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מאשרת "( ממשקממשק טכנולוגיות לימודיות בע"מ )להלן: ""(. האתר)להלן: "ממשק  ברוך הבא לאתר 
 "(. תנאי השימוש)להלן: "כל ההוראות והתנאים שלהלן האתר ושימוש בו בכפוף ל לגישה א

 

 כללי .1

 ךכי גיל ךואת אישורהשימוש ומחויב לתנאי ף היות כפול ךכניסתך לאתר מביעה את הסכמת .1.1
ובין  ךלהתקשר בחוזה מחייב על פי דין. תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינ ךמאפשר ל

  .ממשק

שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי השימוש, מעת לעת,  ממשק .1.1
עה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי כאמור יחל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הוד

 מרגע פרסומו באתר. 

תוכן האתר מיועד לנשים וגברים כאחד. ניסוח תנאי השימוש בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד  .1.1
 ותנאים אלה יחולו על כל משתמשי האתר. 

 

 וחובות המשתמש שימוש באתר .2

, ממשקעל ידי  ךה שניתנה לבהתאם להרשארשאי להיכנס לאתר ולהשתמש בו אך ורק  ךניה .1.1
, בהתאם לתנאי השימוש בלבד באתר ובתכניו / המוסד החינוכי לשימוש הפנימי של בית הספר

 / המוסד החינוכי ולתקופת השימוש שנקבעה בטופס ההזמנה שנחתם על ידי מנהל בית הספר
 "(.ההרשאה)להלן: "

 סתירהבמקרה של . ף להסכםתנאים מיוחדים עשויים לחול רק על חלקים מסוימים באתר בנוס .1.1
 על ההסכם. גובריםיגברו תנאי ההסכם אלא אם כן צוין במפורש שהתנאים המיוחדים 

שאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות או להפסיק כל חלק של האתר. בנוסף, ר ממשק .1.1
  רשאית מעת לעת להתנות בתשלומים את הגישה לחלקי האתר ממשק

דין ותקנה מקומיים, מדינתיים, לאומיים ובינלאומיים ולא להפר/לפגוע,  לכללציית  הינך מסכים .1.2
הגבלה,  וללאלהפר/לפגוע, בזכויות כלשהן )לרבות  לאחראו לאפשר להפר/לפגוע או לסייע 

בזכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר( של אחרים, במדיניות 
באתר, תוכנו ובכל תוכן  ךעם שמוש בקשר הביטחון של האתר או במנגנוני התפעול או ממשק

אחר באתר או באמצעותו או באופן  ךיד על שיוגש, יפורסם, יועלה, ישובץ, יוצג, ישודר או יופץ
 . "(חומר מוגשבאופן אחר )להלן: " ךשיסופק לנו על יד

 רשאי: מבלי להגביל את האמור לעיל, אינך

 לל את תכני האתר והמערכים;לפתח, לעדכן, לשפר, לשנות ולשכ (1)

להשתמש באתר או איזה מתכניו בכדי לקדם, לנהל או לתרום לפעילויות אשר לפי שיקול  (1)
הן מעשי מרמה, תועבה, פורנוגרפיה, פעילות מסחרית, פעילות  ממשקדעתה הבלעדי של 

(, junk mailהולמת או בלתי חוקית, כולל וללא הגבלה משחקי פירמידה, דואר זבל ) בלתי
(, טיפוח שנאה כלפי קבוצה כלשהי של אנשים, השמצה, הוצאת דיבה spammingספאם )

 והתנהגות שסביר לצפות כי תפגע באחרים.

להתערב בגישה לאתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי אחרים, כולל, ללא הגבלה,  (1)
לתקיפות כגון שלהוב משתתפים אחרים באופן העלול לעורר או להנציח מחלוקת או 

 וח וכן ליצור שמות משתמש לצורך תקיפת זהויותיהם של משתמשים אחרים.ויכ

ללקט או לאסוף באופן אחר מידע לא ציבורי באמצעות האתר )כולל וללא הגבלה,  (2)
כתובות דואר אלקטרוני( ללא הסכמתו המוקדמת בכתב של מחזיק הזכויות המתאימות 

 למידע כאמור.
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להציג בפומבי, להוציא לאור או ליצור נגזרות להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, להעביר,  (5)
 של חלק כלשהו של האתר או איזה מתכניו. 

( חלק כלשהו של האתר או hyper-link( או לקשר בקישוריות )frameלהציג בתוך מסגרת ) (6)
תוכנו או להפריע, לעקוף או למנוע את פעילותו של חלק מהאתר או תוכנו אשר נועד 

 את השימוש בו. למנוע את העתקו או להגביל 

להעניק זכויות שימוש בעדכונים, שיפורים, שינויים ושכלולים של תכני האתר  (7)
 והמערכים;

להסיר או להשמיד כל סימון קנייני או מקרא הנמצא על התוכנות או הנכלל בתוכן ובכלל  (8)
זה להעתיק עבור אחרים שאינם פועלים מטעם המשתמש הוראות הפעלה, הוראות 

וחומר הסברה נוסף למשתמש ללא הסכמתו מראש ובכתב של  הדרכה, חומר הכשרה
בדבר סודותיה המסחריים וזכויות  ממשקוכן להסיר את נוסח האזהרה של  ממשק

 היוצרים שלה.

לבצע הנדסה לאחור או לנסות באופן אחר לגלות קוד מקור כלשהו או רעיונות או  ,לפרק (9)
 ה שהדבר מותר לפי הדין החל.אלגוריתמים בסיסיים של האתר או תוכנו אלא אם ובמיד

, סרגל כלים או סרגל אינטרנט כלשהו, ברובוט, עכביש, התקן אוטומטי אחרלהשתמש  (11)
web client  אחר, מתקן, תוכנה, הליך שגרתי או ידני, לנטר או להשיג מידע מהאתר או

בכותרות או במקום ( )robot exclusion requestבקשת החרגה כלשהי של רובוט )לעקוף 
 כלשהו באתר(. אחר

או ב"טקסט סמוי" אחר כלשהו תוך שימוש בסימני  (meta tagsתגיות )-במטאלהשתמש  (11)
 או הנתון לה ברישיון. ממשקמסחר או קניין רוחני כלשהו המצוי בבעלות 

אשר אינם  ממשקלגשת או לנסות לגשת לאיזו מהמערכות, התוכניות או הנתונים של  (11)
 פתוחים על ידה לשימוש ציבורי.

ור או לספק אמצעים אחרים כלשהם שבאמצעותם ניתן יהא לגשת לאתר, למשל, ליצ (11)
 (, בין אם למטרות רווח ובין אם לאו.server emulatorבאמצעות חיקוי שרת )

נוטל  ךניאינה יכולה להבטיח ואינה מבטיחה שמשתמשים אחרים מצייתים להסכם זה וה ממשק .1.5
 ובעים מאי ציות כלשהו כאמור.את מלוא הסיכון לכל נזק או פגיעה הנ ךעל עצמ

 

 זכויות יוצרים, קניין וסימני מסחר .3

כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, מערכים, עיצובים, תוכנה, יישומים,  .1.1
ויזואליות, הקלטות, -קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידיאו, יצירות אודיו

תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר,  מוסיקה, עיצובים, טקסטים,
מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו לרבות עדכונים, 

ו/או היא מחזיקה בזכויות לעשות בכל  לממשק"(, שייכים תוכןשינויים ושיפורים באמור )להלן: "
. ממשקבהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור  אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה

השמות, הלוגו וכל סימני המסחר באתר ו/או המצויים באתר הינם סימני מסחר רשומים, מוגנים 
על פי דינים ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע 

פיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, לה
להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, 
בתוכן האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכו' שמקורם באתר, כולם 

. אין לעשות באתר ו/או בתוכן ממשקעל ידי  או חלקם, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב
 . ו/או בלתי מוסרית האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית

, וכי שימוש בלתי מורשה באתר, ממשקמאשר כי התוכן מהווה מידע קנייני רב ערך של  הינך .1.1
לרבות הרשאה לצד שלישי לעשות שימוש כלשהו באתר, במערכים או בכל חלק מהם, ללא 

על כל המשתמע מכך  ממשקראש ובכתב מהווים הפרת זכויות היוצרים של מ ממשקהסכמת 
 נזק בלתי ניתן לתיקון.  לממשקועשויים לגרום 

עליך במהלך תקופת ההרשאה, כפי שנקבעה בטופס ההזמנה, וכן לאחר פקיעתה או סיומה,  .1.1
ידע גביל את הגישה לאתר ככלל ולמאת המידע הסודי )כהגדרתו להלן(, ולהבסודיות  לשמור

גן על סודיות המידע הסודי באותה כן להו ממשקהסודי בפרט, למקבלי ההרשאה שאושרו על ידי 
 בעל חשיבות דומה.  ךנוקט לשם הגנה על מידע של יתמידה של הקפדה שהי
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, בנוגע לכל החזקה, שימוש או ךבהקדם האפשרי על כל מידע שיגיע אלי ממשקל עליך להודיע .1.2
שתף פעולה, ככל הנדרש שלישי בניגוד להוראות הסכם זה, ולצד של פריט תוכן על ידי  גילוי

 ., בהגנה על זכויות הקניין שלהממשקבאופן סביר )כולל התייצבות למתן עדות( עם 

ובין היתר  ממשק"מידע סודי" משמעו כל מידע קנייני, לרבות סודות מסחר ומידע אחר, הנחשף על ידי 
בין אם מוחשי או בלתי מוחשי, לרבות מידע הנוגע למערכים,  מידע של חברות קשורות וצדדים שלישיים,

(, know howמידע טכני ופיננסי וכל שיפור, שכלול, מפרטי מוצר ותוכניות, נתונים טכניים, ידע מקצועי )
, טכניקות, אלגוריתמים, רוטינות, קומפוזיציות, תהליכים, נוסחאות, show how)מומחיות הדגמה )

י תכנון, שרטוטים, תרשימי זרימה, המצאות )בין אם הופכות מעשיות אם לאו(, שיטות, תוכניות, כלל
גילויים, קונספט, מחקר נוכחי, קודם ומתוכנן, עבודת פיתוח או ניסוי, חומרה, תוכנה )קוד אובייקט וקוד 

או מקור(, מסדי נתונים, מערכות, מבנים, מכלולים הנכללים בתוכנות, המבנה, הרצף והארגון של תוכנות 
מכלולים אלו, ארכיטקטורות, שיטות ותהליכי הפצה קיימים ומתוכננים, רשימות לקוחות, דרישות לקוח 
קיימות ומתוכננות, מחירונים ומחקרי שוק, למעט חלקים ממנו הקיימים כיום או הופכים מאוחר יותר 

ם תחת מחויבות לציבוריים ללא הפרה של הסכם זה, מושגים בדרך חוקית מצד או צדדים שלישיים שאינ
או שהם ידועים למשתמש לפני גילוי זה כפי שמוכיחות הרשומות בכתב של  לממשקכלשהי לסודיות 

 המשתמש.

 

 תוכן האתר .4

למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, השירותים והמידע המצוי בו, לרבות המערכים  .2.1
, אי דיוקים, שגיאות שבו, יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב

 לא תשא אחריות בגינם ו/או בקשר עמם. ממשקאשר  וכיו"ב

או צדדים שלישיים עשויים מעת לעת להציב פרסומים מסחריים שונים באתר. אין  ממשק .2.1
על הדיוק, האמינות, האיכות, הבטיחות או החוקיות של פרסומים אשר  שליטהכל  לממשק

לכל אותם פרסומים. זוהי  ינה מאשרת או אחראיתהיא אמוצגים על ידי צדדים שלישיים ו
 הבלעדית להבין ולקבל את התנאים והתחייבויות התשלום בקשר עם התוכן הנ"ל. ךאחריות

לעיתים עלולים להיות שיבושים, עיכובים או תקלות באתר. תופעות אלה עשויות להיגרם בשל  .2.1
מראש בדבר שיבושים,  ךדכנתשתדל לע ממשק. ממשקשונות כולל סיבות שאינן בשליטת סיבות 

 עיכובים ותקלות אך אינה מתחייבת שהודעה כאמור תינתן.

דרישות חומרה ותוכנה מינימאליות לשימוש באתר עשויות להיות מפורסמות מעת לעת באתר.  .2.2
אינה מבטיחה את הנגישות לאתר או את רמת הביצוע שלו גם אם התקיימו אותן  ממשקאולם, 

 דרישות מינימאליות.

 

 ךם המוגשים על ידתכני .5

כל משתמש שמעלה תכנים לאתר מיועדים להצגה בציבור באתר.  ךהחומרים המוגשים על יד .5.1
מאשר ומצהיר כי הוא הבעלים כדין של כל הזכויות בחומר ובתכנים המוגשים על ידו )כולל, ללא 

עלים, הגבלה, זכויות מוסריות( או שברשותו זכויות הרישיון ורישיון המשנה המתאימות מאת הב
ללא צורך בכל היתר מכל אדם או גורם אחר כלשהו או תשלום כלשהו להם וכי המידע המוגש על 

 ךבאופן מלא לכל החומרים המוגשים על יד אתר הוא אמיתי ומדויק. הינך אחראיידו ל
 ולהשלכות של הצגתם או פרסומם באתר.

רישיון  לממשקמעניק  ךניה ,. עם זאתךלא טוענת לבעלות על החומרים המוגשים על יד ממשק .5.1
עולמי מוגבל, לא בלעדי, קבוע, בלתי חוזר, בלתי מוגבל, משולם במלואו, נקי מתמלוגים, ניתן 
למסירה ברישיון משנה ולהעברה )במלואו או בחלקו( להשתמש, לשכפל ולהפיץ את החומרים 

במלואם או , להכין יצירות נגזרות שלהם, להציגם בציבור, לשנותם ולבצעם, ךהמוגשים על יד
בחלקם, לכל מטרה ובכל תצורת וערוץ תקשורת )כולל, בין השאר, באתרי אינטרנט אחרים, וכן 

(, הידועים כיום או שיתגלו בעתיד, ובכל מקרה ללא ממשקידי במוצרים ובשירותים המוצעים על 
ו א ךאו לתשלום כלשהו ל מךומבלי להידרש להיתר כלשהו מ ךתגמול, ייחוס, חבות או הודעה ל

מהאתר,  ךלאדם אחר כלשהו. במידה ותוגש בקשה בכתב להסרת החומרים המוגשים על יד
 ממשקתסיר כל הצגה פומבית שלהם ורישיון השימוש שניתן לה בהם יסתיים )למעט כך ש ממשק

 (.ידךלא תהיה מחויבת לבצע כל שינוי בתוכן שבשימושה אשר כולל את החומרים שהוגשו על 
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רשאי  ךואינ ממשקלא יהא כפוף לחובת סודיות כלשהי מצד  ךעל ידאף חלק מהחומר המוגש  .5.1
, למעט בנוגע למידע אישי הכפוף למדיניות ידךלצפות לכל פרטיות בקשר לחומרים המוגשים על 

 לרשות הציבור. ךושאינו מועמד על יד ממשק הפרטיות של

רים מוגשים. אם שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם, היכן וכיצד יש לציין באתר חומ ממשק .5.2
קשר לשם  ךתהיה רשאית ליצור עמ יא, הךשאלות בנוגע לחומרים המוגשים על יד לממשקיהיו 

שומרת  היאכל חובה לבחון כל חומר המוגש לאתר,  לממשקקבלת מידע נוסף. למרות שאין 
שומרת לעצמה את  ממשקלעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך כל חומר מוגש. 

 להסיר חומרים מוגשים ללא הודעה מוקדמת. הזכות

 

  מסרים ציבוריים .6

האתר מאפשר למשתמשים לתקשר ישירות עם משתמשים אחרים, כגון על ידי משלוח הודעות  .6.1
"(. מסרים ציבוריים"להלן: הערות בפורומים ) ציבוריות או פרטיות מוגדרות מראש ופרסום

 ובכפוף לתנאי ההסכם. מסרים ציבוריים מותרים רק לצרכים שאינם מסחריים

 אתהמאמצים בהבטחת סביבה בטוחה ונעימה, בעת השימוש באתר  המשקיע ממשקשלמרות  .6.1
עלול להסתבך, )ב( אשר  העלול להיחשף לחומרים המוגשים על ידי אחרים )א( אשר עמם את

ם או )ג( שהינם בלתי מדויקים, מטעיעלולים להיות בעיניך מעליבים, בלתי צנועים או מקוממים, 
מתחייב ומסכים במפורש לשאת בכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בחומרים  ךניהאו לא חוקיים. 

חס למידע המסופק על ידי בי היות חשדןל ךכאמור, חשיפה אליהם או הסתמכות עליהם. עלי
. ךמאשר כי השימוש בחומרים כלשהם המוגשים על ידי אחרים נעשה על אחריות אחרים, והינך

י אנשים הם מי שהם אומרים שהם, יודעים מה שהם אומרים שהם יודעים או אל תניח לעולם כ
מידע המתקבל במסגרת מסרים ציבוריים עשוי  קשורים למי שהם אומרים שהם קשורים אליו.

יכולים  אינךלהיות בלתי מהימן ולא רצוי לנקוט בפעולה כלשהי רק או בעיקר על בסיס מידע ש
לחומרים המוגשים על ידי משתמשים ולא לפעולות הננקטות או אינה אחראית  ממשקלאמת. 

מוותר על כל זכות או תרופה מן הדין או מן היושר שיש או  ךנינמנעות על בסיס חומרים כאמור. ה
 בקשר לחומרים המוגשים על ידי משתמשים אחרים.  ממשקכנגד  ךשעשויות להיות ל

 הבכל זירה ציבורית. אל תגל עושה תהייאנא כבד את המשתמשים האחרים ונהג עמם כפי ש .6.1
מידע  המוסר מסר ציבורי כלשהו, אל תגל הלפרסם בציבור. כאשר את רוצה הייתמידע שלא 

)כגון שם, מספר הטלפון, כתובת או כל מידע אחר שיאפשר לאחרים לזהות או לאתר  ךאישי של
 , באופן מקוון או בלתי מקוון(.ךתוא

ם לא את החובה( לנטר מסרים ציבוריים ולהתנות את שומרת לעצמה את הזכות )אול ממשק .6.2
הגישה למסרים ציבוריים או את השימוש בהם בהתאם לגיל, מיקום גיאוגרפי או קריטריונים 

על כל חשד להפרת הסכם זה או תנאים נוספים אחרים  הללדווח  ךתוא מעודדת ממשקאחרים. 
 כלשהם המפורסמים באתר.

 

 וסודיות המידע פרטיות .7

באתר נועד לצורך השימוש באתר וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות,  ךמסר על ידהמידע הנ .7.1
מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי  ממשק .1981 -התשמ"א 
את  ממשקי עם זאת, אין ביד .ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסרהמידע לשמור על 

עקב פגיעות, תקלות שהיא בכל אחריות  תשאלא לפיכך ט ולשלול שיבושים באופן מוחל היכולת
  ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

 

 , ביטול הכניסה והשימוש באתררישום .8

 תתבקשבאתר והשימוש בו דורשים רישום. כחלק מהליך הרישום, ש יהווירטואלהכניסה לעולם  .8.1
"(. נתוני הרישום"לספק מידע מסוים, כולל, בין השאר, שם משתמש וסיסמא ייחודיים )להלן: 

, ךהאמיתי, מספר הטלפון של ך)כגון שמך , במידע אישי שלךבבחירת שם המשתמש והסיסמא של
 אהסיסמאו לגלות את  ךתואו כל מידע אחר שיאפשר לאחרים לזהות א ךתאריך לידה, כתובת

 כדלקמן: מסכים הינך(. ךשל

שתתבקש לעשות אמיתיים, מדויקים, מעודכנים ומלאים, כפי  רישוםלספק נתוני  (1)
 במסגרת הליך הרישום.
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בהקדם על מנת להבטיח כי הם מדויקים, מעודכנים  לשמור על נתוני הרישום ולעדכנם (1)
 ומלאים.

ושל כל מידע אבטחה או גישה אחר  ךלשמור על הביטחון והסודיות של הסיסמא של (1)
 בכדי להיכנס לאתר. ךתוהמשמש א

 יוצא מהאתר בתום כל שהות באתר. אתהלוודא כי  (2)

באתר, לרבות הענקת הרשאה, סיסמא או תכני האתר לגורם  חשבונךלהימנע מהעברת  (5)
 .ממשקשלישי, ללא הסכמה מפורשת בכתב של 

על אובדן או גניבה כלשהם של נתוני  ךבאופן מיידי בכתב אם נודע ל לממשקלהודיע  (6)
 או על השימוש בהם על ידי אדם אחר כלשהו בקשר לאתר. ךהרישום של

נשלחו או  ךי כל מסר ופעילות אחרת באמצעות השימוש בנתוני הרישום שלמניחה כ ממשק .8.1
 .ךנושא באחריות מלאה לכל פעילות המתרחשת תחת נתוני הרישום של אתהוכי  ידךאושרו על 

תוכל לשלוח  ממשקכי  מסכים אתה, לממשק ךמצהיר כי על ידי מסירת נתוני הרישום של הינך .8.1
או השירות, מסרים בעלי אופי טכני הקשורים לאתר  באמצעות דואר אלקטרוני או האתר ךל

והחלטת כי  ממשקאם בחרת לקבל מסרים מסחריים ומסרים לא מסחריים מאו לשירות. 
עות הקשה על צבאמ לממשק אתזיכול להודיע  הינךלהפסיק לקבל מסרים אלה,  ךברצונ

שליחת הודעה  או באמצעות ךהקישור להוצאה מרשימת הדיוור המצוי בגוף המסר שנשלח אלי
, באמצעות ךאת הסכמתתבקש  ממשק(. להבים 51ת.ד בכתב בדואר רשום למען הרשום שלנו )

מסרים מסחריים שאינם קשורים לאתר,  ךדואר אלקטרוני, בכל פעם שצד שלישי ישלח אלי
 לא האם ניתן להתחייב לכך?[ –]עדי כדוגמת הצעות להשתתף בסקרים או בשאלונים. 

יבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה לחסום באופן מיידי רשאית, מכל ס ממשק .8.2
ולמנוע כל כניסה לאתר ושימוש בו )או  חשבונךאת הכניסה לאתר, לבטל או להשעות את 

בחלקים ממנו(, מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים העומדים לרשותה מכוח החוק, הצדק או 
מבלי להגבילן, אובדן, גניבה או שימוש בלתי אחרת. העילות לביטול כאמור עשויות לכלול, 

כי הפרת את הוראותיו של ההסכם או פעלת בניגוד  ממשק, עמדת ךמורשה בנתוני הרישום של
 ממשק, או אם ממשק לדעתלרוחו, אספקת נתוני רישוי שאינם הולמים או שהינם מעליבים 

, בלתי מעודכנים או תהיה סבורה כי נתוני רישום כלשהם שסיפקת לה הינם בלתי מדויקים
 חסרים.

 ממשקלהפסיק להיות משתמש של האתר בכל זמן על ידי שליחת הודעה אל  רשאי הינך .8.5
 תשפיע. הפסקת השימוש באתר לא (המופיע לעיל) ממשק באמצעות דואר רשום למען הרשום של

על התשלומים ששולמו ואף לא על התשלומים שטרם שולמו בקשר עם האתר או שירות או מוצר 
 המוצעים באתר או באמצעותו. 

 

 קישוריות לאתרי אינטרנט אחרים .9

רשאית מעת  ממשקהאתר עשוי להכיל קישוריות והפניות לאתרי אינטרנט של גורמים אחרים.  .9.1
לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף או להסיר קישוריות לאתרי אינטרנט אחרים. קישוריות 

 אחריותךיזה מאתרי האינטרנט הללו היא על והכניסה לא ךאלה מסופקות אך ורק לנוחיות
את המידע המסופק על ידי צדדים שלישיים )כגון, ללא הגבלה, מדיניות  וקבלבד. מומלץ כי תבד

הפרטיות ותנאי השימוש של אתר האינטרנט הרלוונטי( לפני הכניסה לאתרי אינטרנט כאלו. 
ט כאלו, לפעילויותיהם או למידע הנכלל באתרי אינטרנלא תהיה אחראית בשום מקרה  ממשק
להשתמש באתרי אינטרנט כאלו או בשירותיהם, או לתשדורות  ךאו לחוסר אפשרות ךשלשימו

במפורש מכל אחריות  ממשקפוטר את  אתהשימוש באתר,  ךהמתקבלות מאתרים שכאלו. בעשות
 באתר אינטרנט כלשהו של צד שלישי. ךהנובעת מהשימוש של

 

 קישור לאתר .11

אינו  עושה אתהלהציג קישור לאתר, כל עוד השימוש ש רשאי הינךזה,  בכפוף לתנאי הסכם .11.1
אינו מכיל כל תוכן מפר או  ךמטעה, בלתי חוקי או מהווה לשון הרע ואתר האינטרנט המקושר של

או תומכת בו ולא להכתים, לעמעם  ךמגבה את האתר של ממשקלרמוז כי  רשאי אינךבלתי חוקי. 
 או כל מוניטין הכרוך בהם. ממשקחר של או להוריד את איכות סימני המס
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 הגבלת אחריות .11

, בלא כל "(as available)" ולפי זמינותם "(as is)" םכפי שה יםומוצג יםמוצעותוכנו האתר  .11.1
, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת ממשקהתחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד 

. השימוש או לאי הפרה מסויםמשתמש  לצרכיבקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסויימת או 
באתר הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש ישא באחריות הבלעדית לכל 

 תוצאה הנובעת מכך. 

ששירותי  ,ךתיכי האתר יעמוד בדרישואינה מתחייבת  ממשקמבלי להגביל את האמור לעיל,  .11.1
, או שגיאות טעויותוירוסים, ה וללא האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטח

יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים 
 לא תישא בכל אחריות כלפי ממשקוכיוצ"ב.  בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת

 ממשק .יבוש באתראו בכל מקרה אחר של ש במקרה של שיבושים או בעיות כאמור המשתמש
או יהא זמין, בלתי מופרע, רציף, מדויק,  ךאינה נותנת כל הבטחה כי האתר יעמוד בדרישותי

לשימוש אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר  ממשקמאובטח או נקי מטעויות ומוירוסים. 
או  בתאר או בתכניו או לתוצאותיהם מבחינת נכונותם, שלמותם, זמינותם, דיוקם, מהימנותם

באתר זה ובתוכנו  ךידי משתמשים. שימוש עלבאופן אחר, או בקשר לחומרים המוגשים 
א באחריות בלעדית נוש אתהו באחריותךו ידךובחומרים המוגשים על ידי משתמשים נעשה על 

 לכל תוצאה הנובעת מכך.

 המשתמש כלפיולא תישא בכל אחריות לא תהיה אחראית  ,אינה ממשקמבלי לגרוע מהאמור,  .11.1
בצורה כל שהיא לרבות נזק הנובע  תוצאתי ו/או כל נזק אחר ,לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד

, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, או מחוסר יכולת להשתמש באתר מהשימוש באתר
אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים טעויות או שגיאות בחומר המוצג באתר, בגין 

ו עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, ישירים א
בין אם והכל, במישרין או בעקיפין, , ב"וכיו בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר

( הנובע מאמירות או מהתנהגות של צד שלישי 1; )ת ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרתבעילה חוזי
( הנובע מאי דיוקים או מטעויות כלשהם במידע המתקבל כתוצאה מהשימוש 1; )כלשהו באתר זה

( הנובע משימוש בכל שירות, מוצר או קידום או השתתפות בסקרים או שאלונים 2באתר זה; )
למיניהם, אשר מוצעים על ידי צד שלישי באתר או בקשר אליו; ובכל מקרה, כולל, ללא הגבלה, 

אחרים, אף טוב, מוניטין, שימוש, נתונים או נכסים בלתי מוחשיים  נזקים בגין אובדן רווח, שם
הודעה על אפשרות התרחשותם של נזקים כאמור, בין אם על בסיס חוזה,  בממשקאם התקבלה 

 עוולה, רשלנות, אחריות מוחלטת או באופן אחר.

ם התרופה הבלעדית של המשתמש להפרת האחריות, תהא פעולה תוך מאמצים מסחריים סבירי .11.2
לתקן את הליקויים שבאחריותה על פי תנאי הסכם זה תוך פרק זמן סביר מהמועד  ממשקשל 

 הודעה בכתב מהמשתמש על ליקוי כאמור.  ממשקשבו קיבלה 

הנובע מהסכם זה או מכל רשלנות, אחריות  ממשקמסכים שסך כל היקף האחריות של  הינך .11.5
א יעלה על התמורה השנתית בגין או מכוח התחייבות להתאמת התוכנות, ל ןמוגברת בנזיקי

 השימוש באתר, כפי שנקבע בטופס ההזמנה שנחתם עמו.

 

 שיפוי .12

, הדירקטורים של ממשק, נושאי המשרה של ממשק, את חשבונךלשפות על  מסכיםמשחרר ו אתה .11.1
מכל ובגין כל חבות,  לממשקוכל הגורמים הקשורים  ממשקונציגיה, שליחי  ממשק, עובדי ממשק

כאורה, אובדן ונזק )מכל סוג, בין אם ידוע או בלתי ידוע, בין אם צפוי או בלתי תביעה, תביעה ל
 ךכנו או בגישתובאתר זה ובת ךצפוי( וכולל שכ"ט של עו"ד הקשורים בדרך כלשהי לשימוש

 או נובעים מהם. ידךעל  םשורים בדרך כלשהי לחומרים המוגשיאו הק אליהם

 

 הדין החל .13

ות באתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין תנאי השימוש, השימוש וכל הפעול .11.1
יפו סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית, -בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל אביב הישראלי

בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה 
 באמצעות האתר. 
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 הגבלה על תביעות .14

על אף האמור בכל חקיקה או דין הקובעים אחרת, כל תביעה או עילת תביעה  יכ מסכים הינך .12.1
( לאחר התגבשות התביעה 1הנובעות מהשימוש בהסכם או הקשורות אליו תוגש בתוך שנה אחת )

 או עילת התביעה, שאלמלא כן הן תחסמנה לעד.

 

 תיקונים .15

די, בפרסום הודעה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלע השימושרשאית לשנות את תנאי  ממשק .15.1
לתנאים  מסכים אינךלכל שינוי שנעשה. אם  ךבאתר יהווה הסכמה מצד ךבאתר. המשך שימוש

 להימנע משימוש באתר. עליךאו השונים, החדשים 

 

 מדיניות פרטיות .16

לאיסוף  מסכים אתהלאתר זה  ך. בכניסתממשקת של יוכפוף למדיניות הפרט לגביךמידע מסוים  .16.1
 ממשקבהתאם לתיקונים שתהיה ו ממשקמתואר במדיניות הפרטיות של של מידע ולשימוש בו, כ

 רשאית לעשות מעת לעת.

 

 הודעות הפרה והסרה .17

להודיע לנו  עליך, ךכי חומר כלשהו שנכלל באתר זה מפר את זכויות היוצרים של סבור הינךאם  .17.1
 על כך לסוכן הממונה של האתר:

 מטכנולוגיות לימודיות בע" –ממשק  וכן הממונה:סשם ה

 , להבים  2נרקיס  כתובת מלאה של הסוכן הממונה:

 177-1191119מספר טלפון/פקס של הסוכן הממונה:

 mimshak.info@gmail.com של הסוכן הממונה: ר אלקטרוניכתובת דוא

לסוכן הממונה להכיל את המידע הבא: )א( חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם  ךעל הודעת .17.1
ן בזכויות היוצרים שלכאורה מופרות; )ב( תיאור של היצירה או המוסמך לפעול מטעם בעל העניי

היצירות הכפופות לזכויות היוצרים כאמור וזיהוי של החומר באותן היצירות, אשר לגביו נטען 
שהוא מופר; )ג( תיאור של השם המדויק של היצירה המפרה והמיקום של היצירה המפרה 

הפיזית, מספר  ךקשר, כגון כתובת מךיצור על לממשקבאתר; )ד( מידע המספיק בכדי לאפשר 
 אתה; )ה( הצהרה בתום לב כי השימוש בחומר עליו ךהטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני של

)ו( הצהרה כי המידע -ידי בעלי זכויות היוצרים, שלוחם או הדין; ו מתלוננים אינו מרשה על
וזאת בכפוף לעונשים בגין  לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים מוסמך אתהבהודעה מדויק וכי 

 עדות שקר.

הסוכן הממונה יענה רק לתביעות כלשהן הקשורות להפרה לכאורה של זכויות יוצרים. על אף  .17.1
שומרת לעצמה את הזכות להסיר בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי  ממשקהוראות סעיף זה, 

 חר.תוכן שלשיפוטה הבלעדי נראה כמפר את זכויות הקניין הרוחני של אדם א

 

 הוראות כלליות .18

לא יחשב כויתור נוסף או מתמשך על תנאי כאמור או  שימושאף ויתור על תנאי כלשהו מתנאי ה .18.1
על תנאי אחר כלשהו, ואי עמידה על זכות או הוראה כלשהי לא תהווה ויתור על תנאי כאמור. 

 תרשאי ממשק, אולם הלפי תוכל זכות המוענקההרשאה להעביר או להמחות את  רשאי אינך
, מפרטים את ךלבינ ממשקמהווים את ההסכם המלא בין  תנאי השימושלהמחותם ללא הגבלה. 

ם ביחס לאתר וגוברים על הה ואת התרופה הבלעדית שלקיושל ספ ממשקהאחריות המלאה של 
אם יקבע כי הוראה מסוימת או הוראות כאמור.  לתנאי השימושכל הסכמים קודמים הנוגעים 

ות לחוק, אזי הוראות אלו תפורשנה באופן המשקף במדויק ככל האפשר נוגדמבהסכם זה  כלשהן
את ההוראה המקורית וההוראות האחרות תמשכנה לעמוד בתוקפן המלא. כותרות הסעיפים 
בהסכם זה משמשות לצרכי נוחות בלבד ואין להן כל משמעות משפטית או חוזית. אף אחת 

זה, אלא הוראותיו תתפרשנה באופן פורש לרעת הבעלים של אתר תמהוראות הסכם זה לא 
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, אשר בתנאי השימושניטראלי והוגן, כתנאים שנחתמו מרצון על ידי צד מודע באופן מלא. תנאים 
ף גם לאחר ביטול ההסכם, ימשיכו לעמוד בתוקפם לאחר וקמטבעם צריכים להמשיך להישאר בת

 ביטול ההסכם כאמור.

 


