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 כללי .1
(להלן: כוללים את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שירות אלו, התנאי  .1.1

אתר חלים על המשתמש באפליקציה בשם "ועד הורים", ") ההסכם"
www.vaadhorim.co.il וכן כל  וכל מתחם שבו יאוחסן) (לרבות כל עמודי האתר

על ידי ו/או באמצעות צוות  פלטפורמה חברתית ו/או תוכן קשור המופעלים
 .")המערכתבעל "-", והמערכת"(להלן:  פיתוח אותו מוביל מר גיא יום טוב

מביע וכי הנך  18מאשר כי גילך הוא מעל גיל בעשיית שימוש במערכת הנך  .1.2
המפורטת להלן. תנאי הסכם זה, לרבות מדיניות הפרטיות כל את הסכמתך ל

ו/או למדיניות הפרטיות המפורטת  ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה
מובהר, כי כניסת . השימוש בכל הימנע מצא לאלתר מהמערכת ו, אנא להלן

ילדים למערכת מותרת אך ורק אם כניסתם אושרה על ידי אפוטרופסיהם 
 החוקיים ובלעדיים. 

לועדי הורים, כיתות וגנים להתגבר על  מטרת המערכת היא, בין היתר, לסייע .1.3
ולאפשר לקבוצות חברתיות אלו למנף  , לגשר על פערי מידע,קשיים ארגוניים

השימוש במערכת מיועד את כוחן החברתי ואת הפוטנציאל הצרכני הגלום בהן. 
, וכן להורים, לצוות העובדים בבתי הספר ימוש ועדי הורים בכיתות בתי ספרלש

המערכת ל מבעו/או הגנים, ולגורמים קשורים ו/או אחרים ובלבד שאלו קיבלו 
 ו/או תספק לצורך ניהול וקידום הפעילויות אותם מספקתלרבות הרשאה 

המערכת. ככל שהנך הורה של קטין אשר אליו מתייחס השימוש במערכת, 
וכי הנך מסכים לכל  הבלעדי והחוקי של הקטיןהנך מצהיר כי הנך אפוטרופסו 

אינך אפוטרופסו הנך אפוטרופסו של הקטין אך ככל ש. תנאי הסכם זה
בשימושך הנך מצהיר כי קיבלת את רשותו של הבלעדי של הקטין, 

ככל שפעילותך האפוטרופוס הנוסף לשימוש במערכת לפי כל תנאי הסכם זה. 
, הנך מצהיר כי יש בידיך את כל ופסושאינך אפוטר מתייחסת אל קטין ספציפי

 לרבותההסכמות הנדרשות לפי חוק לצורך השימוש במערכת ביחס לאותו קטין
הסכם זה והנך וכי קראת היטב את הבלעדיים והחוקיים,  אפוטרופסיוהסכמת 

 . מסכים לו
ולהימנע הסכם זה להקפיד בשמירת תנאי הנך מתחייב בשימושך במערכת  .1.4

 לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור(פוגעניתהעשויה להיות מכל פעולה 



ו/או כזו המפרה את החוק ו/או זכויותיו של פגיעה בחוויית משתמשים אחרים) 
 .ו/או כזו שלא ניתנה לגביה הרשאה על ידי בעל המערכת צד שלישי

באמצעות בכל תוכנה ו/או יישום העשוי להזיק למערכת לרבות אין להשתמש  .1.5
מערכות סריקה, תוכנות ריגול, "עכבישים", , "וירוסים" "זוחלים", "רובוטים"

, אמצעים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות קבצים מזיקים
ו/או למנוע גישה ממשתמשים אחרים או לשבש את הגישה למערכת, ליצור 

ו/או עדכון לבצע כל הנדסה חוזרת ו/או שינוי  ואיןוכיו"ב  עומס על המערכת,
והנתונים ו/או המידע ו/או התכנים המונגשים על ידה  , קבציהבמערכת, פרטיה

 ו/או הקשורים אליה.
 

 הרישום למערכת .2
פרטים אישיים כגון שמך הפרטי ושם בהרשמתך למערכת הנך מתחייב לספק  .2.1

הולדתך וימי הולדתם של ימי שמותיהם, מינם, מספר ילדיך, נך, יממשפחתך, 
ילדיך, פרטי  /לומדיםבני משפחתך, כתובת מגורים, מוסד לימודי בו שוהים

. על פרטי הרישום להיות נכונים ומדויקים. התקשרות (כגון דוא"ל / טלפון) וכד'
 חל איסור על יצירת יותר משם משתמש אחד ו/או התחזות לגורם / אדם אחר

הנך נחזה כפועל בשם גורם אחר ללא ו/או כל שימוש במערכת באופן בו 
אינך . ו/או מציג מצג שווא לגבי צד שלישי ו/או עניין אחר קבלת היתר ממנו

ך במערכת אולם אם תבחר לעשות כן, אנא וודא יחייב להטמיע תמונות של ילד
וכי הנך  היטב כי כל תנאי הסכם זה (לרבות מדיניות הפרטיות) מקובלים עליך

 . עומד בהם
גישה קבועה למערכת תסופק לך ו/או תהליך אימות נתונים ההרשמה עם סיום  .2.2

 ת ואין להעבירה לכל גורם אחרואישי הנןהסיסמה הגישה ו/או סיסמה. ו/או 
/גישה אליה ו/או אל  הרשאה לשימוש בהם אחר ו/או להעניק לכל גור

די אודות כל ניסיון פריצה למערכת להודיע למערכת באופן מייש . המערכת
 ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך.  

 

 הגבלות תוכן  .3

לציבור המערכת עשויה לכלול אזורים אינטראקטיביים סגורים ו/או פתוחים  .3.1
וכן שירותים (ובכללם פרסומות) הנגישים לכלל המשתמשים, הרחב 

למשתמשים ספציפיים ו/או לקבוצות משתמשים לרבות פורומים, חדרי צ'אט, 



לוחות מודעות, שירותי אחסון, ואזורים אחרים, והכל לפי שיקול דעתה של 
אשר תהא רשאית לשנות את האזורים האינטראקטיביים, להרחיבם  המערכת

וכן להוסיף  לפי שיקול דעתה לצורך ניהול עניין ספציפי או כללי ו/או לצמצמם
. מובהר, כי במערכת, לרבות באזורים לגרוע מהם קהלי יעדלהם קהלי יעד או 

יתכן וישותפו תכנים מסוגים שונים לרבות טקסטים, יצירות, נתונים, סגורים 
מים ו/או כל קטעי וידאו, גרפיקה, יישו, צילומיםמידע, מוסיקה, סימני מסחר, 

(לרבות מדיניות  הסכם זה"). תנאי התכנים" ו/או "התוכן(להלן: " תוכן אחר
הוא באחריותו בכל וכן כאמור הפרטיות) חלים על כל התכנים והשימוש 

 הבלעדית של המשתמש.  
בשימושך במערכת הנך לעיל,  1.4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3.2

להימנע מהתבטאויות ו/או תכנים לשמור על לשון נקיה ומנומסת, מתחייב 
לנושאים המטופלים  ) שאינם קשורים, תמונות וכיו"ב(לרבות טקסטים, גרפיקה

השמצה, גינוי, מוכן להימנע שון הרע, העשויים להוות ל,כאלו על ידי המערכת
, שנאה, אלימותהסתה לגזענות, חומר תועבה, פרסום פגיעה בשם טוב, 

 של גורמים כלשהםו/או בזכות הפרסום פגיעה בפרטיותם הטרדה ו/או איום,
(לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור פרסום כתובתם ו/או כתובתם 

מספר פרסום , ו/או שימוש בהם לצורך משלוח דואר פרסומי האלקטרונית
רגשות פגיעה בפגיעה בטעם הטוב,וכן להימנע מ,הטלפון שלהם וכיו"ב)

כל מפרסום ו/או הפרת דיני קניין רוחני הטעייה, מצגי שווא ו/או הצגת הציבור, 
ניצול לרעה וכן כל פעולה אחרת העשויה להוות  שירות, מוצר, עסק או אדם

. פגיעה בדין ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישייםמערכת ו/או של ה
ו/או תוכן תיעוד כל בחל עליך איסור על הפצה, פרסום ושימוש כמו כן 

 מידע אודות אדם אחר ו/או דמותו, מלבד דמותך שלךכהגדרתו לעיל שעניינו 
 .אלא אם קיבלת את הרשאתו של זה לעשות שימוש בתיעוד ו/או התוכן האמור

של ו/או אודות לעיל3.2בסעיף כאמור ו/או תוכן אין להפיץ ו/או לפרסם תיעוד  .3.3
הנך האפוטרופוס החוקי והבלעדי של הקטין ו/או קיבלת את קטין אלא אם 

ובכל  ,בכתב מאפוטרופסיו החוקיים והבלעדייםוהספציפית הרשאתו המפורשת 
חוק בחוק לרבות עבירה על כל ו/או בשימוש מקרה בכפוף לכך שאין בפרסום 

. 1977 -"ז תשלו/או חוק העונשין, , 1960 - , תש"ךהנוער (טיפול והשגחה)
ומבלי לגרוע מכלליות האמור אין לפרסום ו/או להפיץ ו/או לעשות כל  בפרט,

שימוש באמצעות המערכת ו/או בקשר אליה באופן שחושף את הקטין 
במערומיו, ו/או מידע בדבר בריאותו הפיסית ו/או מצבו הנפשי, מצב התפתחותו, 



סום ו/או העושה תיעוד ו/או פרעבירה שנעברה על ידו ו/או על ידי הוריו וכיו"ב. 
 הפצת מידע מסוג זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. 

 

 קניין רוחני, תכני משתמשים ותכני צד ג'  .4
השימוש במערכת יכלול בין היתר תכנים שאותם מעלים משתמשים (להלן:  .4.1

"), תכני צד ג'"), וכן תכנים של צדדים שלישיים (להלן: "תכני משתמשים"
תכנים למעט וכיו"ב.  קייטנות, זכויות התלמיד, מידע על חוגים, כגון פרסומות

, כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני צדג' המועלים על ידי משתמשים ותכני
ובכלל זה סימני המסחר וזכויות היוצרים במערכת, בתכניה ובכל תוכן קשור 
(לרבות לוגו האפליקציה, גרפיקה ועיצובים, צילומים וטקסטים), שייכות 

 המערכת. אופן בלעדי לבעל ושמורות ב
משאבים זמן, מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי בעל המערכת משקיע  .4.2

כספיים, אינטלקטואליים ואחרים בין היתר בליקוט נתונים, מידע ורעיונות, 
בניית שיטות עבודה, פורמטים וריכוזם והעמדתם בצורה נגישה ונוחה 

ו/או אינם  המערכתאינם בבעלותו של בעל על כן, גם אם אלו למשתמש. 
כמו תכנים ויצירות אחרות מוגנים בזכויות יוצרים, העמדתם לרשות המשתמש 

כמו בכל  אך ורק לצורך עשיית שימוש פרטי בהם, ואין לעשות בהםנועדה 
(לרבות העתקתם, העברתם ו/או  כל שימוש מסחרי אחרו/או תוכן חומר 

, ביצועם פומבי, שידורם, פרסומם, הפצתם תםהעמדתם לרשות הציבור, השכר
בכל מדיה, פלטפורמה ויצירת חומרים נגזרים מהם, בין בשלמותם ובין בחלקם 

 האסורים בהחלט). –או צורת אחסון 
חל על המשתמש גם ביחס למידע לעיל  4.2הקבוע בסעיף האיסור מובהר כי  .4.3

ו/או צדדים שלישיים, ומודגש כי ו/או תוכן המונגש על ידי משתמשים אחרים 
לבעל המערכת ו/או כל מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ביחס להפרת 

על שימוש פסול בתכנים ו/או לדעת לעקוב ו/או לשלוט א אינו יכול ההנחיות והו
 .ו/או בתכנים מפרים אחרים משתמשים אחריםשל 

ו/או להנגיש ו/או לאפשר המערכת ו/או משתמשים אחרים עשויים לספק  .4.4
תכנים של צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרי תוכן של צדדים הנגשה של 

אינם נושאים  וכל מי מטעמם המערכתהמערכת, בעל . למשתמש שלישיים
דיוקם. כל שימוש רמת בכל אחריות בקשר אליהם ו/או בקשר לתוכנם ו/או 



בתכנים של צדדים שלישיים ו/או בתכנים המסופקים על ידי משתמשים אחרים 
 במערכת הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש. 

ו/או מידע (לרבות טקסטים ו/או תמונות) תוכן ו/או משתף ככל שהנך מעלה  .4.5
מערכת ו/או רעיון לרבות לפיתוח שדרוג ו/או שיפור הו/או ו/או נתון כלשהו

מאשר כי תוכן ו/או מידע .הנך הנך עושה זאת באחריותך הבלעדיתבקשר אליה 
קיבלת את מלוא כי פרי עטך, ו/או יצירתך המקורית ו/או הנם ו/או נתון זה 

כי אין ולפי הסכם זה, שימוש לפי כל דין בהם לעשות הנדרשות ההרשאות 
ולכל מי מטעמו מעניק לבעל המערכת כי הנך ובכל דין ו/או צד ג'  פגיעהבהם 
לפי שיקול ו/או ניצול לרבות מסחרי לעשות בהם כל שימוש בלתי חוזר  רישיון
יצירת יצירות  ם,ו/או מי מטעמו, לרבות עריכתהמערכת של בעל המוחלט דעתו 

וכן העתקתם של החומרים (ובכללן תרגומים ו/או עיבודים) נגזרות ו/או נלוות 
והיצירות הנגזרות ו/או הנלוות, הצגתם, העמדתם ו/או העברתם לרשות הציבור, 

שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות משנה לצדדים שלישיים, הקרנתם, 
בכל של כל אלו וניצולם  , שילובם בחומר שיווקי ו/או פרסומי, הפצתםפרסומם

יה (בין שהיא ידועה כיום ובין שתומצא מגבלת זמן, מדללא והכל  דרך שהיא
, לרבות במסגרת המערכת ו/או בעתיד), פורמט, טריטוריה או מספר שימושים

כמו כן ולצורך המטרות דלעיל, . אפליקציות ו/או אתרים ו/או מערכות אחרים
בדמותךו/או ו/או כל מי מטעמו רשאים לעשות שימוש  המערכתיהיה בעל 

 .תמונתםו/או  כינוייםו/או  שמםו/או  קולםו/או  בדמויות המופיעות בתכנים,
מובהר, כי ההרשאות האמורות מוענקות ללא דרישה מצידך ו/או מצד מי 

וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה  מטעמך לתמורה ו/או תמלוג כלשהם
אי הענקת ו/או עריכת ו/או שינוי התכנים לכך ו/או בקשר לבקשר ו/או דרישה 

מובהר, כי למערכת שמורה הזכות למחוק כל תוכן כמו כן . ליוצרם קרדיט
שיראה לה כלא ראוי, פוגעני או לא תואם את דרישות המערכת ורוחה, וזאת 
לפי שיקול דעתה הבלעדי של המערכת והנך מתחייב כי לא תהיה לך כל 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הכרוך בכך. 
במערכת, הנך מוותר על כל ו/או אחר בפרסום כל נתון, מידע ו/או תוכן אישי  .4.6

טענה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או סודיות (לרבות סודיות רפואית במקרה של 

ו/או לבריאות ילדיך לרבות בריאות פיסית,  חשיפת פרטים הנוגעים לבריאותך
), וזאת אף אם אלו פורסמו במסגרת אזור נפשית ו/או מצב/ קושי התפתחותי

 חדר צ'אט וכיו"ב. סגור, כגון פורום ו/או 

 



 וויתור על תביעות  הגבלת אחריות .5
במסגרת התכנים שבהם יעשה שימוש במערכת יתכנו המלצות ו/או מידע על  .5.1

חוגים, טיולים, קייטנות ובעלי מקצוע מסוגים שונים, בין אם אלו יועלו על ידי 
המערכת, ייווצרו על ידי צדדים שלישיים או ישותפו כתכני משתתפים. כמו כן 
יתכן שיופיעו במערכת פרסומות ו/או תכנים דומים נוספים. מובהר, כי אין 

 הא יכולילהתנסות בכל מוצר ו/או שירות המפורסם ואין ה תהמערכת מתיימר
לבדוק את הכשרת הגורמים המקצועיים ו/או איכותם של כל אלו ו/או דיוק 

יר ולבדוק עליך לנהוג כצרכן זהעל כן, . ואמתיותםהפרטים המובאים במערכת 
בטרם רכישת מוצר ו/או את טיב השירותים ו/או התוכן ו/או המחיר המוצע 

וכל מי מטעמם לא  המערכתהמערכת, בעל  .שירות ו/או יישום המלצה כלשהי

(לרבות ישיר ו/או עקיף, בגוף בנפש ו/או ברכוש) שאו בכל אחריות לכל נזק יי
ון כיס שייגרמו למשתמש הוצאה ו/או חסרשאו בכל אחריות בגין כל יוכן לא י

בפרט, ומבלי ו/או למי מטעמו בכל הקשור לעניין מן העניינים האמורים לעיל. 
לגרוע מכלליותו האמור המערכת, בעל המערכת וכל מי מטעמם לא יהיה 
אחראי לכל דבר ועניין הקשור עם פרטי ההתקשרות של המשתמש עם צדדים 

 שלישיים. 
כם זה בדבר אי אחריותה של המערכת, מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהס .5.2

בעל המערכת ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים ו/או הוצאות ו/או חסרון כיס 
ככל שאלו יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' מובהר, כי אין 
המערכת ו/או בעל המערכת ו/או כל מי מטעמם נושאים בכל אחריות לכל דבר 

נזק ישיר או עקיף, לרכוש לגוף או לנפש בבאבדן, חסרון כיס, או ועניין הכרוך 
שימוש במערכת, לרבות אי דיוקים בתוכן, טעויות, השמטות, וכיו"ב שמקורו ב

זליגת מידע אישי ו/או נתונים אישיים, פריצת אבטחה, וירוסים, באגים, סוסים 
לתי חוקית של טרויאניים, פרסום תוכן משמיץ ו/או מעליב ו/או מפר, התנהגות ב

מניעת גישה ו/או היעדר גישה לתכני וכן צד ג' ו/או הפרת הסכם זה על ידו, 
 המערכת ו/או כל אזור המופעל בה.   

 

 מדיניות פרטיות .6

מדיניות זו נועדה לספק לך מידע בדבר המידע הנאסף על ידי המערכת על מנת לסייע 
 השימוש בה.לך לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש במערכת או להימנע מ



תוך כדי פעילות המשתמש במערכת (כגון במהלך התקשורת עם המערכת  .6.1
ו/או התכתבויות עם משתמשים אחרים ו/או ביצוע פעולות אחרות במערכת), 

 נאסף במערכת מידע אודות המשתמש. 
המערכת אוספת מידע שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש כגון כתובת  .6.2

ר טלפון, כתובת דוא"ל, וכן מידע מסוג אחר מגוריו המדויקת, שמו המלא, מספ
של מחשבך, זהות הדפדפן בו הנך משתמש, שירותים שצרכת,  IPכגון כתובת 

פרטים על דפי אינטרנט ו/או אזורים אחרים במערכת ומחוץ למערכת בהם הנך 
סוג מכשיר הנייד שברשותך, סוג דפדפן  מיקום,קואורדינטות זמני גישה, מבקר, 

, האנשים והקבוצות שהנך האינטרנט הסלולארי בו הנך עושה שימוש, תמונות
 וכיו"ב. המופיעות בטלפון מקושר אליהם והאינטראקציה בינך ובינם,

"). קוקיז הם קבצים קטנים cookiesהמערכת עשויה להשתמש בעוגיות (" .6.3
באתר כלשהו או כלים דומים שנשלחים את מחשבך כאשר הנך מבקר 

) לרבות באזורים אחרים של "flash cookies"שמבצעים תפקיד דומה (כגון 
המערכת (כגון במכשיר הסלולארי שברשותך). מתן הוראה למחשב לא לקבל 

ת המשתמש ולגרום ליישומים יקבצים מסוג זה ו/או למחקם עשויה לפגוע בחווי
 כראוי.   מסוימים במערכת לא לעבוד או לא לתפקד

המערכת עשויה להשתמש במידע הנאסף לצרכים סטטיסטיים ויצירת פילוחים  .6.4
חברתיים ו/או פילוחי שוק, על מנת לספק את השירותים אותה היא מספקת, 
לשפר ולהעשיר את חווית המשתמש, להעניק תמיכה למשתמש ולהעביר אליו 

ו/או שיווק הודעות, וכן על מנת להנגיש למשתמש מידע, חומרי פרסום 
בכל דרך אשר יראה לנכון בעל האתר לרבות באמצעות  הרלבנטיים למשתמש

 . דיוור אלקטרוני. בהרשמתך הנך מסכים לקבל דיוור כאמור
ככל שתבקש לא להימנות על קהל המשתמשים המקבל מידע פרסומי אל  .6.5

תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור באמצעות שלך, כתובת הדואר האלקטרוני 
על הקישור המופיע בתחתית הדיוור והודעתך למערכת כי אין ברצונך הקלקה 

לקבל דברי דואר פרסומיים ובמקרה זה לא ישלח אליך מידע פרסומי אל 
כתובת הדואר האלקטרוני שלך. עם זאת, בעל המערכת שומר לעצמו את 
הזכות ליצור עמך קשר על מנת להעביר אליך הודעות חשובות בנוגע למערכת. 

כי בהסרתך מרשימת הדיוור אין כדי למנוע ממך להיחשף לתכנים מובהר, 
פרסומיים ו/או שיווקיים בהם עושה המערכת שימוש במסגרת האפליקציה 

 הסלולארית ו/או באמצעות האתר, רשתות חברתיות ויתר אזורי המערכת. 



המערכת נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע הנאסף אצלה  .6.6
לגופים שלישיים שלא לצורך הענקת השירותים כמפורט ולמנוע העברתו 

בתנאי שירות ומדיניות פרטיות זו. עם זאת, ככל מערכת המופעלת באמצעים 
סלולאריים ו/או מקוונים אין המערכת יכולה להתחייב כי מידע כלשהו לא 
ייחשף ו/או לא יזלוג שלא כתוצאה ממעשה של מפעילי המערכת ואין המערכת 

מוחלט מפני פריצות ואין המערכת יכולה להיות אחראית ו/או חסינה באופן 
להתחייב כי לא יהיה כשל במערכות אבטחה של צדדים שלישיים כגון ספקי 

תהיה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המערכת שירותי אחסון. 
רשאית למסור פרטים אישיים וכן כל מידע שנאסף על ידה ככל שגורם משפטי 

ידרוש זאת ו/או לצורך טיפול בעניין משפטי הקשור אל המערכת ו/או מוסמך 

ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להגן על אינטרס לגיטימי של  השימוש בה
המערכת כגון לצורך תיקון בעיית אבטחה, הגנה על בטחונם של משתמשים 
 אחרים ו/או הגנה על זכויות המערכת, עובדיה וכיו"ב וכן במסגרת ניהול מו"מ

לצורך מיזוג, מכירת נכסי המערכת, מימון או רכישה של כל או חלק מהמערכת 
 . לחברה אחרת וכיו"ב

מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איסוף של מידע על ידי צדדים שלישיים  .6.7
לרבות אתרים אליהם מופיעים קישורים במערכת ומפרסמים. אנא פנה 

כיצד אלו עושים שימוש למדיניות הפרטיות של אתרים אלה על מנת להבין 
 בפרטיך וכיצד אוספים הם מידע הקשור אליך.

המערכת מאפשרת למשתמשים לתקן, למחוק או לעדכן מידע באזורים  .6.8
מסוימים. עם זאת מובהר, כי אין המערכת יכולה להיות אחראית על תכנים 
שהועתקו ו/או נחשפו בטרם מחיקתם על ידי צדדים שלישיים. במידה וברצונך 

או להשעות את החשבון שלך, אנא שלח בקשתך לכתובת דוא"ל למחוק 
info@vaadhorim.co.il  עם זאת יש לקחת בחשבון כי המערכת עשויה לשמור .

בארכיון שלה מידע לתקופה מסוימת לצרכים עסקיים לגיטימיים ו/או על מנת 
 וק. להתאים את המערכת לדרישות ח

 
 כללי .7

מערכת, שמה, כתובת לשנות את העיצוב של הלמערכת שמורה הזכות  .7.1
לעדכן את המערכת וכל חלק בה, להוסיף שירותים ו/או אחסונה, מתכונתה, 

גביית תשלום מהמשתמש בגין השימוש יישומים (כגון יישום לגביית דמי הועד, 
בהתאם למודל כלכלי שייקבע  ביצוע רכישות אישיות ו/או קבוצתיותבמערכת, 

mailto:info@vaadhorim.co.il
mailto:info@vaadhorim.co.il


, פתיחת פורומים המאחדים משתמשים בחתכים שונים על ידי בעל המערכת
להפסיק את וכן וכיו"ב) ו/או לגרוע מהם,  כגון חתכי שכבה מבתי ספר שונים 

להשבית את המערכת כולה או חלקה (בין לצורך ביצוע עבודות ,השימוש בה
לפרק זמן מוגבל או אחרות), באופן יזום  תחזוקה ו/או שדרוג ו/או ביצוע פעולות

למחוק ו/או למנוע גישה ממשתמש לסרב לרישומו של אדם/גורם ו/או קבוע וכן 
ובכל אזור בו עושה שימוש באופן חלקי ו/או מלא מכל סיבה  , והכלכלשהו

לרבות בשל הפרת אי אילו מתנאי הסכם זה והכל ללא מתן הודעה המערכת, 
 פן לפי שיקול דעתה.מוקדמת בכל עת ובכל או

ו/או שבו נעשה  אל המערכתהמערכת אינה מתחייבת לגבות כל חומר המועלה  .7.2
 שימוש. באחריות המשתמש לגבות חומרים שחשיבותם מצדיקה זאת לטעמו

ובלבד שמדובר בתכנים אותם יצא המשתמש ושאין בפעילותו הפרת תנאי 
. למשתמש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או מתנאי הסכם זה

מחיקת כל חומר, חסימת גישתו אל תקלות במערכת, תביעה ו/או דרישה בגין 
בין אם אלו נעשו באופן יזום על ידי , עניין אחר הכרוך בכךו/או כל המערכת

בפרט  .אחריםגורמים נעשו על ידי בעל המערכת ו/או כל מי מטעמו ובין אם 
בעל המערכת ו/או כל מי מטעמו בכל  ושאילגרוע מכלליות האמור, לא יומבלי 

למשתמש כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של גורם  ו/או הוצאה שנגרמונזק 
 אחר. 

ד ולפי דרישתו בגין מיוכל מי מטעמו יפצה את בעל המערכת ישפה והמשתמש  .7.3
לרבות הוצאות בהם,  ושאיכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שי

כתוצאה מהפרת הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או מכל מעשה ו/או  משפטיות
 מחדל אחר של המשתמש.

 -(לרבות תנאי מדיניות הפרטיות שבו) לעדכן הסכם זהמערכת הזכות בעל הל .7.4
וכל פרט ו תנאי מתנאיכל לשנות וכן , בין בעצמו ובין באמצעות כל מי מטעמו

וללא מתן הודעה  עת ולפי שיקול דעתה בכל ממנו, להוסיף לו או לגרוע בו
. על החל ממועד השינוי . כל שינוי כאמור יחול על המשתמשלמשתמש

על מנת  המשתמש חלה האחריות לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה
 .לוודא עמידתך בהם

לפי הסכם זה המוענקת לו ו/או הרשאה רשאי להמחות כל זכות  המערכתבעל  .7.5
 . ג' לפי שיקול דעתולכל צד 

אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידי בעל המערכת לא  .7.6
תיחשב כויתור על אותה זכות ו/או הוראה. במקרה בו הוראה מהסכם זה אינה 



ניתנת לאכיפה מכל זיבה שהיא לא  יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות 
 הסכם זה אשר תישארנה בתוקף מלא.

 זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש הסכם זה לפיהן. כותרות הסכם  .7.7
כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם  .7.8

 לרבים, ולהיפך והכל אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים. 

 

 סמכות שיפוט, הדין החל ויישוב סכסוכים .8
יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין  –לבית המשפט בעיר תל אביב  .8.1

המשתמש ובעל המערכת ו/או כל מי מטעמו בקשר להסכם זה ו/או הנובע 
ממנו, ובהתאם לדין המהותי הנהוג במדינת ישראל. עם זאת בשימושך 

במערכת הנך מביע את הסכמתך, לפיה ככל שיציע בעל המערכת לנהל הליך 
לא תסרב לכך ובמקרה זה ייעשה מאמץ משותף לפתור תחילה כל של פשרה, 

 בדרכי נועם.מחלוקת 
ומתחייב כי תביא לידיעת המערכת כל בשימושך במערכת הנך מביע הסכמתך  .8.2

עניין העשוי להיות שנוי במחלוקת בתוך שנה מגילוי כל נזק ו/או עילת תביעה 
וקת כעילה שדינה וכי ככל שלא תעשה כן, יראו בעילה העומדת בבסיס המחל

 כדין עילה שהתיישנה. 

 

 פניות אל המערכת .9
כתובת באמצעות המערכת אנא פנה אל בנוגע למערכת ככל שיש לך שאלה  .9.1

  .  info@vaadhorim.co.ilהדוא"ל 
ככל שהנך סבור כי נפגעה זכותך ו/או זכויותיו של צד ג' בשל השימוש  .9.2

במערכת אנא צור עמנו קשר תוך פירוט הפגיעה וציון מספר הטלפון שלך 
וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. המערכת תעשה מאמץ לטפל בהקדם בכל 
פניה אולם אין היא מתחייבת ללוח זמנים ו/או מענה לפניה ו/או קיום הבקשה 

 בפנייה.  המבוקשת
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