
 שימוש תנאי ה

 מבוא .1

"(. רזניק פז נבו האתר")להלן  rpn.co.il  אשר כתובתו ,רזניק פז נבוהאינטרנט של ברוכים הבאים לאתר  .1.1

 ". רזניקיכונו להלן ביחד "ושות' רזניק פז נבו משרד רואה חשבון נאמנויות בע"מ ו

ללקוחותיה )להלן:  רזניקה שירותים שמעניקע אודות דובין היתר מי רזניקמידע אודות ניתן למצוא באתר  .1.2

 ."(תכנים"

"( תנאי השימוש)להלן: "כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה , באתר השימוש ו/או הביקור .1.3

  "(. "המשתמשיםאו " המשתמשעל כל משתמש או מבקר באתר )" ואלה חלים

ל המשתמש שימוש באתר מהווה את הסכמתו שהמשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.  .1.4

לאמור בתנאי השימוש וכן את אישורו כי קרא והבין אותם וכי הוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן 

 הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר. 

 .מטעמי נוחות בלבדהינו בלשון זכר  מיועדים לנשים וגברים כאחד וניסוחםתנאי השימוש  .1.5

 .תנאי השימושותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות כ .1.6

רשאית בכל עת, מבלי לתת על כך הודעה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את  רזניק .1.7

  התכנים. הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, לתקן או לשנות את האתר לרבות 

 השימוש באתר .2

 ( ובאחריותם הבלעדית של המשתמשים. "As Is") בתכנים הוא "כפי שהוא"באתר ושימוש ה .2.1

המשתמש מסכים כי באחריותו לבדוק ולהעריך את האתר ואת התכנים וכי האחריות לכל סיכון ו/או נזק  .2.2

מוטל על המשתמש  לו או חלקוו/או הפסד אשר עשוי להיגרם למשתמש בקשר עם השימוש באתר, כו

 בלבד. 

אמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמצי משקיעה מ רזניק .2.3

, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל רזניק

מוותר על המשתמש בעשיית שימוש באתר  .או שלא מרצונה רזניקגורמים או אירועים אשר אינם בשליטת 

בגין תכונות האתר והתכנים המוצעים בו, זמינותם, מטעמה מי וכל  רזניקטענה, תביעה או דרישה כלפי כל 

  לצרכי ודרישות של המשתמש.יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם 

באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל מטעמה מי  רזניק וכלבזאת את  המשתמש פוטר .2.4

בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או , םצאה, מכל מין וסוג שהנזק, הפסד, אובדן או הו

על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין,  רזניקהאחריות בגינם חלה על )ואף אם  תוצאתיים

או למשתמש ו/או למי מטעמו בכל הקשור והנוגע לאתר ו/אשר נגרמו ו/או ייגרמו לרבות עוולת הרשלנות(, 

  תכנים המופיעים באתר./או למידע וללשימוש באתר ו/או 

רווח, תשלום או הפסד, אבדן בגין כל נזק  ו/או מי מטעמה רזניקמתחייב לשפות ולפצות את המשתמש  .2.5

 ו/או למי מטעמה לרזניקייגרם אשר , ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מכל מין וסוג שהוא ,הוצאה

 .עקב הפרת תנאי השימושלרבות, אך לא רק,  באתרהשימוש בקשר עם תמש של המשחדל מבשל מעשה או 

 קניין רוחני .3

 באתר.  המופיעיםמידע באתר לרבות תכנים וכל למשתמש אין ולא תהיינה כל זכויות או בעלות  .3.1



 . באתרהרשאה בלבד להשתמש  תנאי שימוש אלה מהווים .3.2

סימני מסחר,  מדגמים,זכויות יוצרים,  , אך לא רק:ות, לרבבאתר ובתכניםל זכויות הקניין הרוחני כ .3.3

 רזניק ומי מטעמה.  שלהבלעדית והמלאה בבעלותה  ןהינגרפיקה, יישומי תוכנה ותמונות,  טקסטים,

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, להציג לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם  .3.4

במידע הכלולים ו/או מוצעים באתר ו/או בכל חלק מהם, בלא קבלת ו או לעשות כל שימוש אחר בתכנים

עבור כל מקרה  בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן רזניקרשותה המפורשת של 

  .ומקרה בנפרד

 סמכות השיפוטהדין החל ו .4

תר, כפופים התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש בא .4.1

 . ללא כלי ברירת הדין שלהם לחוקי מדינת ישראל

בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו סמכות השיפוט  .4.2

 .יפו-אביבבתי המשפט המוסמכים בעיר תל מסורה באופן בלעדי ל

 שונות .5

. המשך שימוש באתר לאחר רזניקהבלעדי של תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה  .5.1

לשינוי. לאור האמור, מומלץ לעיין מעת לעת בתנאי  המשתמש/ים שינוי תנאי השימוש יהווה הסכמה מצד

 .וב והשימוש כפי שהם מתפרסמים באתר, על מנת לעמוד על השינויים שחל

לפי תנאי  על זכות מזכויותיה רזניקויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של  .5.2

, אלא אם כן נעשה ויתור כזה האו מי מטעמ השימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על יד

 באופן מפורש ובכתב. 

מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או  שהוראה ככל .5.3

י לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אז

 .אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור

 אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.  .5.4

תהיה לו, הקשורה או נובעת מיחסיו שש או המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות בקשר עם כל טענה שי .5.5

מאוחר צרותה. כל טענה שתיטען בכל מועד מיום היוו שנתייםו/או בקשר עם האתר תעמוד על  רזניקעם 

כאמור, לא תהא בת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם התיישנות בהתאם  משנתייםיותר 

 . 1958 - לחוק ההתיישנות, תשי"ח 19להוראות סעיף 

ו/או לבין מי  רזניקן באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בין המשתמש לבין אי .5.6

 מטעמה, אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.

תוכל להעביר  רזניקרשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר.  המשתמש אינו .5.7

 כויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.את ז
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