
הסכם שימוש אתר "שלטון החוק"

(להלן: " לירן עצמור"). האתר מופעל באמצעות האתרברוכים הבאים לאתר "שלטון החוק" 
"). האתר מופעל על גבי שם המתחםמפעילי האתר והינו בבעלותם (להלן: "ורענן אלכסנדרוביץ'

http://inside.thelawfilm.com האתר מהווה פלטפורמה להפצת תכנים הכוללים את . הסרט 
"שלטון החוק", קטעים ממנו, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, מידע,
ו/או קול, שיועמדו רעיונות, התייחסויות אל הסרט ואל נושאיו הן באמצעות טקסט, תמונות 
לרשות הגולשים באתר או בכל פלטפורמה אחרת הקיימת כיום, או שתהיה קיימת בעתיד, וזאת

" ו/אוהתוכן (להלן: "בין אם הועלו על ידי מפעילי האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים כלשהם
").התכנים"

השימוש באתר כפוף להסכמתך לכלל תנאי השימוש אשר יוצגו להלן. גלישתך באתר, באמצעות
מהווה את אישורך לכך שקראת את תנאי השימוש בזהירות ובקפידהכל מכשיר או אמצעי, 

ומגבש את התחייבותך לפעול על פי תנאי הסכם השימוש. 

, המשך הגלישה18. באם הינך מתחת לגיל 18האתר מיועד לשימושם של משתמשים מעל גיל 
מותנה באישור אפוטרופוס חוקי. בעצם שימושך באתר, הינך מצהיר ומתחייב כי הינך מעל לגיל

(להלן: "18 ונוסחוהמשתמש  וגברים כאחד  לנשים  תנאי השימוש באתר מיועדים  בנוסף,   .("
בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 

הגבלת אחריות

בהתאם להחלטות מפעילי האתר, )AS IS( האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם.1
ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלשהי מכל סוג ועניין, לרבות בגין תכונות השימוש

של האתר או העדרן, או ביחס לתכנים, לרבות ביחס לתגובות לתכנים אלו. 

יובהר כי התכנים אינם מהווים חוות דעת מקצועית בנושא כלשהו והם מבטאים גישה או.2
" (להלן:  כותבם  ו/או  אומרם  של  התוכןדעה  בזהירותיוצר  אליהם  להתייחס  יש   .("

והמלאה. מפעילי האתר ייעשה על אחריותך הבלעדית  המתבקשת, שכן השימוש בתכנים 
מפעילי האתראינם מתחייבים כי התכנים עדכניים, מדויקים, שלמים, מקוריים או נכונים. 

ותכנים על מידע  בגין שימוש או הסתמכות של צדדים שלישיים  יישאו בכל אחריות  לא 
המתפרסמים באתר.



מפעילי האתר אינם מתחייבים כי האתר, על התכנים ו/או השירותים שבו, יינתנו באופן סדיר.3
גישה לא חוקית ו/או  יעשו כל שביכולתם למנוע הפרעות  או ללא הפרעה. מפעילי האתר 
לאמצעי האחסון של האתר ולעשות כל שביכולתם למנוע נזקים, תקלות, כשלים בחומרה,
תוכנה או בקווי התקשורת. בכל מקרה, מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או

עקיף, שייגרמו לך בנסיבות כאמור.

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר בכל עת או לשנות את מבנהו, מראהו, תכניו וזמינותו.4
וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. 

כל תוכן גולשים שיעלה לאתר יהא חשוף למשתמשים האחרים, ואין באפשרות מפעילי האתר.5
לצפות מראש אם תוכן הגולשים ימצא את דרכו לאמצעים אחרים ואילו תגובות הוא יעורר.
(ו/או מי מטעמו) באחריות לפרסומים או על כן, מפעילי האתר לא יישאו כלפי המשתמש 
לתגובות לפרסומים, או לכל תוצאה שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בעקבות התגובות

ו/או הפרסומים הנ"ל.

האתר עשוי להכיל הפניות לאתרים חיצוניים באמצעות קישוריות ו/או באמצעות הטמעה (.6

embedding" :למען הסר ספק יובהר כי:הפניות) (יחדיו, להלן .("

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי כל ההפניות שימצאו באתר יהיו תקינות ויובילו לאתר.6.1
אינטרנט פעיל. 

תנאי שימוש אלה אינם חלים על האתרים החיצוניים, גם אם מופיעות הפניות לאתרים.6.2
אלה. 

הצבת ההפניות באתר לא תתפרש בשום דרך כהמלצה, הצעה למשתמש, הבעת תמיכה,.6.3
הסכמה או מתן חסות, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים באתרים

החיצוניים ו/או התחייבות לנכונותם או לאמינותם. 

מפעילי האתר אינם נושאים באחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, ביחס לתכנים ו/או.6.4
לפרסומים ו/או ביחס למידע באתרים החיצוניים המקושרים לאתר באמצעות הפניות,

וזאת מאחר ולמפעילי האתר אין כל שליטה על אתרים חיצוניים אלו. 

עקיף או ישיר, שייגרם לך כתוצאהמפעילי האתר אינם נושאים באחריות בגין כל נזק, .6.5
משימוש או מהסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים באמצעות

הפניות. 

תנאי השימוש

הינך מתחייב לעשות שימוש באתר ובתכנים שבו רק על פי חוק ובהתאם להוראות תנאי.1
שימוש אלה. 



על המשתמש חל איסור מוחלט לבצע כל שימוש מפר באתר ו/או בתכנים, לרבות שינויים,.2
העתקה, הפצה, מכירה, שידור, הצגה, ביצוע פומבי, העמדה לרשות הציבור, שיכפול, פרסום,

 יצירת יצירות נגזרות, מתן רישיונות וכו'.

תר מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת מראשהא.3
ובכתב ממפעילי האתר.  

על המשתמש חל איסור להעתיק או להציג מחוץ לאתר את התכנים, לרבות באמצעות ".4

framingו/או באמצעות יצירת קישור לאתר, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי "
האתר. 

מפעילי האתר שומרים את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלה, על פי שיקול דעתם הבלעדי,.5
ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. כל שינוי יכנס לתוקפו מרגע פרסומו באתר. אי לכך,

מוטלת עליך האחריות להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

.contact@thelawfilm.comבכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל: .6

שביכולתם לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.מפעילי האתר יעשו כל 

  העלאת תוכן גולשים לאתר

בהעלאת תכנים כלשהם, כהגדרתם לעיל, ע"י משתמשים לאתר, בין אם באמצעות העלאה.7
עצמאית ו/או בשליחה של החומר למפעילי האתר ו/או באמצעות השתתפות בפעילות האתר,

,1965הנך מתחייב לשמור על כלל החוקים הרלוונטיים לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-
 וכו'. 1981חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-

לפיכך, חל איסור מוחלט על פרסום:.8

לביצוע.8.1 מעודדים  הרע,  לשון  מוציאי  גזעניים,  תכנים  פוגעני,  מיני,  אופי  בעלי  תכנים 
הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור

ותכנים אשר מהווים הפרה אחרת של חוקי מדינת ישראל. 

mailto:contact@thelawfilm.com


תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. .8.2

תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך במלואן. .8.3

 תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא..8.4

מפעילי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מעלים חשש להפרה של מי מבין.9
התנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר, באופיו, באתיקה שלו, בתכנים שבו ו/או בצד שלישי

כלשהו, והם רשאים למחוק כל תוכן בכל עת, ע"פ שיקול דעתם הבלעדי.

העלה את התכנים לאתר, יישא באחריותהמפעילים מבקשים להדגיש כי המשתמש, אשר .10
בגין הפרת סעיף זה.

בהעלאת ומסירת תכנים לאתר הינך מקנה למפעילי האתר זכות שימוש בלתי מוגבלת לבצע.11
להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווקכל שימוש בתכנים, על פי שיקול דעתם, לרבות זכות 

ולעשות בתכנים כל שימוש אחר. המשתמש אינו זכאי ולא יהיה זכאי בעתיד לכל תשלום
שהוא בגין התכנים שיעלה ו/או ימסור לפרסום באתר. 

המשתמש מצהיר כי כלל התכנים שהועלו על ידו מצויים בבעלותו הבלעדית וכי הינו בעל.12
זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר ו/או בהעלאתו הנך נושא
באחריות הבלעדית לשפות את מפעילי האתר בקשר עם כל תביעה ו/או טענה ו/או נזק שיגרם

להם כתוצאה מכך, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים שבו, לרבות הסרט, קטעי הארכיון, עיצוב.13
האתר, הנגן, כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, תמונות, ווידאו, קוד מחשב, שם מתחם
וכל חומר אחר - הינן של מפעילי האתר בלבד ו/או צדדים שלישיים אשר העניקו רישיונות
הצגה הפצה,  העתקה,  לרבות  שימוש,  כל  לבצע  אין  העניין.  לפי  האתר,  למפעילי  שימוש 
בפומבי, תרגום, העמדה לרשות הציבור, מכירה, הענקת רישיונות ו/או כל פעולה אחרת ללא

קבלת הסכמתם של מפעילי האתר מראש ובכתב. 

על אף האמור לעיל, זכויות היוצרים בתוכן אשר הועלה ו/או נמסר לפרסום על ידי המשתמש.14
התחייבויות וליתר  מוגבלת  בלתי  שימוש  זכות  למתן  בכפוף  המשתמש,  בבעלות  נשארות 

המשתמש מכוח תנאי שימוש אלו. 



הפסקת שימוש ושיפוי

מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא חובה לעשות כן, להפסיק פעילותו של.15
כל משתמש באתר, אם לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי הסכם שימוש זה, לרבות חסימת שם

 .IP משתמש, סילוק מפורומים, הסרת תכנים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהפרת תנאי מתנאי הסכם שימוש זה, יהיו מפעילי האתר.16
זכאים לחשוף את כלל הפרטים הידועים להם בקשר עם המשתמש בכל הליך משפטי, אף אם

לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. 

שפות את מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח,המשתמש מתחייב ל.17
תשלום או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת כל תנאי

מהסכם שימוש זה ו/או כתוצאה מהפרת זכות כלשהי של צדדים שלישיים. 

 מדיניות הפרטיות באתר

מפעילי האתר מתייחסים בכבוד לפרטיותו של כל משתמש באתר..18

אישי. במסגרת ההרשמה.19 איזור  יצירת  לצורך  טעונים הרשמה  שירותים מסוימים באתר 
האתר מפעילי  משתמש.  שם  וליצור  שלך  האלקטרוני  הדואר  כתובת  את  למסור  תידרש 

שומרים לעצמם את הזכות לבקש פרטים נוספים המתחייבים מאופי השירות.

 לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים באמצעותcookiesבנוסף, מפעילי האתר עושים שימוש ב.20

cookiesתוכנות המיועדות לכך, במטרה לנהל את האתר באופן יעיל ולשם תחזוקתו. ה- 
אינם חושפים מידע אישי על המשתמש והמשתמש יכול למחוק בכל עת מהדיסק הקשיח את

. מפעילי האתר רשאים לעשות כל שימוש שימצאו לנכון במידע הסטטיסטי אשרcookiesה-
אינו מזהה את הגולש באופן אישי, לרבות העברת מידע זה לצדדים שלישיים, הכל ע"פ שיקול

דעתם הבלעדי, לרבות:  

ליתן אפשרות לעשות שימוש בשירותים שונים באתר, לרבות לשם יצירת אזורים אישייםבכדי.20.1  
באתר, שהמשתמש יוכל להתאים להעדפותיו.

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.בכדי .20.2

פרסומיומפעילי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע, לרבות מידע שיווקי .20.3
- הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע
ולחדול לבטל את הסכמתך  עת תוכל  ובכל  לכך,  מפורשת  נתת הסכמה  ישלח אליך אם  כזה 

מקבלתו. עם זאת, מפעילי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים.



לצורך יצירת קשר עם המשתמש..20.4

מפעילי האתר מתחייבים לא להעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על.21
פעילות המשתמש באתר, ככל שמידע זה מזהה את המשתמש באופן אישי אלא במקרים

הבאים: 

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אליו, פעולות.21.1
אשר קיים חשש כי הן מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. 

.אם יינתן צו שיפוטי המורה למפעילי האתר למסור את פרטי המשתמש או המידע לצד שלישי.21.2

נסיבות של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילי.21.3
האתר.

בכל מקרה שמפעילי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך.21.4
או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

אם מפעילי האתר יסבו את פעילות האתר לתאגיד אחר וכן במקרה שהאתר יתמזג עם אתר אחר.21.5
או עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות

פרטיות זו.

הוראות כלליות

תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגעעל .22
לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

והוראה כלשהי מהוראות הסכם שימוש זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/אובמידה .23
בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות הסכם שימוש זה

ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

מפעילי האתר רשאים לשנות את מבנה האתר, את אופן הצגת התכנים, את סוג התכנים,.24
לגבות תשלום בעבור צפייה בתכנים ו/או שימוש באתר והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא

מתן כל הודעה מוקדמת. 


