תקנון אתר "רגב גוטמן"
גולש יקר,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר האינטרנט "רגב גוטמן" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו,
בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם  www.regevgutman.co.ilובין אם מכל שם
מתחם אחר ("האתר") .אתר האינטרנט מופעל ומנוהל על ידי "רגב גוטמן בע"מ" ("מפעילת
האתר").
האמור בתקנון זה מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .בתקנון זה
"גולש/ת"  -כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו" .מפעילת האתר"  -לרבות מנהליה ,עובדיה,
בעלי מניותיה וכל מי מטעמה.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ,ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון
בינך לבין האתר ומפעיליו .עקב כך ,הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה ו/או כניסה לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה על כל חלקיו ,והגולש פוטר את
מפעילת האתר מכל טענה ,דרישה או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם הגלישה ו/או
הכניסה ו/או השימוש באתר.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש ,כולם או חלקם ,אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה
שהיא.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
מפעילת האתר רשאית ,מבלי לספק נימוק ,לחסום את השימוש באתר לגולש כלשהו ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,מכל סוג ומין ,למעט
הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון ,יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
מטרת האתר
האתר כולל מידע לגבי מפעילת האתר ,מידע לגבי הקורסים השונים שהמפעילה מציעה ,צוות
החברה  ,תכנים חופשיים ותכנים בתשלום  ,תמונות ,מאמרים לעיון והצגת מבצעים מעת לעת.
תכנים המופיעים באתר והגבלת אחריות
האתר עשוי לכלול קישורים למידע ותכנים המתפרסמים באתרים שונים ברשת האינטרנט (לרבות
יו-טיוב) ,אשר אינם קשורים לאתר .עצם המצאות הקישור או מידע המובא מתוכו אינה מהווה
אישור של מפעילת האתר לנכונות ולדיוק של תכנים אלו ,וכי הקישור או המידע המצוי בו תואם
את צרכיך.
מידע המתפרסם באתר אינו
מקצוע/מורים/יועצים/מרצים מתאימים.

מהווה

תחליף

להתייעצות/לימוד
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אנשי

מפעילת האתר ואו מי מטעמה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובכל מכשיר קצה
המפורטים בתקנון זה ובאתר.
תוכנם ,דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל
נזק ,אי נוחות ,אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ואו תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש,
לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים ובטיפים באתר זה אינם באחריות מפעילת האתר או
מי מטעמה.

כל תוכן פרסומי ,מידע וטיפים ,המתפרסמים באתר זה אינם תחת אחריות מפעילת האתר ,ואין
לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג .השימוש בתוכן האתר הינו באחריות הגולש
בלבד.
התכנים ,השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ( ,)AS ISולא ניתן להתאימם
לצרכיו של כל גולש באתר .לגולש באתר לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי מפעילת
האתר בגין התכנים והמידע באתר ,יכולותיהם ,מגבלותיהם ,דיוקם ,תועלתם ,התאמתם
לצרכיך .השימוש באתר נעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,כספי או אחר ,שיגרם לך כתוצאה
משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר ו/או על המידע והתכנים המופיעים בו ,לרבות מידע
המתפרסם על-ידי צדדים שלישיים.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים באתר ,או מקושרים מתוכו,
ואשר אינם מופעלים על-ידי מפעילת האתר .בכלל זה לא תישא מפעילת האתר באחריות למידע
המתפרסם באתרים אלה לרבות שלמותו ,דיוקו ,עדכניותו ונכונותו – או כל פרט אחר הקשור
עמם .מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ,כספי או אחר שייגרם ,לרבות
אבדן מידע וכל נזק אחר ,כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים
שתגיע אליהם באמצעות איזה מהתכנים באתר.
היה ומפעילת האתר תנסה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין ,לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של
גולש ,סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מפעילת האתר.
נוכח האמור תחת הכותרת תכנים המופיעים באתר והגבלת אחריות הגולש מצהיר בזאת ,כי אין
ולא תהיה לו ו/או לכל הבאים בשמו ו/או מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת
האתר ,בכל הקשור והמתייחס לאתר ולתכנים המפורסמים בו ו/או לתוצאות השימוש בהם.
הגולש מצהיר בזאת כי התחייבותו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
תיקון טעויות ותקלות
מפעילת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או
הפסקות ,וכי האתר ינוהל ללא טעויות ,יהיה חסין מפני גישה לא מורשית ,נזקים ,קלקולים ,אי
דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות ,לרבות תקלות בחומרה ,טעויות בפתרונות ,בתוכנה או בקווי
התקשורת ,ולגולש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
מפעילת האתר עושה מאמצים מתמידים להקפיד על נכונות המידע המתפרסם בו ,אך ייתכנו גם
טעויות בפרסום .אם אתה סבור כי תוכן מסוים באתר אינו מדויק ו/או שגוי ,נא הודיענו על כך
באמצעות מייל regevgutman@gmail.com
תשלום
השימוש באתר אינו כרוך בתשלום כלשהו לאתר או למפעילת האתר ,אלא אם צוין אחרת
במפורש ,ונתקבלה הסכמת הגולש לביצוע תשלומים כאמור בנפרד .עם זאת ,מפעילת האתר
שומרת לעצמה את זכותה העתידית לגבות כסף בגין השימוש באתר.
תכנים אשר בתשלום יגבו על ידי  PAYPALאו בסליקת אשראי או בתשלום דרך המשרד של
גוטמן".
"רגב
האתר לא מאחסן שום פרטי תשלום לרבות כרטיסי אשראי ,פרטי חשבון בנק וכו'.

רכישת יתרת קרדיטים
קיימת אפשרות למשתמש לרכוש שובר הטבה ליתרת קרדיטים אשר באמצעותה ניתן לבצע
רכישות באתר .היתרה תופיע בדף הפרופיל של המשתמש ועימה הוא יוכל לבצע רכישות באתר.
 .1הקרדיטים הם אישיים ונזקפים לזכות המשתמש שרכש אותם בלבד .לא ניתן להעביר
אותם למשתמש אחר.
 .2לא ינתן זיכוי כספי עבור יתרת קרדיטים שלא נוצלה.
 .3לא ניתן לרכוש בעזרת יתרת הקרידטים קורסים באנגלית ובשמאות מקרקעין של גולן
שבי ודור לרון.
 .4לא ניתן לשלב את הרכישה ביתרת הקרידטים יחד עם קופון הנחה של אגודת
הסטודנטים של האו"פ.
 .5חברת רגב גוטמן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש במוצר זה או לשנות את
תנאיו.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בעיצוב האתר ,הטקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינו
של מפעילת האתר בלבד .חל איסור מוחלט על הפצת השאלות ו/או הפתרונות ,פרטי הכניסה
לאתר ,שם המשתמש והסיסמה .כמו כן ,החומרים המוצעים בתשלום (מרתונים מקוונים) הינם
לפי שם משתמש וסיסמה אישיים שאינם ניתנים להעברה לאדם  /סטודנט אחר .במידה
ויתברר שפרטי הכניסה הועברו לאדם אחר ,תחסם הגישה לאותו "יוזר" (שם משתמש)  ,והדבר
יהווה עילה לתביעה משפטית על הפקת זוכויות יוצרים.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של מפעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו
לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור .בכלל זה ,ומבלי למעט מכלליות האמור,
מפעילת האתר הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר ,בפטנטים
ובמדגמים של האתר ,בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים ,בסודות מסחריים הכרוכים
בהפעלת האתר ובהענקת השירות ,בעיצוב האתר ,במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו ,לרבות אך
מבלי לגרוע ,תוכנות ,יישומים ,קבצים גראפיים ואחרים ,קודי מחשבים ,טקסטים ו/או כל חומר
אחר הכלול בו (להלן " -המידע").
אין להעתיק ,להפיץ ,לשכפל ,להציג בפומבי ,או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו.
אין לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להעביר ,למכור ,להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו ,במידע ו/או
בכל חלק הימנו ,אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מפעילת האתר.
הגנת הפרטיות
הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווה הסכמה מצידך לכך שמפעילת האתר תוכל לבצע פיקוח
ממוחשב על השימוש שאתה עושה באתר ובשירותיו באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים.
מפעילת האתר רשאית להשתמש בכל מידע כאמור וכן במידע שנמסר על ידך ככל שיימסר ,לצורך
בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים ,רמתם ותקינותם ו/או לצורך
קיום הוראות כל דין ,ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של מפעילת האתר ,ו/או לצורך ניתוח
ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ,לרבות מפרסמים.
מלבד לצרכי האתר ,מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטיך ובמידע כאמור לשם
משלוח באמצעות דואר אלקטרוני של עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי בין אם
מידע שמפעילת האתר תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
מפעילת האתר מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא
תשמור על פרטיות הגולשים למעט כל מידע שתהיה מחויבת למסור ואשר יידרש ממנה על פי חוק
ו/או על פי צו של בית משפט ו/או רשות מוסמכת.

ניתוק ,הפסקה ושינויים
באתר קיימים  3סוגי קורסים לרכישה :
 .1קורס רגיל :התשלום לקורס הוא חד פעמי .התוכן שניתן בתשלום הינו רלוונטי לתקופת
הבחינות הקרובה למועד הרכישה .לאחר מועד המבחנים ,תמחק ההרשאה .במידה
והמשתמש צריך את המשך ההרשאה לקראת מועד נוסף ,יספק המשתמש אישור הרשמה
לבחינה או הוכחה שהקורס עדיין בלימוד והרשאתו תחודש באופן אוטומטי באתר .יצויין
שנית שחל איסור מוחלט על העברת פרטי הכניסה לאדם אחר ,ופעולה זו היא עילה
לתביעה משפטית על הפרת זכויות יוצרים.
 .2קורס ל 3-או  6חודשים  :זהו קורס שנקנה עבור תקופה זו.
 .3קורס בתשלום מתחדש  :זהו קורס אשר התשלום עליו הוא חודשי ,וכל עוד ממשיך
התשלום -ממשיכה ההרשאה .כאשר הסטודנט יבטל את הוראת התשלום ,הקורס
יסתיים.
מפעילת האתר רשאית להפסיק ו/או להגביל את השירות הניתן מטעמה באתר ,באופן חלקי או
מלא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים .כגולש באתר הנך
מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תקנון האתר כאמור.
כמו כן רשאית מפעילת האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת.
אין בחסימה ,בהפסקה או בהגבלת השירות ,כאמור לעיל ,כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות
כלשהי ,ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה ועל פי כל דין.
מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראהו ,את היקף וזמינות השירותים וכל
היבט אחר הכרוך בהם  -והכל ,בלא צורך להודיע לגולש .לגולש לא תהיה כל טענה ,תביעה ו/או
דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו ,התקנון יפורש על פיהם,
וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-
יפו בלבד.

