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תק ון אתר ות אי שימוש
ברוכים הבאים לאתר "א גלית באיזי" ,להלן ת אי השימוש באתר זה:
הסכם ת אי שימוש  .1כללי א .ברוכים הבאים לאתר  www.EZEnglishVOD.co.ilלהלן –
"האתר" .ב .האתר מ והל על ידי "א גלית באיזי" )להלן – "מפעיל האתר"( .פרטיו לצורך יצירת
קשר הן :דוא"ל ezenglishvod@gmail.com:להלן – "כתובת הדוא"ל להודעות" .ג .ת אי
שימוש אלו מ וסחים בלשון זכר לשם ה וחות בלבד ומתייחסים לש י המי ים .ת אי שימוש אלה
מהווים הסכם מחייב בי ך לבין מפעילת האתר ומוסכם בזאת במפורש כי הכ יסה לאתר והשימוש
באיזה מן השירותים המוצעים בו ,בין אם מדובר בשירותים בתשלום ובין אם מדובר בשירותים
ללא תשלום ,מהווים אישור לכך כי קראת והסכמת להיות כפוף לת אי השימוש המפורטים להלן
ולהודעות מטעם ה הלת האתר המתפרסמות בו .ד .בשל היותם של ת אי השימוש הסכם מחייב
א ו ממליצים כי תקרא את ת אי השימוש בתשומת לב מרובה .ה .באישורך כי קראת את ת אי
השימוש המפורטים להלן אתה מצהיר כי ה ך מעל לגיל  18וכי אין כל מ יעה כי תצפה באתר,
תתקשר בהסכם זה ותשלם עבור השירותים שתבחר לרכוש באמצעות אמצעי התשלום שתבחר .ו.
מודגש בזאת כי אם אי ך מסכים לת אי השימוש או אי ך מעל גיל  18ש ים ולא קבלת אישור
הורים ,ב וסח המתאים המופיע באתר ,אי ך רשאי לגלוש באתר או להשתמש באיזה מן
השירותים שהוא מציע .ז .עוד מודגש כי האתר והשירותים ה ית ים בו מיועדים ל שים ולגברים
כאחד .השימוש בלשון קבה או זכר באתר ובת אי השימוש לא ועדו על מ ת להגביל השימוש
באתר למין כלשהו והן מחייבות את המשתמשים תהא הלשון ש קטה אשר תהא .2 .השירותים
ה ית ים באתר א .האתר מהווה אכס יה לקורסים בתשלום ללימוד כללי הדקדוק )(Grammar
בא גלית ,הלמידה הי ה במתכו ת למידה מרחוק ,בלמידה עצמית בטכ ולוגיות ובאמצעים שו ים
באמצעות רשת האי טר ט לתקופת זמן מוגבלת  .ב .ושאי הקורסים לבחירה מפורטים בדף הבית
באתר .ג .רכישת שירותי האתר פירושה קבלת זכות לצפות בקורס אחד או יותר ,לפי בחירתך,
כ גד התשלום לזמן מוגבל המצוין לצד הקורס וכן שימוש בשאר השירותים המוצעים באתר למי
שבוחר לרכוש שירות באתר כגון השתתפות בפורום שאלות ותשובות ,אם יופעל ,וכיוצ"ב .יודגש
כי ההשתתפות בפורום ,אם יהיה ,מחייבת שמירה על כללי הת הגות אותים ומכל מקום ה הלת
האתר שומרת על זכותה למחוק כל הודעה שתישא אופי בלתי הולם בהתאם לשיקול דעתה
המוחלט והבלעדי .ד .השימוש באתר מחייב יצירת חשבון משתמש כמפורט להלן .מובהר בזאת כי
האתר אי ו מחויב להיע ות לכל בקשה לפתיחת חשבון משתמש ולרכישת שירותים ,והוא כפוף
לכל ת אי השימוש ולתשלום התמורה עבור השירותים .כן מובהר בזאת כי האתר שומר על זכותו
שלא להיעתר לבקשת גולש ליצור חשבון משתמש ולרכוש שירותים מן האתר ,לפי שיקול דעתו
המוחלט והבלעדי .ה .מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שי וי כפי שתמצא ל כון בתכ ים
המופיעים באתר ,ובכלל זה גם לאחר שהמשתמש רכש שירות משירותי האתר ובלבד ששי וי
שיתבצע לאחר שהשירות רכש יעשה על מ ת להסיר טעויות ,שגיאות או אי דיוקים או לעדכן את
התכ ים באתר בשל שי ויים טכ ולוגיים וכיוצא באלה .ה .השירותים באתר ית ים בתשלום אלא
אם צוין במפורש לצד שירות כלשהו כי אי ו כרוך בתשלום .מובהר כי ת אי השימוש חלים גם על
שירות ש יתן ללא תשלום .ו .התשלום עבור השירותים יתבצע באמצעות אתר מאובטח כמפורט
להלן .3 .יצירת חשבון ,מסירת פרטים ואמצעי תשלום א .השימוש באתר מות ה ביצירת חשבון
משתמש באתר .לצורך פתיחת החשבון תידרש למסור מספר פרטים אישיים .ה ך מצהיר ומתחייב
לספק את מלוא הפרטים ה כו ים ה דרשים ולעדכן אותם אם הם ישת ו .ד .המידע אודות אמצעי
התשלום מועבר לאתר המאובטח בלבד ולכן ,האתר של ו אי ו חשף ל תו י אמצעי התשלום שלך,
כגון מספר כרטיס אשראי וכיוצ"ב .לפיכך ,אין ל ו כל שליטה על הפעולות המתבצעות בי ך לבין
האתר המאובטח או לפעולות המתבצעות על ידי האתר המאובטח ואי ו ושאים באחריות כלשהי
לאיזה מן הפעולות המתבצעות על ידי האתר המאובטח .בהתאם לכך א ו לא ישא ב זקים
כלשהם אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו שיתבצעו על ידי ו/או באחריות
האתר המאובטח .ה .מתן מידע שאי ו מלא ומדויק ,כ דרש לצורך יצירת החשבון או לצורך ביצוע
התשלומים עבור השירותים מהווה הפרה של ת אי השימוש ובמקרה כזה א ו שומרים על זכות ו
שלא לתת לך לעשות שימוש בשירותי האתר או להפסיקם בכל עת .ו .מובהר בזאת כי חשבון

המשתמש שיצרת הי ו חשבון אישי בלבד ואי ך מורשה לחלוק אותו עם אחרים .ז .כחלק מתהליך
יצירת חשבון המשתמש תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא פרטית .אי ך רשאי לשתף אחרים
בשם המשתמש ובסיסמה או להרשות למישהו אחר לעשות בהם שימוש כלשהו ובאחריותך
לשמור את הפרטים הללו סודיים .ח .הרישיון שתקבל לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידי
האתר ,ית ים לך בלבד ואי ך רשאי לחלוק אותם עם אחרים באופן כלשהו .שימוש כלשהו ,אשר
אי ו תואם את הת אים האלה ,למשל ,מתן אפשרות לאחר לעשות שימוש בשם המשתמש
ובסיסמה וכיוצא באלה ,מהווה הפרה של ת אי המשתמש .ט .מובהר בזאת כי כל שימוש שיעשה
באתר באמצעות פרטי המשתמש שלך ייחשב כשימוש שלך ויראו אותו כשימוש ש עשה
בהסכמתך .י .כל שימוש שיעשה באתר אשר יהיה מ וגד לת אי השימוש או החוק מזכה את
מפעילת האתר להקפיא את חשבון המשתמש שלך באתר או למחוק אותו לחלוטין ולבטל ,למפרע,
את זכות השימוש ש ית ה לך באתר ובשירותים ה ית ים בו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
המוק ה ל ו לפי כל דין ולפי ת אי השימוש ,ללא החזר כספי כלשהו .4 .ביטול ושי וי של העסקה
ות אים להחזר כספי א .על רכישת שירותים באתר תחול ה הוראות חוק הג ת הצרכן ,התשמ"א –
) 1981להלן " -חוק הג ת הצרכן"( .אולם ,למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת במפורש כי הוראות
חוק הג ת הצרכן לא יחולו על רכישת שירותים שבוצעה לשימוש מסחרי ו/או עסקי .מובהר בזאת
כי לשימוש מסחרי ו/או עסקי יחשב כל שימוש למטרה עסקית ו/או מסחרית וכן רכישה עבור בית
עסק ,רכישה בסיטו אות ,רכישה בהיקף שאי ה לשימוש פרטי .ב .הרכישות ית ת לביטול,
בהתאם להוראות חוק הג ת הצרכן ,בסעיף 14ג)ג( ,ובלבד שהמשתמש לא החל בצפייה בקורס
שבחר .מובהר בזאת כי הוראות אלה אי ן חלות במקרים בהם קבע ,על פי חוק הג ת הצרכן ,כי
למשתמש עומדת זכות לבטל את העסקה ולקבל חזרה את כספו .5 .אחריות א .מפעילת האתר
עושה מאמצים על מ ת שהתכ ים בקורסים המתפרסמים באתר יכילו מידע מקצועי ,שלם
ומדויק .עם זאת ,מפעילת האתר מודיעה בזאת במפורש כי אין באפשרותה להבטיח כי לא יהיו
בתכ ים באתר טעויות ,שגיאות ואי דיוקים כלשהם .ב .מפעילת האתר אי ה אחראית ל כו ות
התוכן המתפרסם באתר ולמשתמש לא תהיה כל טע ה בגין הסתמכותו על תכ ים כלשהם
שפורסמו באתר או על טעויות ,שגיאות או אי דיוקים אשר פלו בהם .ג .הפעלתו השוטפת של
האתר ושל השירותים ה ית ים באמצעותו מושפעת משורה של גורמים טכ ולוגיים שחלקם אי ם
בשליטתה של מפעילת האתר והיא אי ה מתחייבת לזמי ות מוחלטת של האתר והשירותים
ה ית ים בו או כי האתר והשירותים ה ית ים בו יפעלו ללא כל תקלות .ד .אין בתקלות באתר,
בשירותים ה ית ים ,בזמי ותו ובהפעלתו השוטפת כדי לזכות את המשתמש בפיצוי כלשהו ובכל
מקרה אם ייפסק פיצוי כלשהו ,הוא לא יעלה על סך התמורה ששולמה עבור השירות ש רכש על
ידי המשתמש .ה .תמיכה וליווי :הלמידה הי ה במתכו ת למידה מרחוק ,בלמידה עצמית ומפעילת
האתר אי ה מספקת מתן תמיכה ולווי טכ י ו/או לימודי .מתן תמיכה וליווי ,אם יי תן ,יי תן רק
בוואטסאפ או בדוא"ל לפי שיקול דעתו של מפעילת האתר ורק בימים ובשעות שיקבעו ע"י
מפעילת האתר והיא אי ה מתחייבת לזמי ות מוחלטת אם בכלל .אין בתמיכה ובלווי או סירוב
לתמיכה וליווי באתר ,בשירותים ה ית ים ,בזמי ותו ובהפעלתו השוטפת כדי לזכות את המשתמש
בפיצוי כלשהו ובכל מקרה אם ייפסק פיצוי כלשהו ,הוא לא יעלה על סך התמורה ששולמה עבור
השירות ש רכש על ידי המשתמש  .6פרטיות א .מפעילת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש
בפרטים האישיים של המשתמש מלבד לצורכי האתר .ב .מפעילת האתר שומרת על זכותה לאסוף
מידע ולעשות שימוש במידע כאמור ביחס להרגלי ואופן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו
לצורך קידום ,הרחבת ושיפור השירותים ה ית ים באתר .ג .ה ך ותן בזאת את הסכמתך המלאה
כי האתר ישלח אליך ,לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,הודעות שו ות ביחס לשירותים שרכשת
באתר לרבות עדכו ים ,תוספות ,תיקו ים וכיוצ"ב .ד .מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ג' לעיל ה ו
מודיעים לך בזאת כי מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שמסרת
לצורך משלוח דברי פרסומת מטעמה זולת אם תודיע ל ו כי אי ך מעו יין לקבל דברי פרסומת
כאמור באמצעות כתובת הדוא"ל להודעות .ה .פרטי אמצעי התשלום בהם בחרת אי ם מגיעים
לידיעת ו ,אי ם מצאים בשליטת ו ואין ל ו רישומים ה וגעים אליהם אלא מתבצעים באמצעות
אתר של גורם חיצו י המורשה לכך  7.בעלות א .כל הזכויות ו/או הק יין הרוח י באתר ובכל
התכ ים שבו לרבות קורסים מקוו ים ,מערכת הלמידה ,האלמ טים המשולבים בה ,אופן עברתם,
קוד מחשב ,ושא ,אובייקטים ,תמו ות ,תווים ,שמות ,סיפורים ,דיאלוגים ,משפטי מפתח,

מיקומים ,רעיו ות ,מצגים אמ ותיים ,א ימציות ,צלילים ,יצירות מוסיקליות ,אפקטים של תמו ה
ושמע ,שיטות תפעול ,וכיוצא באלה ה ם בבעלותה המלאה של מפעילת האתר וחלים עליהם
הדי ים המגי ים על ק יין רוח י .ב .מבלי לגרוע מן האמור בסעיף א' לעיל ,כל הקורסים באתר
שמורים בזכויות יוצרים ואין להעתיקם ,להרשות לאחר לעשות בהם שימוש ,לפרסמם או לעשות
בהם שימוש שאי ו תואם את ת אי שימוש אלה .ב וסף ,אין לעבדם ,לש ותם ,ליטול ולהשתמש
בקטעים מהם ,לערוך מהם יצירות גזרות או כל פעולה דומה אחרת .ג .ה ך רשאי לעשות שימוש
באתר ובתכ יו למטרות לימוד אישי שלך בלבד וכל שימוש אחר הי ו שימוש אסור ומהווה הפרה
של ת אי שימוש אלה .מפעילת האתר מודיעה לך בזאת כי בב יית האתר ,תכ ית הלימודים ותכ י
הקורסים הושקעו מלאכה וממון רב וכי כל פעולה ב יגוד לת אי השימוש עלולה לגרום לה זקים
חמורים ובפרט זקי ממון בסכומים גדולים .בפרט ולמען הסר כל ספק אין להציג איזה מן
התכ ים שבאתר בפומבי או בציבור .כהצגה בפומבי או לציבור תחשב כל הצגה ו/או שימוש מעבר
לשימוש פרטי של המשתמש .כן מודיעה לך מפעילת האתר כי יכול ובתכ י הקורסים משולבים
תכ ים שהבעלות בהם היא של אחרים וכי מפעילת האתר קיבלה רישיון ספציפי לעשות בהם את
השימוש ש עשה באתר .כל שימוש אחר עלול להוות הפרה של זכויות אלה ,לגרור חיוב בפיצויים
או סעדים אחרים ולגרום למפעילת האתר זקים כבדים והיא שומרת לעצמה את מלוא הזכויות
כלפי כל משתמש באתר שיפר את אותן זכויות .אתה מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה
שבחרת עבור הכ יסה לאתר בסודיות ולדווח במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש בלי
הסכמתך .אחרת אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם )כולל לתשלום עבור שירותים(
אפילו אם עשה בלי הסכמתך .כמו כן אתה מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או
בסיסמה של אחר .אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ,או שהתוכן מפר
את זכויותיך ,ה ך מוזמן לפ ות לא גלית באיזי ,לידי הרב קוק 73א קריית מוצקין ובכתובת דואר
אלקטרו י .ezenglishvod@gmail.com :בפ ייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה ה טע ת,
מהו החומר הפוגע או המפר ,וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר .ב וסף ,עליך להצהיר כי
פ ייתך עשית בתום לב מתוך אמו ה שיש לך זכות ל קוט בפעולה זו ואשתדל לטפל בפ ייתך
בהקדם האפשרי.
 .8הדין החל ומקום השיפוט על הסכם זה יחול הדין הישראלי וכל מחלוקת בקשר להסכם זה,
לרבות בשאלת תחולתו ,תוקפו ,הוצאתו לפועל וכל דבר ה ובע ממ ו תידון בבית המשפט המוסמך
קריות בלבד .9 .הודעות למפעילת האתר ולמשתמש א .הודעות למפעילת האתר יימסרו בדוא"ל
לכתובת האתר המצוי ת בסעיף  1לעיל .למען הסר כל ספק ,האמור לעיל לא יחול על מסירת כתבי
דין שיימסרו בכתובתה של מפעילת האתר בכתובת הדוא"ל להודעות .ב .הודעות למשתמש ביחס
להפעלת האתר יימסרו בדוא"ל לכתובת דוא"ל שימסור המשתמש עם יצירת חשבון המשתמש
כתובתו של המשתמש לכל דבר וע יין תהיה במען שימסור בעת הרישום לאתר.
*כל הזכויות שמורות ל"א גלית באיזי".

