תנאי שימוש
תאריך עדכון אחרון 28/12/2020
ברוך הבא לאתר האינטרנט של המרכז האקדמי לב (להלן" :המרכז" או "מנהלי האתר") שכתובתו
 https://www.jct.ac.ilולאתרים הנלווים לו ה/moodle-מודל ו/levnet -לבנט (להלן" :האתר").
הגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ולמסמך מדיניות הפרטיות
המופיעים באתר (להלן" :מדיניות הפרטיות") ,אשר מהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין
המרכז .השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים ,ההתניות וההודעות המופיעות
בתנאי השימוש ו-מדיניות הפרטיות.
המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מתייחס לשני המינים כאחד.

.1

כל הזכויות בתכנים הנמצאים באתר ,ובכלל זאת מידע מכל מין וסוג ,לרבות כל תוכן מילולי ,חזותי,
קולי ,אור-קולי ( ,)audio-visualאו כל שילוב שלהם וכן עיצובם ,עיבודם ,עריכתם ,הפצתם ודרך
הצגתם ,לרבות (אך לא רק) :שם המתחם ,כל תמונה ,צילום ,איור ,הנפשה ( ,)animationטקסט,
תרשים ,דמות ,הדמיה ,דגימה ( ,) sampleסרטון ,קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה ,קובץ ,קוד
מחשב ,יישום ,תסדיר ( ,)formatסימני מסחר ,פרוטוקול ,מאגר נתונים וממשק וכל תו ,סימן,
סמלילים ,סמל וצלמית (( )iconלהלן" :תכני האתר") ,לרבות זכויות קניין רוחני ,נמצאות בבעלות
מנהלי האתר או בבעלות צדדים שלישיים אשר נתנו הסכמתם לעשיית שימוש בתכני האתר ו/או
להעלאת תכני האתר.

.2

אין לעשות כל שימוש בתכני האתר (ובכלל זאת :להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד
שלישי) בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מנהלי האתר .האמור לעיל לגבי שימוש בלתי
מורשה בתכני האתר חל גם לגבי תכנים שבבעלות צדדים שלישיים.

.3

חל איסור להציג את תכני האתר ,לרבות תמונות קטעי וידאו ואודיו ,המופיעים באתר במסגור ו/או
בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר.

.4

אסור למשתמש לפרסם באתר תוכן בלתי חוקי ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או
שיש בו כדי לפגוע ברגשות .האתר ומנהליו לא יישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר
על ידי צדדים שלישיים ,לרבות במסגרת תגובות לכתבות.

.5

אין לקשר או ליצור קישור לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ,תכנים המעודדים לגזענות
או להפליה פסולה ,או המנוגדים לחוק ,או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת
לחוק.

.6

המשתמש מתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר לפגיעה ו/או להפרה של זכויות
כלשהן לרבות ,אך מבלי למצות :זכויות חוזיות ,זכויות קנייניות ,זכויות יוצרים ,זכויות מוסריות ,זכויות
מעין קנייניות ,וכן שלא לפרסם לשון הרע ,לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט ,לא להפר צו ,ולא
לבצע פרסום אסור על פי כל דין .אין לראות בשום טקסט ו/או תמונה באתר משום עידוד להפרת
זכויות כלשהן.

.7

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מנהלי האתר שומרים לעצמם הזכות להגביל את התכנים המועלים על
ידי המשתמש לאתר וזאת על מנת למנוע פרסום תכנים פוגעים כהגדרתם בסעיפים  4-6לעיל.

.8

המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכני האתר ובכלל כך שלא ליצור יצירות נגזרות ,ושלא
לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים ,בתמורה או שלא בתמורה ,במידע או חלק
ממנו.

.9

המשתמש מתחייב להימנע מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ,לרבות באמצעים טכנולוגיים,
הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או איסוף מידע,

להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ו/או ביישומיו .המשתמש מתחייב להימנע מביצוע
פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר וגולשיו לרבות בדרך של שיבוש ו/או
הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים"" ,תולעים" ויישומים מזיקים אחרים ,סריקה אחר נתיבי
גישה או פרצות במערכות מחשב אלה ,פיצוח מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר
ו/או על המידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל .מתחייב להימנע מפעולות חדירה למחשבי
המרכז ו/או לחומר מחשב ,עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב
ו/או חומר מחשב ,מחיקת חומר מחשב ,וכדומה.
 .10תכני מודעות הפרסומת של מפרסמים באתר ,ככל שיש כאלה ,הינם קניינם של מפרסמים אלה
בלבד וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש .מובהר כי אין להשתמש במידע
ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ופרסום לקט ,אוסף ,תקציר או מאגרי מידע כלשהם.
 .11האתר עשוי לכלול תוכן מסחרי ו/או שיווקי מטעמם של צדדים שלישיים .מידע זה מהווה פרסומת
לכל דבר ועניין ואינו מהווה המלצה או עידוד לנהוג לפי אותה פרסומת .המרכז ממליץ לקרוא
ולהסכים למדיניות הפרטיות של האתרים של צדדים שלישיים לפני השימוש בהם .האתר ומנהליו
לא יחובו בכל אחריות לתוכן המסחרי ו/או הפרסומות שיפורסמו באתר .כל עסקה שתיעשה
בעקבות המידע האמור אינה עסקה שהאתר ומנהליו הם צד לה ואין להם כל אחריות בגינה.
 .12האתר כולל מידע הנוגע למסלולים שונים במרכז ,למחקרים ,לנושאי לימוד ולפרטים אודות מרצים
וסטודנטים .אין לראות במידע זה מקור בלעדי ומעודכן ואין ליטול החלטות אודות בחירת מסלולי
לימוד ,השקעה כספית ,וכל החלטה אחרת בתחום האקדמיה או בתחומים אחרים ,על סמך מידע
זה לכשעצמו.
 .13המידע שבאתר אף אינו מחליף מידע רשמי של המרכז בכל הנוגע לציונים ,מספרי קורסים ודרישות
אקדמיות.
 .14מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שבאתר יהיו תקינים ויובילו בפועל לאתרי אינטרנט
פעילים .מנהלי האתר רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו ,או להימנע מהוספת קישורים
חדש ים .עצם קיומו של קישור אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר יהיה מהימן ,עדכני
או מלא.
 .15מנהלי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר יינתנו תמיד כסדרם או בלא הפרעות והפסקות ויהיו
חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ו/או מחשבי מנהליו ו/או מחשבי המשתמשים.
המשתמש באתר לא יהיה רשאי לתבוע את המרכז בשל שינויים באתר ו/או בשל הפסקות במתן
השירות באמצעות האתר.
 .16השירותים והמידע באתר נועדו לשימוש הציבור כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש.
לא תהיה למשתמש באתר כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי האתר ומנהליו בגין תוכנם ותכונותיהם
של המידע והשירותים ,והשימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש בו.
 .17האתר מונגש על פי תקני הנגישות .פרטים בהצהרת הנגישות באתר .לעיתים עלולה הנגישות שלא
לפעול בצורה מושלמת בדפדפן מסוים או במכשיר קצה מסוים .באם נתקלתם בבעיית נגישות
באתר אנא הודיעו לנו באמצעות טופס "צור קשר" באתר ואנו נטפל בבעיה.
 .18מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית ואינם אחראים לכך שתכני האתר יוצגו באופן מלא על
מחשבכם.
 .19מנהלי האתר רשאים למנוע את השימוש באיזה מפעילויות האתר ,על פי שיקול דעתם הבלעדי
וללא הודעה מוקדמת ,ולשם כך רשאים לבטל את שם המשתמש והסיסמה שניתנו לך במידה
וניתנו לך כאלה .אין בכך גריעה מזכויות מנהלי האתר על פי כל דין לתבוע סעדים אחרים.
 .20המשתמש מאשר למנהלי האתר להשתמש במידע אשר יימסר על ידו ולפרסמו באם :התכנים אשר
הועלו על ידי המשתמש לאתר אינם חוקיים; פרטי המשתמש ו/או התכנים אשר הועלו על ידי
המשתמש לאתר קשורים ו/או נוגעים להליכים משפטיים של רשות מוסכמת ו/או צד שלישי כלשהו;

חשיפת התכנים והפרטים נדרשים לצורך שמירת אינטרסים לגיטימיים של מנהלי האתר ו/או צד
שלישי כלשהו.
 .21במסירת ו/או העלאת תכנים לאתר ע"י המשתמש ,מקנה המשתמש למנהלי האתר רשיון-חינם,
כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן ,להעתיק ,לשכפל ,להפיץ ,לשווק ,למסור לציבור ,לעבד ,לערוך,
לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת ,לפי שיקול דעתם ,באתר זה ובמדיות אחרות,
לרבות באתרי אינטרנט נוספים ובארכיבים דיגיטאליים.
 .22מידע אישי על אחרים – גולש המספק במסגרת השימוש באתר מידע על אדם אחר ,עליו ליידע
אותו מראש על כך שי מסור את פרטיו ,ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם
לקבוע במדיניות הפרטיות .גולש המסכים בשמו של אדם אחר לקבל פרסומות ,עליו גם לוודא
מראש שהוא מסכים לכך .בכל מקרה שגולש יפעל בניגוד לאמור כאן ובמדיניות הפרטיות הוא
יחוב באחריות המלאה לכל נזק שייגרם למרכז בשל כך ,ויחוב לשפות את המרכז בכל סכום נזק
כנ"ל ,מייד לאחר קבלת הודעה על כך מהמרכז.
 .23מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר וכן יוכלו לשנות מעת לעת את האתר
לרבות :עיצובו  ,מראהו ,תכניו ,השירותים הניתנים בו ,וכל היבט אחר בו ,בלא צורך להודיע על כך
מראש.
 .24הגבלת אחריות
א.

מנהלי האתר אינם אחראים לתכנים המועלים לאתר על ידי משתמשי האתר ,לרבות התוכן
המופיע בפורום הגולשים באתר ,ולא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים אלו ו/או בקשר לכל
מידע הנוגע ו/או הנובע מהקישוריות (באנרים ,לינקים) המצויים באתר.

ב.

מנהלי האתר אינם אחראים לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה
להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום גולשים.

ג.

התכנים המפורסמים על ידי המשתמשים השונים באתר ,לרבות ע"י עובדי מנהלי האתר ,אינם
מבטאים את עמדת מנהלי האתר.

ד.

באם נתקל המשתמש במסגרת גלישתו באתר בתכנים אשר לטעמו פוגעים בזכויות המוקנות
לו על פי דין הנו מתבקש לפנות מנהלי האתר באימייל  support@jct.ac.ilבצירוף פירוט מלא
וזאת לשם בדיקת טענותיו לגופן.

 .25הנכם מתחייבים בזאת לשפות את מנהלי האתר בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן-רווח ,תשלום או הוצאה
שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בשל העלאת תכנים כלשהם ע"י המשתמש ו/או
ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לכל דין בקשר לאתר.
.
 .26אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות הקמה לאתר ומנהליו לפי כל דין ,או כדי להתיר
ביצוע כל מעשה בניגוד לדין.
 .27אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה ,יש
לראות את אותו תנאי כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף ,שתוכנו הינו הקרוב ביותר לסעיף המקורי,
וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר התנאים.
 .28על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לדון תהא מסורה
לבתי המשפט בירושלים.
 .29עדכון תנאי השימוש
המרכז שומר על זכותו לשנות ו/או להתאים את תנאי השימוש מעת לעת ובהתאם לצורך על פי
שיקול דעתו הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה ,מוקדמת ו/או בדיעבד .במקרה של עדכון תנאי
השימוש ,המרכז יעדכן את "תאריך" בראש המסמך והשינויים ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי
השימוש המעודכנים באתר .באחריות הגולש לבדוק את תנאי השימוש ותאריך העדכון שלהם מעת
לעת.

 .30צור קשר
הי נך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים באתר .הינך מוזמן ליצור
אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר ו/או בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות,
בכתובת .support@jct.ac.il

