תנאים משפטיים להשתתפות בקורס
ברוכים הבאים לקורס ההכנה לבחינות הקבלה ללימודי רפואה של חברת ביוכימיה פלוס בע"מ (להלן,
בהתאמה" :הקורס" ו"החברה") .ההשתתפות בקורס ,לרבות גישה לאתר הקורס והשימוש בחומרי הלימוד,
כפופים לתנאי הסכם זה .בהשלמת הרישום לקורס אתה ("המשתתף" או "אתה") מאשר את הסכמתך לתנאי
הסכם זה.
 .1אודות הקורס
הקורס נועד להכנת סטודנטים למבחן הידע לקבלה ללימודי רפואה ,וזאת באמצעות העברת מערכי שיעור
והדרכה במגוון תתי-תחומי הביולוגיה :ביוכימיה ,ביולוגיה של התא ,ביולוגיה מולקולרית ופיזיולוגיה .מערכי
השיעור וההדרכות של החברה כוללים הרצאות והעברת שיעורים פרונטליים ,תרגילים מקוונים באתר הקורס
וחלוקת חומרי לימוד.
 .2הרישום לקורס
 .2.1ההשתתפות בקורס מותנית באישור החברה לרישום ובתשלום דמי ההרשמה שנקבעו על-ידי החברה
(להלן" :דמי ההרשמה") .בכפוף לכל דין ,לחברה תעמוד הזכות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לסרב
לרשום כל אדם לקורס ללא חובת הנמקה או להתנות את הרישום בתנאים מסוימים ,מקצועיים או
אחרים ,כפי שיקבעו מעת לעת.
 .2.2לצורך הרישום לקורס יש למסור פרטים כגון שם מלא ,מידע על הלימודים האקדמיים של המשתתף
(כגון גיליון ציונים ,התמחות ומוסד לימודים) ,כתובת דוא"ל ,מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים ,כפי
שיידרשו מעת לעת .לצורך הרישום לאתר הקורס ייתכן ותידרש לבחור שם משתמש וסיסמא ולהגדיר
את המכשירים האישיים מהם תוכל לגשת לאתר ,כמפורט בסעיף  5להלן .החברה מתייחסת בכבוד
לפרטיות המשתתפים ותפעל על-פי הוראות כל דין ובהתאם למדינית הפרטיות של החברה אשר זמינה
בכתובת _____________ .בהשלמת הרישום אתה מאשר את הסכמתך גם לתנאי הפרטיות .הנך
מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ,מדויקים ומלאים; (ב) לא תעשה כל שימוש בזהות
בדויה ולא תתחזה לאחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו( -ד) במקרה של שינוי
פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך ,תדווח על כך לחברה ללא דיחוי.
 .3הוראות כלליות בדבר השתתפות בקורס
 .3.1הנך מתחייב כי בעת ההשתתפות בקורס ובמהלכו תתנהג באופן נאות ומכובד ,תישמע להוראות נציגי
החברה ,ולא תפריע למהלך התקין של השיעורים וההדרכות.
 .3.2לחברה הזכות לקבוע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את הרכב הקבוצות של המשתתפים בקורס ,את מספר
המשתתפים בכל קבוצה ,את מיקום השיעורים ודרך העברתם וכל נושא ארגוני ,אדמיניסטרטיבי או
מקצועי אחר הקשור להעברת הקורס ,וכן לשנות אילו מההסדרים שנקבעו על-ידה ,בהתאם לצורך.
 .3.3מבנה הקורס ותכניו עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לשנות ,להוסיף ,לתקן,
להתאים ולעשות כל פעולה אחרת ביחס לתכני הקורס או לכל חלק מהם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
למשתתף לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה.
 .3.4החברה אינה מתחייבת כי (א) הקורס יהלום את ציפיות או דרישות המשתתף; (ב) המשתתף יעבור
בהצלחה את מבחן הידע לקבלה ללימודי רפואה; (ג) ההדרכות והשיעורים יינתנו בלא דחיות ,עיכובים
או שינויים בלתי צפויים; (ד) אתרי האינטרנט והממשקים המקוונים שייעשה בהם שימוש יפעלו ללא
תקלות או הפרעות.
 .4קניין רוחני
 .4.1כל הזכויות ,לרבות זכויות קניין רוחני ,בתכנים שייעשה בהם שימוש בקורס ,לרבות כל מערך שיעור,
הרצאה ,מצגת ,תרגיל ,חומרי לימוד אחרים ,מידע מכל מין וסוג ,וכל מסמך ,רשומה ,תמונה ,צילום,
איור ,הנפשה ,תרשים ,דמות ,סרטון ,קובץ קולי ,תוכנה ,קובץ ,קוד מחשב ,יישום ,עיצוב ,פורמט,
פרוטוקול ,מאגר נתונים ,ממשקי משתתף ,וכן כל תו ,סימן ,סמל וצלמית (להלן ביחד" :תוכן" או
"תכנים") ,בין אם נמסרו בכתב ,בעל-פה ,במדיה דיגיטלית ,באופן מקוון או בכל דרך אחרת ,הינם של
החברה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם.
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 .4.2החברה מעניקה בזאת למשתתף רישיון שימוש מוגבל ,שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה,
לעשות שימוש אישי בתכנים במסגרת הקורס ,וזאת אך ורק לצורך הלימוד האישי ובמסגרת תקופת
הזמן המוגבלת של הקורס; והכל בכפוף ליתר הוראות הסכם זה .מעבר לאמור לעיל ,החברה לא
מעניקה כל זכות או רישיון ,מפורש או משתמע ,בקשר עם הקורס או ביחס לתכנים שיוצגו או שיימסרו
במסגרתו.
 .4.3ככל שהמשתתף ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר לקורס או לתכנים ,החברה תהא רשאית לעשות
בהן שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתתף בכל דרך שהיא
בגין המלצה או השגה כאמור.
 .4.4הנך מתחייב כי לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות אילו מהפעולות הבאות( :א) שימוש בקורס
ובתכנים לצרכים מסחריים כלשהם; (ב) הקלטה ,תיעוד ,צילום ,העתקה ,עריכה מחדש ,שידור ,העברה
או פרסום ,בכל דרך שהיא ,של התכנים; (ג) הדפסה של אילו מחומרי הלימוד הנגישים באתר החברה,
למעט המצגות והסימולציות האישית של המשתתף; ו( -ד) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין ,או
שיש בה כדי להפר זכויות של החברה או של צדדים שלישיים.
 .5הוראות כלליות בדבר שימוש באתר החברה
חלק מתכני הקורס יועברו באמצעות אתר החברה .באחריותך הבלעדית להשיג ולתחזק את כל הציוד,
החומרה ,התוכנה או כל ציוד נלווה אחר הדרושים לשימוש באתר ובשירותים המוצעים דרכו ,לרבות גישה
לרשת האינטרנט וכן כל תשלום לצדדים שלישיים ,ולחברה לא תהיה כל אחריות או מחויבות בקשר לכך .על
המשתתף יהיה להגדיר שני מכשירים אישיים מהם ניתן יהיה לגשת לאתר החברה .הגישה לאתר תוגבל
למכשיר אחד בלבד בכל רגע נתון .בנוסף ,בקשר עם שימוש המשתתף באתר החברה במסגרת הקורס יחולו
ההוראות הבאות:
 .5.1זכויות הקניין הרוחני באתר יהיו בהתאם לאמור בסעיף  4לעיל ,בשינויים המחויבים .החברה שומרת
לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להסיר מהאתר תכנים ,לרבות עקב טענת צדדים שלישיים
בדבר הפרת זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות.
 .5.2החברה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראהו ועיצובו ,את היקפם וזמינותם של השירותים
המוצעים במסגרתו והיא שומרת על זכותה לשנות ,להוסיף ,לתקן ,להתאים ולעשות כל פעולה אחרת
באתר או בכל חלק ממנו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין מפני
גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים ,תקלות או כשלים בחומרה ,בתוכנה ובכל
מערכת תקשורת אחרת של החברה או של צדדים שלישיים.
 .5.3הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות אילו מהפעולות הבאות( :א)
שינוי של עיצוב האתר או הסרת תכנים כלשהם ,לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות
ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר ,מבלי לקבל את הסכמת החברה
או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב ,לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי
אחר ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים ,לרבות תוכנות מסוג ,Crawlers
 Robotsוכדומה; (ד) שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו לצרכים מסחריים; (ה) הפצת "דואר זבל" או
כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו( -ו) כל פעולה שהינה בניגוד
להוראות הדין ,או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים.
 .5.4בנוסף ,הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר לא תשלח ,תשדר ,תפרסם ,תציג או תעלה ,כל תוכן (א)
שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי או בלתי מוסרי ,לרבות חומרי הסתה ,חומרים הכוללים אלימות,
גזענות ,פורנוגרפיה ,דברי-נאצה ,איומים ,וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה פלילית;
(ד) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים ,לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון הרע על
אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; (ו) אשר עלול לפגוע ,להרוס ,להפריע ,או להגביל את השימוש
בתכנים או בשירותים הניתנים במסגרת הקורס או להזיק ,במישרין או בעקיפין ,למוניטין החברה; (ז)
הכולל או נועד להפיץ וירוסים ,נוזקות ,רוגלות ,תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע,
להרוס ,להפריע ,או להגביל את השימוש במערכות מחשב ,שרתים ,חומרה או תוכנה של החברה או של
כל צד שלישי.
 .5.5האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים ,לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם
מנוהלים ומופעלים על ידי החברה או על ידי מי מטעמה .החברה אינה שולטת או מפקחת על עמודים,
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אפליקציות ואתרים כאמור ,והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם
ואינה מהווה ערובה לאמינותם ,לעדכניותם או לחוקיותם .החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו ,ולא
תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים,
אפליקציות ואתרים כאמור .השימוש בעמודים ,אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי
הפרטיות המופיעים בהם ,ולא להסכם זה .מובהר ,כי הרשאות גישה שניתנו לך וחשבונות משתמש
שנפתחו על שמך באתרים של צדדים שלישיים כחלק מהקורס ,מותנים בעמידה מלאה בתנאי הסכם זה,
וכי בכל מקרה שתבוטל השתתפותך בקורס ,תהיה החברה רשאית לבטל הרשאות או לחסום את גישתך
לאתרים כאמור.
 .6ביטול על ידי החברה
מבלי לגרוע מאילו מהוראות הסכם זה ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את
הקורס או לבטל את ההרשמה של המשתתף (לפי העניין)( :א) במקרה שבו לא נרשמו לקורס מספר
המשתתפים המינימלי שנקבע על ידי החברה; (ב) במקרה של תקלה בפעילותו התקינה של הקורס עקב כוח
עליון ,או עקב מקרה אחר בו יעכבו ,ימנעו או ישבשו גורמים או אירועים שאינם בשליטת החברה את מהלכו
התקין של הקורס; (ג) במקרה שהמשתתף הפר תנאי מתנאי הסכם זה ,או לא עמד בהתחייבות
מהתחייבויותיו ,לרבות ,אך לא רק ,ההתחייבות לתשלום את דמי ההרשמה או אם עשה מעשה שיש בו כדי
לפגוע בחברה או במשתתפים אחרים או להפריע למהלכו התקין של הקורס .התקשרות שבוטלה כאמור לא
תזכה את המשתתף בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתתף כל טענות כנגד החברה בשל כך.
 .7היעדר אחריות
ההשתתפות בקורס היא על אחריותך הבלעדית והמלאה .הקורס והתכנים המועברים בקורס (לרבות
באמצעות האתר) מוצעים כמות שהם ( ,)As Isללא אחריות מכל סוג שהוא בכפוף לכל דין .החברה או מי
מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי ,ישירה או עקיפה ,כספית או אחרת ,לאי דיוקים ו/או טעויות שנפלו ביחס
לתכנים שיועברו בקורס ו/או לכל תוצאה שתנבע מהשימוש בתכנים ,לרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע
המפורסם בחומרי הלימוד (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים) .לא תהיה למשתתף כל טענה,
דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לקורס ,לרבות התכנים המועברים ,עיכובים או
ביטולים ,תוצאות השימוש וכיוצא באלה ,וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור ,בין אם ידועה לך
ובין אם תיוודע לך בעתיד ,אתה מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 .8כללי
 .8.1על ההשתתפות בקורס והשימוש בתכנים ,לרבות כל סכסוך ,מחלוקת או הליך משפטי הקשור להסכם
זה ,יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לקורס או
להוראות הסכם זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו
בלבד.
 .8.2הסכם זה מהווה את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין החברה בקשר להשתתפותך בקורס והשימוש
בתכנים .השימוש בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות בלבד .כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד
וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ,ולהיפך.
 .8.3במידה וייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף ,או שאינו ניתן לאכיפה ,אזי התנאים שתוקפם נשלל
או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את
כוונת התנאים המקוריים ,ואילו יתר תנאי הסכם זה יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 .8.4החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה בכל עת
לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתתף.
 .8.5לא יראו עיכוב או הימנעות מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי הסכם זה או על-פי
דין כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד ,והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה ,כולן
או מקצתן ,בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי החברה בכתב.

