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  תקנון האתר
 נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון באתרגולשים ל

 

 

 

 הגדרות .1

תקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת ב

 מתוך הקשר הדברים:

נוטריונט | ממשק )להלן:  032227415ע.א., ע.פ.  –נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .1.1

 (ניהול למשרדי נוטריון

 אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט; - "משתמש", "גולש" .1.2

 .לאינדקס הנוטריונים באתרוהצטרף שהסכים לתקנון האתר  נוטריון -" מצטרף" .1.3

 

 כללי .2

. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך 2.1

נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין 

  . עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.נוטריון

ו/או  ו/או שימוש במידע המופיע בו בו הצטרפות לשירותים המוצעים. גלישה באתר ו/או 2.2

את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי  יםרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהוורכישת מוצ

 התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 . בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. 2.3

 צאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמ2.4

המאפשר עבודה יעילה עם אישורים  שירותהיא  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון. 2.5

אינה בשום דרך או צורה  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןנוטריוניים.  אחריותה של 

הצטרפות לשירותים  .כל שהיא נוגעת לתכנים שמוזנים לאפליקציות ע"י המשתמשים עצמם

בתשלום דמי הנה  נט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןנוטריואתר ל מנוירכישת ראתבבתשלום 

 .תנאי הרכישהמסמך וב מנוי כמפורט באתר

בהקדם האפשרי ובהתאם לעומס הפניות באתר. שם  למצטרףם המשתמש והסיסמה ישלחו ש .3.2

 לעשות בהם שימוש.  םצוות המשרד רשאיהנוטריון והמשתמש והסיסמה הם אישיים ורק 

מובהר בזאת, כי המצטרף לאתר מצהיר שהפרטים שמסר במעמד ההצטרפות, ובכללם השפה  .3.3

או השפות אותן הוא דבר, הם אמת לאמיתה. היה והגיע לידיעת מפעילי האתר כי המצטרף 

תיחסם כניסתו לאתר באופן מיידי והוא יהיה חשוף  –מסר פרטים שקריים במעמד ההצטרפות 

נוטריונט | משפטיות בגין פגיעה בשמם הטוב של האתר ומפעיליו. מובהר בזאת, כי  לתביעות

מחויבת לדווח לרשויות אודות כל מצטרף שמסר פרטים שקריים  ממשק ניהול למשרדי נוטריון

אודות עיסוקו, כתובתו או השפות אותן הוא דובר, והמצטרף בלבד ישא באחריות לנזקים 

 בגין מעשיו. נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןר הכלכליים והאחרים שיגרמו לאת

נוטריונט | באתר באמצעות מערכת  חלה חובה לוודא שכל פעולה שהוא מבצע המצטרףעל  .3.4

 אינה עומדת בסתירה לחוק.  ממשק ניהול למשרדי נוטריון

משרדים ובהם יותר מנוטריון אחד יצטרפו עבור כל נוטריון בנפרד ויקבלו פרטי כניסה עבור כל  .3.5

 נוטריון. 
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רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון  .3.6

 או לקצר אותה, בהתאם לצורך ולנסיבות.  המנויתקופת 

יתבצע באמצעות כרטיס  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון מנוי התשלום בגין רכישת .3.7

אשראי ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי 

 הפועלות בישראל.

כי תנאי מוקדם לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת  למצטרףידוע  .3.8

 .נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןכרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי 

 

 ס הנוטריונים באתרדקאינהצטרפות ל .4

)ובכלל זה גם נוטריונים ציבור הנוטריונים למעניקה  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .4.1

נוטריון המעוניין . פרסום חינם באמצעות אינדקס הנוטריוניםשירות ( נמנים על לקוחותיהשאינם 

וטריונים ימלא את פרטיו בטופס ההצטרפות ויופיע באופן מיידי באינדקס להצטרף לאינדקס הנ

 הנוטריונים באתר. 

, כי בזאת מובהרו האזרחים הזקוקים לאישור נוטריון אינדקס הנוטריונים משמש את ציבור .4.4

אינה נושאת באחריות לאופן התנהלות הפונים מול  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון

ואין כשירות בלבד לנוטריונים  הפרסום ניתןהנוטריונים ואינה ערבה ללידים בשום אופן. 

יכולה להבטיח ביצועה של עסקה כלשהי בעצם  ממשק ניהול למשרדי נוטריון נוטריונט |

 הפרסום.

את פרטי ההתקשרות עמו  עליו למסוריודע כי במעמד ההצטרפות  מצטרףהמובהר בזאת, כי  .4.5

 נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון אתר יוכ נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןל

צד ג'.  עבורמוש מסחרי או אחר בהם כל שי ועשלצד ג' ולא י ומפעיליו לא יעבירו פרטים אלה

ותים שהאתר מציע רכים לקבל מידע מאתר נוטריונט בלבד אודות השיסהמצטרף ממובהר, כי 

בכוונת אתר נוטריונט לבצע כל שימוש אחר בפרטי הנוטריון,  ושלא בתשלום, ואין בתשלום  –

  מסר אותם במעמד ההצטרפות לאינדקס הנוטריונים. כפי ש

בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם  לאינדקסהצטרפות כי  מצטרףידוע ל .4.6

נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי . 1977-אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז

הנחזית לפי שיקול דעתה להיות  הצטרפותתהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל  נוטריון

רכישה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על 

רשאית לנקוט בכל  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןהטיפול בנושא זה. כן תהיה 

גרוע האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי ל

  מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

 

 נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןהתחייבות  .5

הפעלת ההצטרפות לאינדקס הנוטריונים אודות לספק מידע והסברים מקוונים אודות אופן  .5.1

 התכנה באתר האינטרנט שלה. 

ה' -בימים א' 18:00עד  9:00לספק תמיכה שוטפת ועדכונים עבור השירותים המוצעים בשעות  .5.2

למעט חגים, ערבי חג, חול המועד ומועדים מעין אלו. מתן תמיכה זה מותנה ברמת ידע והבנה 

או מי מעובדיו או הקשורים אליו וכן  מצטרףואינטרנט של ה WINDOWSסבירים של סביבת 

 ההדגמה שיפורסמו באתר.ה בסרטוני יבצפי

שעה לבקשה לתמיכה, בשעות העבודה של המשרד. יחד עם  1-לספק מענה מיידי ולא יאוחר מ .5.3

זאת, מובהר כי במקרים של תקלות טכניות בשרת האינטרנט, וכאשר נבצר ממפעילי האתר 

 לקבל את הבקשות במועדן, יחול עיכוב במשלוח הסיסמה של עד יום עסקים אחד.  
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במידת האפשר ובזמן סביר, בכפוף לכך שההודעה על שגיאה  באתרות ו/או תקלות לתקן שגיא .5.4

 .נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןו/או ליקוי תובא לידיעת  במערכתו/או תקלה 

ועל סודיות הנתונים המאוחסנים באתר ולא לעשות שום שימוש  מצטרףלשמור על פרטיות ה .5.5

 בפרטים ובנתונים אלו כלל וכלל. 

תהא רשאית להעביר פרטיו  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןעל אף האמור לעיל,  .5.6

האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או 

העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף לקבלת צו שיפוטי המורה 

 לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.לחברה למסור את פרטי המשתמש 

 

 מצטרףהתחייבות ה .6

מתחייב כי לא יבצע בין עצמו ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת,  מצטרףה .6.1

 גריעה, שינוי,  תרגום, או התאמה בדרך כלשהי של השירותים המוצעים באתר. 

קרי  032227415ניינה של ע.א. ע.פ. מוצהר בזאת כי קוד המקור של השירותים הוא ק .6.2

, אלא רק השירותים בגרסת מצטרף, ולא נקנה ע"י הנוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון

מתחייב לא לערוך, ליזום או  מצטרףבהתאם לתנאי רישיון זה. ה מצטרףההפעלה לשימוש ה

אמצעות אחרים, לאפשר ביצוע הנדסה הפוכה לשירותים בשום אופן, בין אם באמצעו ובין אם ב

 במישרין ו/או בעקיפין. 

כי לא יעשה בשירותים  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןמצהיר בפני  מצטרףה .6.3

 וביכולותיהם כל שימוש בלתי חוקי. 

 

 זכויות יוצרים, סעדים ופיצוי .7

נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי זכויות היוצרים והבעלות על האתר והשירותים ישארו של  .7.1

 יקבל זכות שימוש בלתי ניתנת להעברה. מצטרף. הנוטריון

מתחייב כי לא ישווק ו/או ימכור את השירותים ו/או כל חלק מהן )כולל המדריך  רףמצטה .7.2

למשתמש( ו/או אינפורמציה הקשורה בהן ו/או אינפורמציה הקשורה לדרך פעולתן ו/או העתק 

נוטריונט | המרכז המקצועי לנוטריון "ממנה לצד שלישי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת 

וכן לא לגרום במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור. התחייבות זו לאי הפצה כוללת גם את קבצי  "

 הטפסים לאישורים נוטריוניים הכלולים באפליקציות.

מצהיר כי השירותים, המידע, הסודות המסחריים והמקצועיים הינם קניינה של  מצטרףה .7.3

 .יונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןנוטר

מצהיר כי ידוע לו שהשירותים מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי  מצטרףה .7.4

חוקית של השירותים ו/או כל הפרת זכויות יוצרים בשירותים הנן נשוא לתביעה אזרחית 

לפקודת זכויות היוצרים  5הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה הפרה פלילית לפי תיקון מס' 

 שקל קנס.    250,000שנות מאסר או  3נש של , המטיל עו1988התשמ"ח 

נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להגרם ל מצטרףה .7.5

 "נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון"בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את  נוטריון

ידו, בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד  בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על

בגין  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןשלישי שלו, ובין היתר מתחייב מראש לשלם ל

 ₪.  500,000כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 
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 הגבלת אחריות .8

מעבר  מצטרףלא תישא בשום אחריות כספית כלפי ה נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .8.1

 למחיר המוצר בשום מצב או תנאי. ט.ל.ח. 

בשום אחריות אחרת  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןמעבר לאמור לעיל לא תשא  .8.2

במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, ו/או אחרים שיגרמו 

בדן רווחים, בין אם נבעו משימוש ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים, א מצטרףל

או כתוצאה מפעולה /או מדרך ביצועם, ו ניהול למשרדי נוטריוןנוטריונט | ממשק בשירותים של 

 ידע/נתונים שהופקו מהן / טופלו על ידן. שימוש באפליקציות או במ-או אי פעולה, שימוש או אי

 . AS ISעל פי רישיון זה כמות שהיא,  מצטרףמשווקת ל המערכת .8.3

ללא אחריות כלשהי,  מצטרףל המערכתבכפוף למותנה במפורש ברישיון זה, מסופקת  .8.4

או שפעולת  מצטרףתענינה לצרכי ה במערכתכי הפונקציות הכלולות  ,מפורשת או מכללא

 תהיינה ללא שגיאות.  שהמערכתתימשך ללא הפסקה או  המערכת

לרבות  במערכתאינה אחראית לכל תוצאות השימוש  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .8.5

מסכים בזאת כי לא תהא  מצטרף, והמצטרףהפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות ה

 לו כל תביעה בנדון. 

 

 אבטחה: מידע והגבלות אחריות  .9

וחתום בחתימה  לפרטיות מקסימלית מאובטחנוטריונט | המרכז המקצועי לנוטריון אתר  .9.1.1

  של המערכת. לכך נוספת הגנה נוספת וחזקה של ממשק המנויים דיגיטלית, ו

שעות על גבי שתי פלטפורמות שונות  פעמיים במהלך העבודההאתר וכל המידע שבו מגובים  .9.1.2

אנחנו נוקטים באמצעים למעלה מסבירים היושבות על שני שרתים שונים ומרוחקים זה מזה. 

על המשתמשים להדפיס  . מסיבה זו,יש גורמים שאינם בשליטתנו אולםלגיבוי הנתונים באתר, 

, וכן להדפיס את נתוני היומן בסוף כל יום עבודה או שבוע עבודה שבו הוצאו אישורים נוטריוניים

 עותק מהאישור לתיוק במשרד הנוטריון, כאמור בתקנות הנוטריון. 

 

 

 הערות כלליות .10

ה הנה של בתי המשפט במחוז מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי הסכם ז .10.1

 תל אביב יפו בישראל. 

לחברה הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם.  .10.2

שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר  מצטרף

 ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.

המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.  רישומי .10.3

או מי מטעמו אישור בדואל חוזר על העסקה, תתבטל העסקה  מצטרףבמקרה שבו לא ישלח ה

 . נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןמטעם  מצטרףבאופן אוטומטי, ללא הודעה ל

מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת המוצר ופרטי  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .10.4

נוטריונט | ממשק ניהול באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי  מצטרףה

 לגורמים שלישיים חיצוניים. למשרדי נוטריון
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תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .10.5

  קנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.לפי שיקול דעתה. הת

ו, עיצובו הגרפי והמידע ב הכלולים השירותיםכל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות  .10.6

לאף אדם לא  ול למשרדי נוטריוןנוטריונט | ממשק ניהוהינם בבעלות בלעדית של , הכלול בו

בנוגע לזכויות  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןתהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי 

נוטריונט | אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור 

בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות,  ממשק ניהול למשרדי נוטריון

אות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצ

וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של 

, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון

שורים שימוש. כל הזכויות הינן למעט זכויות הקשורות בנוסחם של הטפסים לאי

 נוטריוניים,שהוא העתק מדויק  של הנוסח המופיע באתר משרד המשפטים. 

 

 אבטחת מידע ופרטיות .11

מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .11.1

מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע 

 .טרףמצשהעביר ה

בצורה מוצפנת בטכנולוגית  PCIפי תקן -העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על .11.2

SSL .  

ו/או נובעים מכוח עליון,  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןבמקרים שאינם בשליטת  .11.3

לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון

או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו  מצטרףשייגרם לישיר, 

  שימוש שלא בהרשאה.

 המצטרפיםמתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .11.4

הפרסום מנת לאפשר את ביצוע -הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל

מדגישה כי לא תעביר פרטים  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .באינדקס הנוטריונים

 אלו לצד שלישי.

 

 

  הגלישה באתר  .12

נוטריונט | ממשק ניהול  (.AS ISהאתר ניתן לשימוש הגולשים במצבו העכשווי וכפי שהוא ) .12.1

אינה מתחייבת לספק לגולשים את כל השירותים המוצעים באתר, לא עכשיו  למשרדי נוטריון

ולא בעתיד, ואינה נושאת באחריות לכל שימוש שיעשו הגולשים במידע המפורסם באתר 

אינה מחויבת  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון. במחשב המשרדי ו/או האישי שלהם

של כל מידע שנמסר לגולשים על ידי צד שלישי כלשהו,  וו/או נכונות ו, דיוקואת מהימנות לבדוק

והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, ובכלל זה התוכן שבקישורים המופיעים באתר, 

במידע זה ו/או טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש 

שומרת לעצמה את הזכות  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .בהודעות בפורומים ו/או

לשנות את מבנה האתר, עיצובו, המידע שהוא מכיל והשירותים המוצעים בו בכל רגע נתון, לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

מתחייבת לשמור על פרטי הגולשים באתר ולא לעשות  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .12.2

 שימוש מלבד השימוש המוזמן על ידם, ולא להעביר את פרטיהם לצד שלישי. בהם כל 
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בגין כל נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריוןהמשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .12.3

הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי  בעקבותהוצאה ו/או נזק שיגרמו לה 

  .כלשהו

נוטריונט |  -וזכויות היוצרים בקשר לאתר כולו או חלק ממנו שייכים לכל זכויות הקניין הרוחני  .12.4

 . 032227415ולע.א. ע.פ.  נוטריון ממשק ניהול למשרדי

באתר.  ופרסומותאינה אחראית לתוכן מודעות  נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון .12.5

 .המפרסמים בלבד היא שלהאחריות לכך 

בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש  .12.6

 .בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו ,כלשהו במידע

 . אודות השירותים בתשלום המוצעים באתר נוטריונט את תנאי הרכישה למידע נוסףיש לקרוא  .12.7

 

 

 

 

 

 032227415ע.פ. כל הזכויות  שמורות לע.א. 

 נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון
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