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 הסכמה לתנאי השימוש .1

ולכל חוק ו/או  מדיניות הפרטיות, "(תנאי השימושמעיד על הסכמתך לתנאי השימוש )להלן " שימוש באתר

שימוש אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו התקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי 

 .כדי שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצונך

 באתרשלך  שימושה .2

אישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין יך הלמטרות שירותרשאי להשתמש באתר ובהנך  .2.1

 באופן מפורש ובין באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

 ושירותים שונים להורדה משפטיים טפסים .2.2

 קהיהקלינ. בתשלום או בחינם הורדה של טפסים משפטיים מתאפשרת ,כחלק מהשירות  .2.2.1

הרישיון  במסמכים אלו. לא ניתן להעברהו ,רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי לך בזאת מעניקה

מקנה לך את הזכות לעשות שימוש במסמך/כים לצרכיך האישיים ו/או העסקיים, לא כולל 

הרישיון ו/או המסמך. לדוגמא, אם רכשתם הסכם שכפול, העתקה ו/או מכירה חוזרת של 

תמש בו למיזם שלכם אך לא להעבירו או למכרו לגורמים נוספים מייסדים, מותר לכם להש

 בין בתמורה ובין שלא בתמורה.  –שאינם קשורים במיזם 

ייתכן שחלק מהמסמכים ו/או השירותים יהיו כפופים לרישיונות ו/או תנאים של צדדים   .2.2.2

  במקרים אלו הדבר יהיה מצוין ויהיה עליך לבדוק את התנאים הנוספים. -שלישיים 

, שלא לצרכי המיזם עצמו, ו/או בשירותיםים ספאו שווקי בטו/צורך מסחרי כל שימוש ל  .2.2.3

עלול לגרום להפרה של , המהווה שימוש אסור ,הקליניקהמ ובכתב ללא אישור מפורש מראשו

 זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר.

ו/או  יוצריםזכויות הודעות הנוגעות לבעת שימוש בטפסים אלו אין להסיר ו/או לשנות  .2.2.4

 המופיעים במסמך. לרישיונות

לקוח בין הקליניקה לבין המשתמש -יוצרת יחסי עורך דיןאינה  רכישה והורדת הטפסים  .2.2.5

הקליניקה  זקוק לייעוץ משפטי, הנךאם  .משפטיו/או שירות ייעוץ תחליף למהווה ואינה 

 יהיו לא בו הקשורים וכל האתר. כך לפרשו ואין עסקי או משפטי ייעוץ מהווה אינו באתר המידע

 סמך-על שתתקבל החלטה כל. בו המוצג המידע על בהסתמך שתעשה פעולות או/ו להחלטות אחראים

  ד.בלב אחריותך על הינו המידע

 .באתר משימוש הימנע אנא, זו דרישהעונה על ואינך  במידהומעלה בלבד.  18השימוש באתר נועד לבני 
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     ממליצה שתפנה לעורך דין מוסמך.

המסמכים הינם מסמכי בסיס, ואינם מותאמים לצרכי כל מיזם ומיזם. השימוש בטפסים   .2.2.6

      . המלאה והקליניקה לא תישא באחריות לטיב, איכות ו/או מקצועיותם אחריותךהינו על 

 באתר ים אסוריםשימוש .3

 המעשים הבאים:את , אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או הקליניקהידי -ללא מתן הרשאה כתובה מראש על

. למען הסר ספק, תוכן האתר אשר מיועד למיזמים לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר .3.1

אפים(, מיועדים לסייע אך ורק לאותו המיזם, ואין לעשות שימוש מסחרי בתוכן ו/או -)סטארט

 ;בשירות לצורכי רווח של המשתמש

חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה  .3.2

ידי האתר ו/או -אלא אם נכתב במפורש אחרת על - לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו

שהשירות ו/או המידע נועד לכך במפורש. כך למשל, מסמך להורדה ניתנת לעריכה, אך לא למכירה או 

 ;שימוש מסחרי כאמור לעיל

 ,Crawlersכל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגלהפעיל או לאפשר הפעלת  .3.3

Robots ;וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר 

או לפרסם כל תוכן שאינו מוסרי לרבות תוכן פורנוגרפי, מגונה, מאיים להעלות, להעביר  להציג, .3.4

   ;ומשמיץ

אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על לשבש או להפר כל זכות של משתמש  .3.5

 המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים;

לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע  .3.6

ונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל שמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הפרטיותו ו/או בב

 ;מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד

של צדדים צעי קשר כתובות אימייל, מספרי טלפון ואמ לפרסם מידע המקשר לאתרים חיצוניים, .3.7

 ;שלישיים ללא אישור מפורש ובכתב מהאתר

 ;לקטשימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או  .3.8

, מדיניות הפרטיות של האתר ו/או כל חוק או תקנה לבצע כל שימוש אחר המפר תנאי שימוש אלו .3.9

 .רלוונטית אחרת

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית 

 .פי כל דין-על

  הקליניקהואחריות  , מניעת גישהזמינות האתר .4

עושה מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין  הקליניקה .4.1

 מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. 

רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת  הקליניקה .4.2

להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או 

רשאית לשנות ו/או והקליניקה ( As Is. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמו שהם )מוקדמת הודעה
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למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר 

 ידי משתמשים אחרים.-על

אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות הקליניקה  .4.3

אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות הקליניקה כן, -של האתר ו/או תוכנו. כמו

ו/או בטפסים המשפטיים כדי אין במידע כך למשל,  – ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר

 כל לפיכך,צרכים הספציפיים של כל משתמש, והוא מווה מידע ראשוני או בסיסי בלבד. ל מענהלתת 

לא  הקליניקההסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. 

תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם 

 . משימושך באתר ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד

 משתמשים תוכן .5

מעניק לחברה זכות שימוש בלתי מוגבלת אתה מסכים ומצהיר כי  אתהכן, בעצם השימוש באתר, -כמו

וכל סוג אחר של מדיה שתועלה לאתר על ידך וכי לא תהיה לך זכות להגביל ו/או בכל יצירה ו/או תוכן 

 .לדרוש כל פיצוי או תמורה בעבור השימוש בתוכן זה

 באתר ומאגרי מידע פרטיות .6

מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. למידע נוסף  הקליניקה

 .שלנו מדיניות הפרטיותבאתר אנא ראה את הקליניקה על נוהלי הפרטיות של 

 קישורים לאתרים של צדדים שלישיים .7

ייתכן שתמצא באתר קישורים )לינקים( לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. 

על תוכן האתרים המקושרים והעובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה  אינה מפקחת הקליניקה

ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם,  הםלתכנים המופיעים בהקליניקה על הסכמה ו/או אחריות של 

אינה אחראית לכל הקליניקה תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות הננקטת על ידי בעליהם. 

שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון תוצאה 

את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים ו/או לפנות לבעלי האתרים 

 המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

 קניין רוחני .8

לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, 

מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות 

יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, 

וני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נת

 של או, בלבד הקליניקה של הינם -מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה לכל אחד מן האמורים לעיל 

 .בהם שימושזכות  קליניקהל ואשר העניקלרבות עורכים, מפתחים וספקים  שלישי צד

 יםושיפוי מצגים .9
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מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי  הנך

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה הקליניקה מתחייב לשפות את  הנךכן, -שימוש אלו. כמו

חרית, שכ"ט עו"ד שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מס

והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו 

 .ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו-כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על

 תחום שיפוט .10

כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר  כל שימוש באתר ו/או

הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט 

 י., ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלהרצליהבלו הסמכות 

 תנאי השימושבשינויים  .11

שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן  הקליניקה

הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו 

לאחר אותך עם המשך שימושך בו. משכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר 

ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש  .ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו

 באתר או פנה אלינו לסיוע.

 אכיפה .12

אנו שומרים לעצמנו את הזכות )אך אין לנו כל מחויבות( לבדוק את תוכן המשתמש ולחקור או לנקוט 

י, אם אתה מפר את מדיניות השימוש המקובלת )להלן( פעולה מתאימה נגדך על פי שיקול דעתנו הבלעד

או כל מסמך אחר מתן תנאים אלה או ליצור חבות אחרת עבורנו או לכל אדם אחר. פעולה זו עשויה לכלול 

או דיווח לרשויות אכיפת החוק, אם וככל /ואו סגירת החשבון /והסרה או שינוי של תוכן המשתמש 

 שיידרש.

 יךפעילות אודותסוף מידע יפלטפורמה עשויה לעשות שימוש בתוכנה לאה כי ומאשראתה מודע 

מאשר כי  הנךשירותים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה התאמתבפלטפורמה ולנתח מידע זה לצורך 

אך  לרבותהמשתמשים בפלטפורמה, זיהוי ו/או סיווג  לשםבטכנולוגיות שונות  שימוש עושההפלטפורמה 

( במכשירך האישי, Cookiesים מידע ביחס לאופן השימוש שלך באינטרנט )לא רק, שמירת קבצים המכיל

ואתה נותן בזאת את הסכמתך לשימוש  (,Google Analytics -אך לא רק ל לרבות)שלך  IP -כתובת ה

מעת לעת, למטרות דומות. במידה  שיתעדכנו, כמו גם בטכנולוגיות אחרות, כפי כאמורבטכנולוגיות 

 האופציה את לנטרל ישותרצה להשבית את אפשרות החברה לעשות שימוש בטכנולוגיות זיהוי כאמור, 

 בדפדפן האינטרנט שלך. Cookie -ה בקבצי שימוש של
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 שונות .13

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד,  .13.1

 . הקליניקהסוכן או שלוח בינך לבין  ,לקוח-עורך דיןיחסי 

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי  .13.2

השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו 

 שנמחק או הוסר. בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי

הווה ויתור הקליניקה על זכותה לאכוף תנאי זה בשלב יאי אכיפה של תנאי מתנאי השימוש אינו  .13.3

  מאוחר יותר. 

בכל הנוגע לאופן השימוש באתר  קליניקהתנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין ה .13.4

 ימוש באתר ובתוכנו.ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לש

הקליניקה שומרת לעצמה את האפשרות לסרב לתת שירות לכל משתמש ולבטל אפשרות גישתו  .13.5

מכל סיבה שהיא בכל זמן נתון, לרבות שימוש אשר מפר את תנאי שימוש אלו או לחילופין  לאתר

 מהווה עילה לתביעה משפטית. 

מעבר לכתוב במסמך תנאי  ףבאתר יהיו כפופים לתנאים ומידע נוס מסוימיםייתכן ושירותים  .13.6

התנאים הנוספים מחייבים  שימוש זה. ככל שמתקיים קונפליקט בין מסמך זה לתנאים הנוספים,

 וגוברים ככל שלא נקבע אחרת באופן מפורש.
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