האתר 
אחרים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של 

ל קשורים  ו/או  נשלטים  שאינם  שלישיים  אינם  משרד צדדים  אלה  ואתרים  קישורים   .
הא אחראי  י לא    המשרד. למען הסר ספק,  וואינם נבדקים על יד   המשרדמפוקחים על ידי  

ולא   בפרסומות אלה   / באתרים  המוצג  של המידע  לתוכנו  שהיא  צורה  הא אחראי  יבכל 
לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור וכן לא תהא אחראי לטיב, איכות ומהימנות המידע  
ו/או השירותים המנויים באתרים / בפרסומות אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה  

הבלעדי, להסיר כל קישור   ו רשאי, לפי שיקול דעת  המשרדבלבד.  של המשתמש    ועל אחריות 
 מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
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 יםמשתמשגם מידע שמתפרסם באתר על ידי    יכול ויכלול/המידע המתפרסם באתר כולל .36

באלה)בלוגים,  ( וכיוצא  צ'אטים  לדעות    ואינ  המשרד.  פורומים,  ו/או  למידע  אחראי 
לא ישא בכל    המשרד.  המשרדואלה אינם נעשים מטעם    יםשמתפרסמים על ידי המשתמש

או לכל תוצאה   יםו באתר מטעם המשתמש מאחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרס
 שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.  

 
עובדיו, לרבות מנהליהמשרד .37 או  ווכל מי מטעמ   ו,  ישיר  נזק,  כל  בגין  יהיו אחראים  , לא 

בגין  למשעקיף, שיגרם   ו/או  ו/או בתוכנו  בגין השימוש במידע  צד שלישי  ו/או לכל  תמש 
ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם 

 נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. 
 

הינו למטרות כלליות    , לרבות דעות ו/או המלצות ו/או הערכות וכו',תוכן הכלול באתרה .38
דעת   חוות  ו/או  המלצה  מהווה  ואינו  בלבד  או  לרכישת  ואינפורמטיביות  שירות  מוצר 

    .כלשהוא
 

 התיישנות  ,שיפוט וסמכות החל הדין .ט
 

הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל  .39
או   תחולתו  פירושו,  ביצועו,  זה,  תקנון  עם  בקשר  הצדדים  בין  דעות  חילוקי  או  סכסוך 

 . ירושליםלבית המשפט המוסמך בתוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, 
 

ו/או מפעילי האתר   המשרדו/או דרישה נגד  בזאת, כי כל תביעה    םהמשתמש באתר מסכי .40
חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה והצדדים   6ו/או מי מטעמם תוגבל לתקופה של  

,  1958  -לחוק ההתיישנות תשי"ח    19רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף  
 וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. 


