
  אתרה תקנון

 "(.ד ברעו")להלן: "עורך דין גיא בר האתר הינו בבעלות 

  .נעשה מטעמי נוחות בלבד זכר. השימוש בלשון כאחד האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים

ו/או בעמודי  ו/או בעמודים הקשורים אליו באתרו/או בביצוע פעולות  ךבשימושו/או בגלישתך 
כי קרא את תקנון  "(המשתמש)להלן: "ל העושה כן כ ומצהיר מאשר"( האתר)להלן: " נחיתה

כל טענה או  וו/או למי מטעמ ול יהיהאין ולא וכי  לאמור בו ומביע את הסכמת נוהיהאתר וכי 
ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור  וו/או ספקי מעובדיוו/או מי  מטעמוו/או מי  ד בר"עותביעה כנגד 

 .לאתר

להימנע מעשיית שימוש  על המשתמש, המשתמש מקובל עלמתנאי תקנון זה אינו ותנאי במידה 
כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש  וכלשהו באתר ואין ולא תהיה ל

לבין  בין המשתמשא מהווה הסכם לכל דבר ועניין פי תנאי תקנון זה בלבד והו-באתר זה הינו על

  .ד בר"עו

 .שה בלבדהתמונות המופיעות באתר הינן להמח .1

בין  , בשום פנים ואופן,אינו מהווהונועד להתייחסות כללית בלבד, המידע המופיע באתר  .2
ו/או  משפטיתחוות דעת ו/או  מקצועיו/או  משפטייעוץ עצה ו/או  במישרין ובין בעקיפין,

משרד סגרת מ. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק בבעורך דיןאו תחליף להסתייע ו/ מקצועית
 . ובאופן אישי עורכי דין בר

ו/או הפסד לגוף או ו/או הוצאה ישא בכל אחריות לכל נזק לא  וו/או מי מטעמ ד בר"עו .3
ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע  למשתמשלרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם 

המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו 
 .רבאתר ובין אם מתוכן אח

 המשתמש להרחיב את בסיס הידע האישי שלמטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע  .4
  .לעורך דיןבל אינפורמציה, בטרם פנייה לק לוולאפשר 

את, כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה כל הזמנה, מצג, למען הסר ספק מובהר בז .5
ו/או מי  לבין המשתמש ד בר"עובין הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות 

 .ו/או כל צד שלישיו מטעמ

הכלולים  כל זכויות מכל סוג שהואוהיוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה  כל זכויות .6
מודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, ם, בעיצוב האתר, בעלרבות בטקסטי בו,

בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או 
 .בלבד ד בר"עולכל חומר אחר הכלול בו שייכות 

רבות שימוש שימוש כלשהו ל לעשות עתיק ו/אולהשכפל, ליצור מחדש, ל רשאיאינו  המשתמש .7
  .ד בר"עומסחרי באיזה מתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של 

 המשתמש. על ידי המשתמשלשימוש שייעשה באתר  אחראי היהילא  ו/או מי מטעמו ד בר"עו .8
באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות  ולבדשא יי

מור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. ברור כל שימוש כא
כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים  למשתמש

כל שליטה על כך.  וו/או למי מטעמ ד בר"עוללעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה 
בכל אחריות לכל שימוש  ישאלא  ו/או מי מטעמו ד בר"עובזה כי  מסכים ומצהיר המשתמש

 .כאמור, לרבות לכל נזק בגינו

 מתחייב המשתמשל אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. ופעל מתחייב המשתמש .9
משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא להימנע 
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ין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון והכל בין אם במישרין וב –אחר  גולשבכל 

 .סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר

בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או  המי מטעמ ו/או ד בר"עואת  ותשפלו ותפצל מתחייב המשתמש .10
הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל 

 .שתמשמעשה ו/או מחדל אחר של המ

בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין  .11
. התקנון המפורסם באתר בכל עת ד בר"עושל  הבלעדי ווזאת על פי שיקול דעתמאוחרת, 

להתעדכן  המשתמש זה אך ורק באחריותהא וי בד יהיה הנוסח המחייב של התקנוןוהוא בל

  .ון העדכניבכל עת בנוסח התקנ

ד "עולשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן,  תמתחייב ואינ ד בר"עו .12
להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך  תרשאי בר

  .ישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכךאחר ולא 

מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, רשאי להסיר כל  רשאי ד בר"עו .13

  .וללא מתן הודעה מראש או נימוק ה הבלעדיבכל עת, לפי שיקול דעת

שם את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, באתר להשאיר  למשתמשמאפשרת  ד בר"עו .14
לשירותים וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר  משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון

פרטים נכונים, מלאים המשתמש מתחייב להשאיר . באתרהמבוקשים ו/או המפורסמים 
  ומדויקים בלבד.

, כי אין לרשום לשירות המוצע מבהיר ד בר"עו .18מעל גיל  למשתמשפרטים מותרת השארת  .15
 גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.הקשורים אליו  יםעמוד/ואו בואתר ב

כי המשתמש , מסכים בזאת ו/או בעמודים הקשורים בו לאתר שתמשהמ עם מסירת פרטי .16
, בין באמצעות דוא"ל ובין למשתמשלפנות  רשאי היהי, ואו בהרשאת וממי מטעו/או  ד בר"עו

ר וכל מידע אחר בו סבו המשרד שירותיחומר פרסומי אודות  לובאמצעים אחרים, ולהציע 
ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או  האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר

. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה תביעה בקשר עם האמור
מילוי אחר  על ידיאו לעדכן פרטיו נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר 

 .guy@barlaw.info או לפנות לדואר אלקטרוני חוההוראות הנלוות לכל ההודעות שישל

מהווה  באתר ו/או בעמודים הקשורים בו המשתמשהסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי  למען .17
הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או 

 –(, התשס"ח 40לחוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  (1א)ג()31 סע'שירות על פי 
2008 .  

רשאי הגולש לציין באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו מן האמור לעיל, מבלי לגרוע  .18

( כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים Check Boxבאמצעות תיבת בחירה )

א)ב( לחוק 31באמצעי תקשורת אחר על פי סע' ו/או דוא"ל ו/או  SMS באמצעות הודעות
 .2008 –(, התשס"ח 40התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 

-על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל .19
יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה -אביב

 .ו הנובעים מהםו/א

 


