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  מ"ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.אתקנון אתר האינטרנט של 

    

ברשת " פורטל"הנו  ")האתר: "להלן(מ  "ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.אתר האינטרנט של א 1
 ,שונים שהחברה מקיימת קורסים מידע לגבי, שונים  מקצועיים פורמים :נתן למצוא ובו, האינטרנט

רות מקצועי למשתמשי יכש, ם האתר בדרך כלל מקשרמידע מקצועיים שנאספו ברשת ואליה דפי
וביניהם קישורים לאתרים ברשת המדגימים שיטות ביצוע שונות של הלחמות ביחידות  האתר

כמו כן באתר מתפרסמות תמונות שונות , באתר ניתן למצוא מידע גם לגבי משרות פנויות . מורכבות 
 .של משתתפי הקורסים השונים

 

נעשה שימוש בלשון שכל מקום , הכוונה גם לנקבה, שימוש בלשון זכר בכל מקום באתר שנעשה 2
 .יחיד הכוונה גם לרבים

 

ומקבלי השירות מהאתר יקראו מעתה  מ"ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.של אבאתר   כל הגולשים 3
 .באתר " גולשים"או " משתמשים"

 

מדיניות שמירת , ות אליוהנגיש, להסדיר את תנאי השימוש באתר אתקנון האינטרנט של אתר זה ב 4
ובין משתמשי  מ"בע ג .א הדרכה יעוץ ומסחר א.אכל הרשום  בתקנון זה מהווה הסכם בין , הפרטיות

 .האתר השונים

 

 קרא את התקנון מצהיר כי,  שימוש בידע המתפרסם בוכל מי  שמבצע פעולה כלשהי באתר כולל  5
על כל טענה אשר תהא לו מראש מוותר , הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם

או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות /או מפעיליו ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או למי מטעמו ו/ו
 .או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו/בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו

 

כימים לתנאי האתר במידה ואינכם מס , תחשב כהסכמה לתנאי האתרשתתבצע באתר זה כל פעולה  6
 .ואל תעשו בו כל שימוש אנא אל תגלשו בו

 

 .צה לקבל מידע הזמין באתרועניין מקצועי ור בו באתר יכול לגלוש כל אחד שמוצא 7

 

 רישום זה הינו , באמצעות הדואר האלקטרוני של המשתמש לרשימת תפוצה לאתר ניתן להירשם 8
 .באתר םהמתפרס  על חומר חדש ידעמלנרשמים ישלח מדי פעם , אופציונאלי אך לא הכרחי

 

 .המשתתף לפורום ספציפי רישוםהשימוש בפורמים השונים יעשה אך ורק לאחר  9

 

או למיקומים /את הזכות למנוע גישה לאתר ו הלעצמ תשומר מ"בע ג .א הדרכה יעוץ ומסחר א.א 10
י כללי או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפ/ו, מסוימים באתר

א הדרכה .אאו בלקוחות חברת  ילפגוע בצד שליש, או שעלולה לפגוע באמינות האתר ההשתתפות
למשתמש לא  .המנסים לפגוע בניהולו התקין והחוקי של האתר גולשים או/ו, מ"ג בע.יעוץ ומסחר א

צורך  כל הפסקת השימוש באתר יכולה להיות זמנית או לצמיתות מבלי. תהיה כל טענה בנושא
 .ודיע למשתמש על סיבת ההפסקהלה
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מ תאפשר למשתמשי האתר להעלות ולפרסם תוכן מקצועי  אך "ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.א 11
 :בתנאים הבאים

 .לא יועלה לאתר מוגן  או בזכויות יוצרים חומר מוגן  -

מעלה תוכן  הוא כי י מעלה התוכן "ע העלאת תוכן לאתר מהווה הצהרה  -
  .ןלעשות כשהינו מורשה 

א הדרכה יעוץ ומסחר .אמשתמש באתר המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר כי  -
בשום צורה שהיא להפרה של זכויות  תאחראי ההאתר אינמ מפעילת "ג בע.א

 .או סוג שהוא/מכל מין ו' או זכויות צד ג/יוצרים ו

מעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מתחייב לשאת בכל ש כל מי -
 יאו מפעיל/ובעלי או תביעה שתוגש כנגד /ה עקב דרישה וההוצאות שתיווצרנ

  .האתר
במידה ויגיע , או מין אסור בתכלית האיסור/העלאת תוכן בלתי חוקי מכל סוג ו -

או /או מפעילי האתר מידע ו/ו מ"ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.אלידיעת 
אין בכך כדי למצות את . הוא יימחק מיד, ניסיון להעלות תוכן מסוג זה

או מפעילי האתר /ו מ"ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.י א"ע פעולות שיינקטוה
  .כנגד המשתמש שהפר הוראות תקנון זה ופרק זה בפרט

אינם יכולים  מ"ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.אמובהר ומודגש כי מנהלי  -
אך יעשו כמיטב יכולתם למחוק תכנים , לפקח על כל התכנים שמועלים לאתר

 .הוראות התקנון ופרק זה בפרט ראותבניגוד להו

    ולא להעביר  המשתמש באתר לשמור על סודיות  תמתחייב   מ "ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.א  12
  .פרטים לכל גורם אחר לא לצורכי פרסום או מסחר 

על חומר שימחק מהמערכת או מפריצות  תיהיה אחראיתלא    מ "ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.א   13
  .אליו זדוניות

  
ייתכן ויקרו מקרים . מסוגים שונים, נתונים, מוצג מידע   מ "ג בע.א הדרכה יעוץ ומסחר א.א באתר   14  

אי התאמת   הגדרתו תמונתו או, או במפרט כלשהו/פרטים וב, נתוניםב, בהם תתגלה טעות במידע
פרטים , ניםנתו, האתר אינו מתחייב ולא אחראי ביחס לטעות במידע .התמונה או כל טעות אחרת

מוותר  המשתמש/הגולש .בשל שינוי או טעות שנעשתה   ה אושהוצג אם בשגג, או במפרט כלשהו/ו
  .על כל טענה בנוגע לסעיף זה   מראש

  
מ להשתמש בפרטים שמסרתי "ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אאני מאשר בזאת במפורש לחברת   15 

מ לשימוש בשירותים באתר וכן בכל "ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אבמסגרת הרשמתי לאתר 
  : מידע שייאסף אודותיי ואודות דפוסי השימוש שלי באתר בשימושים שלהלן

" דבר פרסומת"מ תהא רשאית לשגר אלי מעת לעת "ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אחברת 
ים או שירות/מוצריה ו/ עבור שירותיה; )40' תיקון מס) (בזק ושידורים(כהגדרתו בחוק התקשורת 
הדרכה  א.אלרבות אלו המקיימים שיתופי פעולה עם , צדדים שלישיים -או מוצרים של עסקים 

  .מ"ג בע.יעוץ ומסחר א
  
תוכלו ליצור עמי מעת לעת קשר בנוגע ש מביע בזאת את הסכמתי מראש כמשתמש באתר אני 16  

  .לפעילויות שונות הנכללות באתרכם ואני מוסר בזה את הסכמתי מראש לכך
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מ בהתאם "ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.מאאם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו   17 

מ לכתובת האלקטרונית "ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.איוכל לפנות בכל עת לאתר , למפורט לעיל
agrushka@zahav.net.il  ימי עבודה 7מרשימת ההפצה ההסרה תתבצע תוך ולבקש את הסרתו.  

  
מפעם  באתר את הזכות לשנות את תנאי השימוש הלעצמ תשומר מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.א  18

  .הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש הלפי שיקול דעת לפעם
  
משתמש אשר , לההשינויים יהווה קבלת הסכמת המשתמש לשינויים א המשך השימוש באתר לאחר 19 

  לא מקובלים עליו מתבקש להימנע משימוש באתר אי אילו מהתנאים החדשים
  
אין להיכנס למקום זה באתר מבלי , דרשת כניסה באמצעות רישום וזיהוי כמו סיסמהנבכל מקום בו  20 

  .לציין את סימני הזיהוי הנדרשים
  
, תוכנות, לרבות עיצוב האתר, הרוחני באתר ןזכויות היוצרים והקניי - קניין רוחני וזכויות יוצרים  21 

קבצי שמע וקבצי וידאו , תכנים, גרפיקה, תמונות, טקסטים ,קבצים גרפים, קוד מחשב, יישומי מחשב
סימנים . מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אקניינם הבלעדי של  הנם, וכל חומר אחר הכלולים בו

חומרים אלו . וצרים וחוקים אחרים בארץ ובעולםי י זכויות"רשומים אלו וכל חומר אחר מוגנים ע
להציג , להפיץ, לשכפל, אין להעתיק. והמוחכרים לאתר כוללים חומרים השייכים לצדדים שלישיים

מאת  ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש"כל חלק מהנ בפומבי או למסור לצדדים שלישיים
בכל החומר באתר  ת ולעשות שימושהמשתמש רשאי לצפו .מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.א

למכור ולהציג בכל אופן  ,להפיץ לשכפל, ואינו רשאי לעשות שימוש מסחרי, האישי בלבד לשימושו
למען   .מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אבכתב מאת ובשימוש שאינו אישי אלא באישור מפורש 

את הזכות להשתמש בעתיד  שומרת לעצמה מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.איודגש כי , הסר ספק
, או במסגרת קידום האתר בכל דרך לרבות פרסום\טקסט שיישלח לאתר במסגרת האתר ו בכל

  .ב"הוצאה לאור וכיוצ, הפצה ,הדפסה
  
המשתמש מצהיר כי הוא מבין . שהשימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית המשתמש מסכים   22  

במידה והמשתמש אינו מרוצה ,  (As is) ות שהםהאתר ניתנים לשימוש כמ ומסכים כי שירותי
של  שהיאו ממדיניות כל באתר מתנאי השימוש, או התכנים המוצגים באתר\ו מאילו מהחומרים

  .להפסיק מיידית את השימוש באתר האתר הוא מתבקש
  

משמוש  לתוצאות אשר תושגנה כתוצאה תמתחייב האינ  מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.א    23
כתוצאה  שייגרם למשתמש, כספי או אחר, לכל נזק ישיר או עקיף תהיה אחראיתולא , יובשירות

כמו כן לא יהיה האתר . או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או שהאתר הפנה אליו/משימוש ו
 א.א, יחד עם זאת. לרבות מפרסמים י צדדים שלישיים"אחראי למידע ולתכנים שיתפרסמו בו ע

הבלעדי לא  הלפי שיקול דעתו הסיר מהאתר כל מידע שייראה לת  מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א
, למען הסר ספק ,מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.א. ראוי או לא חוקי או פוגע בכל דרך אחרת

  .בשירותיו אופן לכל תוצאה אשר תושג כתוצאה משמושצורה ואינו מתחייב בכל  האתר
  
או מי  מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.א ולפטור את הבאתר מסכים לשפות    המשתמשכל   24  

כולל , בגין תביעה או דרישה לתשלום מכל אחריות הועובדי המהאנשים והחברות הקשורות אלי
  יידרשו  תשלום שכר טרחה של עורכי דין והוצאות משפט אשר
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לשהו עקב הפרת תנאי לשלם לצד שלישי כ האו מי מטעמ/ו מ"ג בע.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אמ          
  .י משתמש אחר "ובכלל זה ע, או מי מטעמו/י המשתמש ו"בתקנון זה ע השימוש האמורים

  
ולשנות  שינויים/  לצורך שדרוגים האתרלסגור את  תרשאי מ"בע ג.הדרכה יעוץ ומסחר א א.א     25

ם והתכנים זמינותם של השירותיב ובכך לפגוע האתר ו של עיצובאו /אתר ולעת את מבנה ה מעת
תביעה או , טענה לא תהיה למשתמש באתר כל. ללא צורך להודיע על כך מראש וזאת והניתנים ב

  .בקשר לכך דרישה כלפי האתר
  

 -להלן(לאתרים של צד שלישי  באתר ישנם הפניות וקישורים  -  קישורים לאתרים אחרים     26
, נוטל כל אחריות לגבי תוכנם והאתר אינו, קישורים אלו אינם תחת שליטת האתר). קישורים

נעשה לטובת נוחות המשתמשים  קישור לאתר כלשהו. לרבות קישורים הנמצאים האתרים אלו
  .קשר עם בעליו ואינו מרמז או מצביע על הסכמה עם אי אילו תכני האתר או

  
ביצוע של הרכבות באתר קישורים רבים למאמרים מקצועיים או סרטונים המדגימים דרכי      27

, מ אין כל קשר לאתרים אלו"בע ג.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אל,והלחמות של הרכבות אלקטרוניות
סרטונים הינם שירות לציבור המשתמשים באתר בלבד וכל גולש על פי שיקול /מסמכים/המפרטים

גם , יתכן ויש קישורים שבעליהם הפסיק את פעילותם. דעתו יעשה שימוש או אי שימוש במידע זה
  .מ כל אחריות על קיום התוכן המקושר"בע ג.הדרכה יעוץ ומסחר א א.א אין ל במקרה זה

  
צולמו בגלוי , מ"בע ג.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אכל המודרכים המצולמים והמופיעים באתר   28

 ג.הדרכה יעוץ ומסחר א א.אבאתר   ויפורסמו צילומים יופיעוהכמו כן נאמר להם ש, ובידיעתם
והיה ואחד המצולמים אינו מעוניין שתמונתו תופיע , תר החברה בא FACEBOOK -ובמ "בע

מ בדואר אלקטרוני או "בע ג.הדרכה יעוץ ומסחר א א.א המשתמש יודיע על כך ל,  אלובאתרים 
   .ימי עבודה 7שבאתר ותמונתו תוסר תוך " צור קשר"באמצעות 

  
 

  

 


