תנאי שימוש באתר
.1

.2

כללי
1.1

עמותת אר חמדה ,אר חמדה מכו גבוה ללימודי היהדות ,ירושלי ו/או מי מטעמה )להל:
"אר חמדה" ,או "מפעילת האתר"( הינ מקימי אתר אר חמדה מכו גבוה ללימודי היהדות,
ירושלי )להל" :האתר"( המשמש כשער כניסה לתכני והשירותי המוצעי על ידי אר חמדה.
השימוש באתר ובתכני המוצגי בו באמצעות מכשירי קצה שוני כפו! לתנאי השימוש באתר
)להל" :תנאי השימוש"(.

1.2

אנא קרא תנאי אלה בעיו ובקפידה ,שכ לחיצה על כפתור ה"$אישור" האלקטרוני או תחילת
השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמת %ואישור %לאמור בתנאי שימוש אלו .א אינ %מסכי
לתנאי השימוש ,נא לח על כפתור "ביטול" ו/או הימנע מלהתקי את האתר .אר חמדה שומרת
לעצמה את הזכות לעדכ תנאי שימוש אלו ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צור%
במסירת הודעה כלשהי מראש .תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.3

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של
אר חמדה הינו אסור.

1.4

השימוש בלשו זכר בלבד הינו לצור %הנוחות בלבד ותנאי אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

הסכמה לתנאי השימוש באתר
2.1

בא הינ %מתחת לגיל  ,18אנא קרא תנאי אלה בעיו ובקפידה יחד ע הורי) %או אפוטרופוס
אחר( .א אתה )או הורי (%אינכ מסכימי לתנאי השימוש של האתר ,כול או חלק ,אינ%
רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

2.2

א אינ %מסכי לתנאי השימוש ,כול או חלק ,אינ %רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה
שהיא.

2.3

אר חמדה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש של %באתר א לא תעמוד במי מתנאי
השימוש.

2.4

בנוס! לכל האמור להל ,בעשות %שימוש באתר הנ %מתחייב כי לא תעשה את הדברי הבאי:
2.4.1

התחזות לאד או גו! כלשהו לרבות נציג ,עובד או מנהל של אר חמדה ו/או תיאור
מסול! או הצגה כוזבת של הקשר של %לאד או גו! כלשהו.

2.4.2

הטענה ,שליחה או שידור של כל חומר שקרי ,מטעה או חומר אשר נועד להערי על
משתמש או גו! כלשהו.

2.4.3

הטענה ,שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב ,או כל קוד מחשב
אחר ,המתוכנ להרוס ,להפריע ,או להגביל את השימוש )ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד
שימוש הוג וסביר בשירות( בכל אחד מ המחשבי ,השרתי ,החומרה והתוכנה אשר
מצויות בשימוש אר חמדה לצור %אספקת השירותי המוצעי באתר זה.

2.4.4

הפצת "דואר זבל" ) ,(spamאו הצפת שרתי האתר בכל דואר אחר.

2.4.5

שינוי ,עיבוד ,העתקה ,שאיבת מידע ,התאמה ,מת רשיו משנה ,תרגו ,מכירה ,ביצוע
פעולות של הנדסה חוזרת ,פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבי
את האתר ,לרבות בסיס המידע ,וכ פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויי
בשימוש עבור השירות.

2.4.6

פגיעה בכל דר %שהיא בזכויות יוצרי ,סימני מסחר ,או כל זכות קניינית אחרת אשר
מצויות באתר זה.

2.4.7

הצבת האתר ,או כל חלק ממנו ,בתו %מסגרת של אתר אחר ) ,(frameאו כחלק מאתר אחר
) ,(mirrorללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של אר חמדה.

2.4.8

שימוש בכל רובוט" ,תולעת" ) ,(spiderמנוע אחזור וחיפוש מידע ,או כל כלי אוטומטי ,או
ידני אחר אשר מתוכנ לאנדקס ,לאחזר ,ולאתר מידע באתר ,או כלי כאמור אשר מתוכנ
לחשו! את מבנה מאגר הנתוני והקוד באתר זה.

2.4.9

להפריע בכל דר %אחרת ,או לקטוע את האתר )לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת
המחשבי המחוברי לאתר או של רשת המחשבי המחוברת אליה( או להפר באופ כזה
או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

 2.4.10שימוש שנועד להתחקות אחר אד אחר או להטריד אד אחר בכל דר %שהיא.
 2.4.11לאסו! או לאגור מידע אישי על משתמשי אחרי לש מטרות כלכליות או בלתי חוקיות.
כמו כ למכור ,להפי או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופ
העלול לפגוע באד אשר המידע רלוונטי לו.
.3
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.5

הרשמה לשירותי באתר
3.1

בכדי להירש לשירותי מסוימי באתר ,ייתכ כי תתבקש לספק לאר חמדה מספר פרטי
אודותי .%פרטי אלו עשויי לכלול בי היתר את שמ %המלא ,כתובת דואר אלקטרוני ,מע ומספר
טלפו .חלק מהנתוני שתתבקש למסור הינ פרטי חובה – כלומר לא נית להירש מבלי למסור
פרטי אלו  $פרטי החובה יסומנו באופ מפורש .בנוס! לפרטי אלו הינ %מתבקש לבחור סיסמה,
אשר תשמש בזיהוי %לצור %קבלת השירותי )"טופס הרישו"( .הינ %אחראי באופ מלא
לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לאר חמדה באופ מיידי על כל שימוש שאינו מורשה
בסיסמה של %ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

3.2

הנהלי אשר על פיה פועלת אר חמדה באיסו! ושימוש במידע כאמור מפורטי במדיניות
הפרטיות המוצגת באתר )להל" :מדיניות הפרטיות"( .כפי שמצוי במדיניות הפרטיות שלנו תחת
"שימוש במידע" ,אנו לא מעבירי ולא נעביר את פרטי %אל צדדי שלישיי ,למעט תחת הוראה
בחוק או של נציגות שלטונית אשר תחייב אותנו לעשות כ.

3.3

הנ %מתחייב לספק מידע אמיתי ,מדויק ,נכו ומלא אודותי %כפי שמתבקש בטופס הרישו באתר.
כמו כ ,הנ %מתחייב לעדכ את המידע כפי שנמסר בטופס הרישו במטרה לשמור על נכונותו
ושלמותו.

3.4

אר חמדה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ,לבטל או לסרב לספק את השירות הנית ל %על
ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי ,מעודכ ,של או נכו בזמ הרישו או
לאחריו ,או א יש לאר חמדה את היסוד הסביר להניח כי כ %קרה ,ע או בלי הודעה מוקדמת.

הסרה או הגבלה של תכני באתר
4.1

אר חמדה רשאית לסרב לפרס תכני ,אשר לדעתה מפרי מי מהתנאי שלהל ו/או עלולי
לפגוע באתר ו/או אר חמדה ו/או בצד שלישי כלשהו ,והיא רשאית למחוק תכני כאלו בכל עת.

4.2

בתנאי שימוש אלה" :תכני" – כל תוכ ומידע המופיע על האתר לרבות תוכ מילולי ,חזותי ,קולי,
אור קולי ) (audio-visualאו כל שילוב שלה וכ עיצוב ,עיבוד ,עריכת ,הפצת ודר %הצגת,
לרבות )א %לא רק( :כתבות ,סקירות ,נתוני ,תגובות ,מידע לגבי רכישת מוצרי ו/או שירותי
המוצעי באתר או באמצעותו ,ידיעות ,ניתוחי ,טקסט ,תמונות ו/או כל מידע אחר שיועמד
לרשות הגולשי באתר ובמכשירי הקצה השוני בכל אמצעי שהוא ,הקיי כיו ,או שיהיה קיי
בעתיד ,בי א בבעלות אר חמדה ובי א בבעלות צד ג'.

4.3

אר חמדה תבצע את מיטב המאמצי המסחריי הסבירי על מנת שהתוכ הנמצא באתר הינו
חוקי ותקי; על כ ,במידה ומצאת במידע הנמצא באתר ,או במידע הקיי בי תכניו של כל אתר
אחר המקושר ממנו ,חומר הנחזה כלא תקי ,לא חוקי ,לא מוסרי ,אתה מתבקש להודיע על כ%
למנהלי אתר זה לכתובתinfo@eretzhemdah.org :

הגבלת אחריות של מפעילת האתר ומי מטעמה
5.1

אר חמדה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכני ו/או לאתרי מקושרי
המופיעי באתר )לרבות בנוגע לתכני הנמסרי לפרסו( ובכל מכשיר קצה בה ה מופיעי,
תוכנ ,מהימנות ,דיוק ,אמינות והשפעת על המחשבי של הגולשי באתר .כמו כ אר
חמדה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק ,אי נוחות ,אבד ,עגמת נפש וכיוצא באלו
תוצאות ,ישירות או עקיפות ,שייגרמו ל ,%לרכוש %או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכני אלו
)לרבות על ידי קטיני וכתוצאה מנגיפי מחשב( ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר
).(download

5.2

מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכ המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר לרבות
תוכ לגבי ספרי וקורסי אשר מפורסמי באתר .למע הסר ספק ,מובהר ומוסכ בזה ,כי הצבת
מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש ,כהבעת תמיכה ,עידוד,

הסכמה או מת חסות של האתר ,במפורש או מכללא ,לתכני ו/או לשירותי המוצעי על ידי
המפרסמי באתר .כמו כ אר חמדה אינה נותנת חסות ,מעודדת ,מציעה ,מסכימה או מביעה
דעתה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת ואיכות של התכני ו/או של כל מידע ,פרסומות,
שירותי ,מוצרי ,דעות ועמדות המוצגי באתרי אחרי ו/או בכל תוכ ,מידע ,פרסומות,
שירותי ,מוצרי ,דעות ועמדות שהאתר או שאתרי אחרי מפני אליה וכל הסתמכות של
המשתמש על כל תוכ ,מידע ,פרסומות ,מוצרי ,דעות ועמדות המוצגי או המפורסמי באתרי
אליה קיימת אפשרות הפניה כאמור ,לרבות במידע ,תוכ ,דעות ועמדות המוצגות או
המפורסמות ש ,נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
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5.3

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמי באתר או באמצעות קישור ) (Linkלאתר
צד ג' ,אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה ,ותסוכ ישירות בי המשתמש לבי המפרס
הנוגע בדבר .אר חמדה אינה צד לכל עסקה כזו ,היא לא תישא באחריות לשירותי ולמוצרי
שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרי אליה הגעת באמצעות קישורי ולרכישות
אשר יתבצעו באמצעות פרסומי אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות א וכאשר יתעוררו בי
הצדדי לעסקה .אר חמדה איננה מתחייבת כי כל הקישורי שימצאו באתר יהיו תקיני ויובילו
אות %לאתר אינטרנט פעיל .אר חמדה רשאית לסלק מהאתר קישורי שנכללו בו בעבר ,או
להימנע מהוספת קישורי חדשי  $הכל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .העובדה שתמצא
באתר קישור לאתר מסוי אינה מהווה אישור לכ %שהמידע באתר זה מלא ,מהימ ,עדכני או
אמי.

5.4

היה ואר חמדה ו/או מי מטעמה ניסו )או ינסו( מרצונ הטוב ולפני משורת הדי ,לסייע בפתרו
בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר ,סיוע זה לא יתפרש בשו אופ
כמטיל אחריות כלשהי על אר חמדה ו/או מי מטעמה בגי כל פעולה שבוצעה באתרי אחרי
ו/או באמצעות .באותו אופ ,לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו ,בשו אופ ,כמטיל אחריות
כלשהי על אר חמדה ו/או מי מטעמה בגי פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרי אחרי ו/או
באמצעות.

5.5

השימוש באתר ובתכני נית כמות שהוא )" ("AS ISבהתא להחלטת אר חמדה ,ולא תהיה ל%
כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי אר חמדה בגי תכונות השימוש ,המגבלות או התגובות שיעורר
הפרסו באתר ובמכשירי הקצה .השימוש ,אפוא ,בתכני המוצגי באתר ובמכשירי הקצה
ובשירותי האתר ,יעשה על אחריות %הבלעדית והמלאה.

5.6

אר חמדה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו ,מראהו וזמינות של השירותי
והתכני הניתני בו וזאת ללא צור %להודיע ל %על כ %מראש .לא תהיה ל %כל טענה ,תביעה או
דרישה כלפי אר חמדה בקשר לכ. %

5.7

אר חמדה אינה מתחייבת שהאתר ושירותי האתר לא יופרעו ,יינתנו כסדר או בלא הפסקות,
יתקיימו בבטחה וללא טעויות ,ויהיו חסיני מפני גישה בלתי$מורשית למחשבי אר חמדה או
מפני נזקי ,קלקולי ,תקלות או כשלי  $והכל ,בחומרה ,בתוכנה ,בקווי ובמערכות תקשורת,
אצל אר חמדה או אצל מי מספקיה.

5.8

אר חמדה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו ,מראהו וזמינות של השירותי
והתכני הניתני בו וזאת ללא צור %להודיע ל %על כ %מראש .לא תהיה ל %כל טענה ,תביעה או
דרישה כלפי אר חמדה בקשר לכ.%

5.9

בכל מקו בו לא נאמר אחרת ,כל מאפיי ) (featureחדש באתר ,אשר משנה ,משפר או מציג בצורה
אחרת את השירותי הניתני במסגרתו ,יהיה כפו! לתנאי שימוש אלו .במקרה בו יתווספו
שירותי נוספי לאתר ,ייתכ ותצטר %להביע את הסכמת %הנפרדת לתנאי הנוספי
המתחייבי מ השימוש בו.

מדיניות ביטול עסקה
6.1

אר חמדה רשאית לבטל עסקת רכישה שנעשתה באמצעות האתר ו/או למנוע רכישה שנעשתה
באמצעות האתר ,באופ זמני או לצמיתות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל אחד מהמקרי
הבאי) :א( א מסרת פרטי שגויי ו/או חסרי; )ב( במקרה של הפרה של תנאי אלו ,לרבות
הפרה צפויה; )ג( אי תשלו ו/או אי קבלת אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי .בכל מקרה
כאמור ,תציג אר חמדה ללקוח את סיבת הביטול ,וכ תשיב ללקוח כל סכו ששול ,ככל
ששול.

6.2

במקרה ובו עסקה בוטלה על ידי הלקוח ,העסקה תבוטל החל מקבלת הודעת הביטול על ידי
הלקוח )כפי שמצוי להל( ,בכפו! לכ %שהלקוח יודיע בכתב על רצונו לבטל העסקה לכתובת הבאה
)להל" :הודעת הביטול"(rachel@eretzhemdah.org :

6.3

.7

מדיניות מחירי
7.1

.8

במקרה בו בוטלה עסקה בהתא לסעי!  6.2לעיל ,יוחזר ללקוח כספו אל החשבו אותו ציי
בהזמנה או אל חשבו אחר אותו ציי הלקוח בהודעת הביטול.

המחיר אשר בו תחויב בגי הזמנה באתר הינו המחיר המצוי באתר או בקישור במועד ביצוע
ההזמנה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אר חמדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,בכל עת ,את
המחירי המפורטי באתר ללא הודעה מראש .שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי
אר חמדה לפני השינוי ,ג א טר סופקו.

מדיניות משלוחי
8.1

המחירי המופיעי באתר אינ כוללי דמי משלוח .עלות המשלוח מחושבת בהתא לגודל
ההזמנה וליעד אליו היא נשלחת לפי מחירו השליחי של דואר ישראל.

8.2

זמ משלוח של ספרי .אלא א הלקוח החליט לבוא בעצמו ,זמ המשלוח של ספרי יהיה תו28 %
ימי דר %דואר ישראל או באמצעות שליח .א הספרי יישלחו באמצעות שליח ,הודעה מסודרת
תישלח למזמי .במקרה ובו תתעורר בעיה ע קבלת הספרי ,אר חמדה תבצע את מיטב
המאמצי המסחריי הסבירי על מנת לנסות לעזור ללקוח להבי מה היה מקור הבעיה.

8.3

זמ משלוח קבלה על תרומה) .אלא א התור החליט לבוא בעצמו( ,זמ משלוח הקבלה על
תרומה יהיה תו 28 %ימי דר %דואר ישראל .א הקבלה על התרומה תישלח באמצעות שליח,
הודעה מסודרת תישלח לתור.

.9

קניי רוחני
כל הדפי המצויי באתר ,לרבות הנתוני ,התכני והמידע שה מכילי ,ה רכושה
הבלעדי של אר חמדה .אר חמדה נותנת את רשותה להעתיק או לפרס את דפי האתר
במלוא או בחלק ו/או לעשות בה או במידע שבתוכ שימוש לא מסחרי ובתנאי
שיפורס מקור .זכויות היוצרי ברעיו העומד ביסוד האתר ,לרבות עיצוב האתר,
סימניו המסחריי וכ בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאר חמדה,
שמורי לאר חמדה .כמו כ ,אי להכניס באתר שינויי ,להעתיק ,להפי ,לשדר,
להציג בפומבי ,לשכפל ,לפרס או למסור לצד שלישי כל חלק מ האתר בלא קבלת
הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.

.10

כללי
 10.1אתה תשפה את אר חמדה ,עובדיה ,מנהליה ,בעלי מניותיה או מי מטעמ בגי כל נזק ,הפסד,
אבד רווח ,תשלו או הוצאה שייגרמו לה  $ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  $עקב הפרת
תנאי שימוש אלה.
 10.2תנאי השימוש מתווספי לכל הוראות תנאי שימוש אחרי המצויי באתר ובמקרה של אי
התאמה ,תנאי שימוש אלו יגברו.
 10.3על תנאי שימוש אלו יחולו א %ורק דיני מדינת ישראל .מקו השיפוט הבלעדי לכל עני הנוגע
להסכ זה והשימוש באתר הינו בבד" שבראשות הרב אשר וייס שליט"א ,ירושלי .מחובת%
כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה,
לבחו ולבדוק הא השירות ותנאי השימוש בשירות תואמי ג את חוקי המדינה הזרה .אי
ביכולתה של אר חמדה להתאי את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקי של כל מדינה
ומדינה בעול .אי לכ ,%מובהר כי אתה תשא לבד %באחריות על כל הפרת די של מדינה זרה בא
תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

.11

פניה לאר חמדה
 11.1אר חמדה מקפידה על קיו הוראות החוק ומכבדת את זכות של משתמשי האתר לפרטיות
ולש טוב .א אתה סבור כי פורס באתר תוכ הפוגע ב %מטע כלשהו ,נא פנה אלינו לפי
הפרטי שלהל ואנו נשתדל לטפל בפניית %בהקד .פניות כאמור נית להעביר לכתובת הבאה:
info@eretzhemdah.org
 11.2עודכ לאחרונה :דצמבר2015 ,

