תקנון ותנאי שימוש לאתר "מרכז יצחק רבין לחקר ישראל"
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל ("המרכז") מברך את הגולשים באתר האינטרנט שלו ("האתר").
האתר מנוהל ומופעל על-ידי המרכז ,ומעניק לגולשיו מגוון רחב של שירותים ,לרבות האפשרות
לעיין בחומרים מארכיון המרכז ,העמדת חומר חינוכי לעיון הקהל הרחב ,אפשרות להזמנת
כרטיסי כניסה למתקני המרכז ,לאירועים ולפעילויות השונות הנערכות במרכז ובמתקניו (לרבות
מוזיאון המרכז ,פעילויות הנצחה ,פעילויות מוזאליות ,פעילויות חינוך והסברה ,תערוכות
מתחלפות ,פעילות תרבות והצגות וכיו"ב) ("הכרטיסים"" ,מתקני המרכז" ו" -הפעילויות"
בהתאמה).
.1

.1

כללי:
.1.1

הגלישה באתר וביצוע פעולות בו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה .אנא קרא
את התקנון בקפידה ,שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך
לתנאים הכלולים בתקנון ובתנאי שימוש אלו.

.1.1

תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או
מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי ,מחשבי טאבלט למיניהם וכיו"ב).
כמו כן הם חלים על השימוש באתר ,בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל
רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

.1.1

האמור בתקנון ובתנאי שימוש אלו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש
בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

.1.1

ביצוע הזמנה של כרטיסים באתר (כמתואר להלן) יותר לבעלי כשירות משפטית מעל
גיל  18בלבד .קטין מתחת לגיל  18המבקש לבצע הזמנה של כרטיסים באתר מחויב
בקבלת אישור הורהו או אפוטרופוסו.

.1.1

הכרטיסים המוצעים להזמנה באתר ,מוצעים על-ידי המרכז ו/או גופים עימם משתף
המרכז פעולה.

.1.1

הגולשים באתר מתבקשים לקרוא את כל הפרטים ביחס לכרטיסים המוצעים
להזמנה באתר ,על מנת לוודא התאמתם לצרכיהם ודרישותיהם .מובהר למען הסר
ספק כי למרכז לא תהיה כל אחריות במקרה של אי התאמה ,מכל סיבה שהיא.

.1.1

המרכז שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי שימוש אלו ,מעת לעת ,לפי
שיקול דעתו וללא צורך במסירת הודעה כלשהי .תוקפו של השינוי כאמור  -מרגע
פרסומו באתר.

הגלישה באתר:
.1.1

הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה ,והוא פתוח לכל גולש.

.1.1

הגולשים באתר רשאים להצטרף לרשימת התפוצה של המרכז ,וליהנות מקבלת
דיוור ישיר מהאתר (דואר שיווקי) הכולל ,בין היתר ,קבלת ניוזלטר (מידעון) של
המרכז ,קבלת מידע ביחס לפעילויות הנערכות במרכז ובמתקניו ,קבלת חומר חינוכי
וכיו"ב ("רשימת התפוצה" ו"-פרסומי המרכז" בהתאמה).

.1.1

ההצטרפות לרשימת התפוצה כאמור מהווה הסכמה מצד הגולשים למשלוח "דברי
פרסומת" בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' )10
התשס"ח"( 1008-חוק התקשרות").

.1.1

מובהר כי באפשרותו של כל גולש הרשום לרשימת התפוצה להסיר עצמו בכל עת
ממנה באמצעות פנייה למרכז בדוא"ל ,info@rabincenter.org.il :או באמצעות
השבה לדוא"ל ממנו שוגרו פרסומי המרכז .כל עוד לא הסיר את עצמו הגולש

מרשימת התפוצה כאמור ,רשאי המרכז ,בכפוף לחוק התקשורת ,להעביר לגולש
דיוור ישיר ואת פרסומי המרכז כאמור.
.1.1

.1

.1

המרכז רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו ברשימת
התפוצה של האתר לפי שיקול דעתו המוחלט .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי
המרכז לבטל את רישומו של כל אחד מבין הגולשים באתר ברשימת התפוצה ,או
לחסום את גישתו אל האתר ,בכל אחד מהמקרים הבאים:


במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-
פי דיני מדינת ישראל ,או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור ,או כדי
לאפשר ,להקל ,לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;



אם הופרו תנאי שימוש אלה;

הכרטיסים המוצעים להזמנה באתר:
.1.1

הכרטיסים המוצעים להזמנה באתר הינם כרטיסי כניסה למתקני המרכז ולפעילויות
המתקיימות במרכז ובמתקניו ,כפי שיהיו מעת לעת.

.1.1

אופן הצגת הפעילויות באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז .יובהר כי
בנוסף לאמור בתקנון ובתנאים כלליים אלו ,כל התמונות המוצעות באתר הינן
להמחשה בלבד.

.1.1

כלל תצלומי ו/או שרטוטי מתקניו של המרכז אשר יופיעו באתר ,ככל שיופיעו ,נועדו
לצורך המחשה בלבד ולא יהיה בהם כדי לחייב את המרכז .מובהר במפורש כי ייתכנו
שינויים ו/או אי דיוקים אשר מקורם בצרכי הפקה שאינם בשליטת המרכז ו/או
בעיות גרפיקה ,טכניקה ,שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות ,שימוש בתוכנות
שונות וכו' .תצלומי ו/או שרטוטי מתקני המרכז כאמור אינם ולא יהוו מצג של
המרכז בטרם הזמנת ורכישת הכרטיסים והמרכז אינו ולא יהיה אחראי לטעויות
מכל סוג שהוא אשר יופיעו באתר לרבות טעויות במלל ,ו/או טעויות בתיאור מתקן
זה או אחר.

.1.1

כל עוד לא נאמר אחרת ,הזמנת כרטיסים באתר אינה כוללת הבטחה מצד המרכז
למקום ישיבה מסומן או שמור .לעניין זה מובהר כי סדר מקומות הישיבה בפעילויות
הנערכות על-ידי המרכז ובמתקניו הינו בשיטת כל הקודם זוכה ,ועל-בסיס המקום
הפנוי הקיים באותו רגע באולם ,לפי העניין.

.1.1

במקרה שתתגלה סתירה בין האמור באתר לבין האמור בכל פרסום אחר בקשר עם
הפעילויות ,או איזה מהן ,לעולם תגבר ההוראה המאוחרת ובלבד כי ההוראה
המאוחרת פורסמה על-ידי המרכז או מי מטעמו ,ובכלל זה מפיקי ו/או מארגני
הפעילות לגביו קיים הפרסום.

ביצוע הזמנה באתר ואיסוף הזמנות:
.1.1

הזמנת כרטיסים באתר אינה מחייבת רישום לאתר והינה אפשרית לכל הגולשים .על
אף האמור לעיל ,בעת ביצוע הזמנה באתר ,יתבקש המזמין למסור פרטים אישיים
כגון :שם פרטי ,שם משפחה ,מספר זהות ,טלפון ,כתובת מגורים ,תאריך לידה ,וכן
כתובת דואר אלקטרוני פעילה .מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את
האפשרות לבצע רכישות והזמנות באתר ,ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך.

.1.1

הנתונים שימסרו בעת ביצוע הזמנה באתר כאמור בסעיף  1.1לעיל ,וכן פרטים אודות
1

סוג כרטיס האשראי ששימש לביצוע ההזמנה ,תוקפו של כרטיס האשראי וכן 1
הספרות האחרונות של כרטיס האשראי האמור ,יישמרו במאגר המידע שבבעלות
המרכז .מובהר כי אין כל חובה על-פי דין למסור את הנתונים האמורים ,אולם בלי
למוסרו לא ניתן יהיה לבצע הזמנה באתר.
.1.1

המרכז לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש ,אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של
האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי שימוש אלו.

.1.1

בעת ביצוע הזמנה באתר ,תינתן למזמין האפשרות להסכים ולאשר את הצטרפותו
לרשימת התפוצה של המרכז ואת קבלת פרסומי המרכז הנשלחים על-ידו ,ויחולו
לגביו הוראות סעיפים  1.1ו 1.1-לעיל.

.1.1

התשלום בגין הזמנת הכרטיסים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך למזמין,
ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שמסר למרכז בעת ביצוע הרכישה וההזמנה.

.1.1

על אף האמור לעיל ,המרכז שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים
למזמינים ,והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

.1.1

הזמנת כרטיסים באמצעות האתר נועדה לצורך שימוש אישי בלבד ולא לשימושים
מסחריים ,ועל-כן ,יהיה רשאי המרכז ,אך לא חייב ,להגביל את כמות הכרטיסים
שניתן יהיה לרכוש ולהזמין בכרטיס אשראי אחד ו/או בכל כניסה בודדת לאתר,
כאשר ההגבלה כאמור תיעשה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז.

.1.8

למרכז שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה בתוך עד  18שעות ממועד
ביצועה ,אם לעניות דעתו ,ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ,ההזמנה בוצעה בניגוד
לתקנון ולתנאי שימוש אלו ,כפי שיהיו מעת לעת ,ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף
הוראה מהוראות תקנון ותנאי שימוש אלו ,וזאת מבלי שלמזמין תהא כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך .כל החלטה בגין ביטול תימסר למזמין באמצעות
הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה.

.1.4

התנאים המוקדמים להזמנת כרטיסים הינם כדלקמן:
.1.4.1

סיום בדיקת אימות פרטי הזיהוי וכן פרטי ותקפות כרטיס האשראי
שנמסרו על-ידי המזמין;

.1.4.1

קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה .הודעה על קליטת
ואישור ההזמנה על-ידי המרכז תישלח באמצעות הודעת דואר אלקטרוני
לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המזמין במהלך ביצוע הרכישה
וההזמנה ,בתוך  1ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה ("אישור ההזמנה").
הזמנה שלא אושרה בהודעת דואר אלקטרוני חוזרת על-ידי המרכז כאמור
לעיל ,לא תחייב את המרכז ,ועל המזמין יהיה לפנות טלפונית ובאופן
מיידי למחלקת ההזמנות של המרכז ,בטל'"( *1181 :מחלקת ההזמנות");

.1.10

בכדי שהמרכז יוכל לספק את אישור ההזמנה כאמור לעיל ,ההזמנה שמבצע המזמין
צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר ,כשהיא מכילה את כל הפרטים
הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של המזמין .סיבות שונות עלולות לגרום
לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה .במידה והמזמין יקבל הודעה במהלך ביצוע
ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה ,בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה
בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ,על המזמין יהיה לפנות אל
מחלקת ההזמנות.

.1.11

כל מזמין אשר רכש כרטיס יהא רשאי לאסוף את כרטיסו באופן המתואר בסעיף
1

 1.11להלן .לאחר הצגת הכרטיס במקום המיועד לכך במרכז ו/או במתקניו ,המחזיק
בכרטיס יהא רשאי להכנס למתקני המרכז המצוינים על-גבי הכרטיס ו/או לצפות
ולהשתתף בפעילות (לפי העניין) .זכותו זו של המזמין כאמור כפופה לאמור בתקנון
ותנאי שימוש אלו ,וכן להוראות המופיעות במקום הפעילות ,במתקני המרכז ועל-גבי
הכרטיסים .על המזמין לבדוק קודם ליום הגעתו למתקני המרכז את המגבלות
החלות הן בתקנון ותנאי שימוש אלו ,והן על גבי הכרטיס .לא תחול על המרכז כל
אחריות בגין איסור עליו נודע למזמין רק עם הגעתו למתקני המרכז ,או בעת קבלת
הכרטיס בקופת המרכז (כפי שזו תתואר להלן) .על אף האמור לעיל ,מובהר כי
הכניסה למוזיאון המרכז נעשית בקבוצות של עד כ 10-מבקרים בכל כ 11-דקות .כל
מזמין הרוכש כרטיס למוזיאון המרכז יבחר בהזמנתו את המועד והשעה בהם הוא
מתכוון לבקר במוזיאון המרכז ,בהתאם לזמינות שעות הביקור באתר .הביקור
במוזיאון יהיה בהתאם למועד ולשעה שנבחרו על-ידי המזמין בלבד ,והמרכז לא יהא
חייב בהכנסת מזמין אשר איחר ו/או לא הופיע במועד האמור ,והכל בהתאם
להוראות סעיף  1.11להלן.
.1.11

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם למתקני המרכז ו/או דרכי ואופן ישיבתם
מצריכים תיאום מראש מול המרכז ,כגון במקרה בו נדרשים מקומות ישיבה
מונגשים ,מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות בתום ביצוע ההזמנה לצורך
תיאום.

.1.11

חל איסור על הכנסת מזון (בכל צורה שהיא) או שתייה בפחיות ,בבקבוקי פלסטיק,
בקבוקי זכוכית ,מכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז (תרסיס) למתקני המרכז,
לרבות לשטח מוזיאון המרכז ,אולם הכנסים המרכזי והכיתות הפועלות במרכז .כמו
כן ,חל איסור על הכנסת נשק (חם או קר ,ובכלל זה סכין  /אולר) למוזיאון המרכז
ואולם הכנסים של המרכז ,ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום .בנוסף לא
תתאפשר כניסה למרכז ומתקניו (לרבות המוזיאון ו/או אולם הכנסים של המרכז)
עם תיקים וחפצים גדולים אחרים ,והמרכז מעמיד למבקריו שירותי שמירת חפצים
במסגרתם יהיו רשאים המבקרים להפקיד תיקים ,מעילים ,מטריות וכיו"ב (למעט
הפקדת נשק מכל סוג שהוא ,אשר הפקדתו לא תתאפשר בשום מקרה כאמור לעיל),
וחייבים הפקדת חפצים תיקים או חפצים גדולים אחרים .לעניין זה מובהר כי
המרכז אינו אחראי לכל נזק ו/או אבדן של החפצים המופקדים כאמור ,ובהתאם
מוצע למבקרים שלא להפקיד חפצים יקרי ערך.
חל איסור על הכנסת מצלמות סטילס ו/ואו וידאו למרכז ולמתקניו ,וחל איסור
מוחלט לצלם במוזיאון המרכז ,אלא בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של המרכז,
המותנה בקבלת הסבר מפורט מטעם המרכז בדבר כללי הצילום המותרים
והתחייבות מראש ובכתב מצד המבקש שלא לעשות שימוש בתצלומים באופן הנוגד
את מדיניות המרכז ו/או באופן שיש בו לפגוע בזכויות יוצרים ,בהתאם לנוסח
שיאושר על-ידי המרכז.

 .1.11המרכז שומר לעצמו את הזכות להרחיק צופה ו/או מבקר המפריע לסדר התקין ו/או
שנוהג באלימות ,ובמקרה והמרכז או מי מטעמו יעשו שימוש בזכותם זו כאמור ,לא
יהיה זכאי המזמין  /צופה  /מבקר להחזר כספי כלשהו ולא יוכל לבוא בטענות ,או
בתביעות כלפי המרכז.
 .1.11כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ייאספו על-ידי המזמין בקופת המרכז בלבד .איסוף
הכרטיסים יתאפשר ביום הביקור במרכז ו/או במתקניו ,ועד  10דקות לפני תחילת
פעילות ו/או לפני המועד הקבוע באישור ההזמנה .בעת איסוף הכרטיסים יתבקש
המזמין להציג את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן תעודה
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מזהה .למען הסר ספק – לא יימסרו כרטיסים שנרכשו באתר ללא הצגת אישור
ההזמנה ,כרטיס האשראי עימו בוצעה ההזמנה וכן תעודה רשמית מזהה (תעודת
זהות או רישיון נהיגה) נושאת תמונה ,אך לא יהיה בכך כדי לבטל את ההזמנה
והמזמין יחויב במלוא סך העסקה.
 .1.11במקרה של סגירת דלתות הפעילות לאחר תחילתה ו/או במקרה של איחור לביקור
במתקני המרכז ביחס לשעת הביקור שהוזמנה ,לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא
ינתן החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים שהוזמנו.
.1

.1

.1

המחירים המוצגים באתר:
.1.1

המחיר המופיע באתר ביחס לכל פעילות הינו מחיר הכרטיס העדכני .המרכז רשאי
מעת לעת לעדכן את מחירי הכרטיסים המוצעים להזמנה באתר ,ללא קשר למועד
ביצוע הזמנה באתר ,וללא צורך בהודעה על כך .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המרכז
שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי טיפול וכן עמלת מכירה בסך המותר לו על-פי דין.

.1.1

המרכז רשאי להציע לחברים הרשומים ברשימת התפוצה של המרכז מבצעים
והנחות שונות לגבי פעילויות המרכז .המרכז רשאי להציע באתר מבצעים והנחות
כאמור ,ולשנותם או להפסיקם בכל עת ,הכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

מדיניות ביטול הזמנות
.1.1

ניתן יהיה לבטל כל הזמנה של כרטיסים אשר בוצעה באתר בתוך  11ימים מיום
ביצוע העסקה ולא יאוחר מ 1-ימי עסקים קודם לפעילות ,כל זאת בכפוף להוראות
חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א"( 1481-חוק הגנת הצרכן") ,ולהוראות תקנות הגנת
הצרכן (ביטול עסקה) ,התשע"א"( 1010-התקנות") ,כפי שיהיו מעת לעת.

.1.1

במועד ביטול ההזמנה על-ידי המזמין ,יזוכה כרטיס האשראי שבו בוצעה ההזמנה
בסך דמי ההזמנה ,והמרכז שומר לעצמו את הזכות להפחית סך השווה ל 1%-מערך
העסקה ,או  100ש"ח ,לפי הנמוך מבינהם ,והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן
והתקנות ,כפי שיהיו מעת לעת.

.1.1

בקשה לשינוי תאריך ו/או שעת ביקור ו/או מופע על-ידי המזמין ,תחשב כבקשה
לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה.

.1.1

במקרה של ביטול פעילות ,יהא המזמין זכאי להחזר מלוא התשלום אותו שילם.
מזמין שטרם אסף את הכרטיסים ,יזוכה בחשבונו באמצעות חברת כרטיסי האשראי
באמצעותה בוצעה העסקה בלבד במלוא סך העסקה .במידה והפעילות נדחתה למועד
חדש ,או הועברה למתקן אחר ,או במקרה של שינוי במבנה המתקן בו צפוי להתקיים
האירוע( ,למשל ,שינוי החלל במרכז בו תתקיים הפעילות) ,כי אז יהא הכרטיס תקף
למועד החדש ו/או למתקן החדש ו/או למבנה החדש של המתקן ,לפי העניין ,והמזמין
יהא רשאי לעשות בו שימוש ,או לבטל את הזמנתו בתוך  1ימים מהיום בו הודיע
המרכז על השינוי האמור ,או עד ליום המופע ,לפי המוקדם ,ולקבל מהמרכז החזר
מלא.

ארכיון המרכז:
.1.1

כחלק מהשירותים הניתנים לציבור הגולשים באתר ,מעמיד המרכז לרשות הגולשים
את האפשרות לעיין בחלק מן המסמכים ,דברי הדפוס ,תמונות ,הקלטות ,נתונים,
סרטונים ,כרזות וכל חומר אחר המצוי בארכיון המרכז ,הנוגע להיסטוריה,
למדיניות ,לחברה ,לתרבות ,כלכלה ולבטחונה של מדינת ישראל ,תוך שימת דגש על
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חזונו ,פעלו ומורשתו של יצחק רבין ("החומרים" ו"-הארכיון" בהתאמה).

.8

.1.1

חיפוש חומרים בארכיון יהיה באמצעות מנוע חיפוש מקוון בדף המיועד לכך באתר,
והמופעל על-ידי המרכז.

.1.1

מובהר בזאת כי החומרים המצויים בארכיון הינם לעיון בלבד ,ויחולו לגביהם
הוראות סעיף  11להלן .כל שימוש בחומרים המצויים בארכיון ,באופן הנוגד את
הוראות סעיף  1.1זה ,יהא כפוף לקבלת אישור המרכז מראש ובכתב.

אחריות המרכז:
.8.1

כל הזמנה של כרטיס באתר נעשית בין המזמין לבין המרכז.

.8.1

אחריות המרכז לכרטיסים המוצעים למכירה באתר מוגבלת לגובה עלות הכרטיס
ללקוח בלבד.

.8.1

השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש ומזמין כרטיסים.

.8.1

אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות
להתקיימותה של פעילות כלשהי .המרכז לא יהיה אחראי לשום נזק ,ישיר או עקיף,
אשר ייגרם לגולש ו/או למזמין כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או
בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש
בכרטיס אשר מוצעים למכירה בו.

.8.1

מידע ומצגים אודות כרטיסים ופעילויות המוצגות באתר ,מקורו ,בין היתר ,בגופים
עימם משתף המרכז פעולה .על-כן ,כל תוכן ביחס לפעילויות המובאות על-ידי
הגופים האמורים הינו באחריותם הבלעדית של גופים אלו ,ולמרכז אין ולא תהא כל
אחריות בגין מידע מעין זה ,ואין המרכז ערב למידת הדיוק של מידע זה.

.8.1

מובהר כי בשום מקרה לא תחול על המרכז ו/או כל גוף הקשור אליו ו/או עובדיו ו/או
מי מטעמו אחריות כלשהי לנזק ישיר ,עקיף ,הפסד ,עגמת נפש ,דמי נזיקין עונשיים,
נזק מקרי ,מיוחד או תוצאתי ,ו/או בגין כל נזק או הוצאה אחרת מכל סוג ומין,
שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ,אובדן נתונים או אובדן רווחים,
הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בגין הזמנה ,אספקה או באי אספקה של
כרטיסים ,או בכל מידע ,חומרים ,תוכנה ,מוצר ,שירות וגרפיקה נלווית שהושגו
באמצעות האתר והארכיון ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר
ובארכיון ,בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין ,בין באחריות מוחלטת ,ו/או כל עילה
אחרת ,אפילו אם נודע למרכז על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

.8.1

מובהר בזאת במפורש כי דין כרטיס כדין שטר כסף בלתי מזוהה ועל כן ,אובדן
כרטיס ו/או השחתתו ו/או כל מעשה או מחדל אשר בגינם לא ניתן יהיה לעשות
שימוש בכרטיס שהוזמן ונמסר לידי המזמין ,יהיה על אחריותו של המזמין בלבד
ולא ניתן יהיה לשחזרו ו/או ליתן למזמין כרטיס חלופי ,אלא במקרים מיוחדים.

.8.8

המרכז מבקש להבהיר כי על אף שהוא עושה את מירב המאמצים כי המידע באתר
יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן ,האתר איננו נקי מאי דיוקים ,או טעויות .השימוש
באתר והמידע המופיע בו ,על כל חלקיו ,לרבות חומרי הארכיון [הערה :מוגדרים
לעיל] ,וההסתמכות על המידע והחומרים האמורים ,נעשים אפוא על אחריות
הגולשים בלבד.
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.8.4

המרכז בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שיגרם לגולשי האתר באמצעות יצירת
קשר עם הגופים עימם משתף המרכז פעולה שלא על דרך של הזמנת כרטיסים דרך
האתר.

.8.10

אין בהצגת המידע ,הנתונים ,החומרים והתמונות שבאתר משום הבעת דעה ו/או
חוות דעת ו/או המלצה בנוגע לפעילות המוצגת באתר ו/או ביחס לתכניתה.

 .8.11המרכז ממליץ למזמינים ולגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים ,ולקרוא
בעיון את המידע המוצג באתר ,ובכלל זה את המידע ביחס לכרטיסים ,לפעילויות,
למתקני המרכז ,תיאורם ,והתאמתם.
 .8.11האתר בכללותו ,לרבות כל המידע ,החומרים והתכנים המופיעים בו ,מוצעים לציבור
וניתנים לשימוש כמות שהם ( ,)AS ISויהיו מדויקים ונכונים ככל הניתן .לא ניתן
להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם .לא תהיה לגולש כל טענה ,תביעה או דרישה
כלפי המרכז ו/או הגופים עימם משתף המרכז פעולה בגין תכונות של התכנים,
יכולותיהם ,מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו .כמו כן ,לא תישמע כל טענה של
גולש מאין דהוא בקשר עם טיב החומרים המצויים באתר ,לרבות בקשר עם
החומרים הכלולים בארכיון המרכז והעומדים לעיון באתר המרכז.
.4

השימוש באתר:
.4.1

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכנות
מסוג  Crawlers, Robotsוכדומה ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי
של תכנים מתוך האתר .בכלל זה ,אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם
יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

.4.1

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא  -ובכלל זה באמצעות כל תוכנה ,מכשיר,
אביזר או פרוטוקול תקשורת  -המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים
כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

.4.1

המרכז לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר
ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת .האחריות המלאה
והבלעדית לכל קישור ,הצגה או פרסום של התכנים ,היא על מבצע הקישור בלבד.

.4.1

על הגולש לשפות את המרכז ,עובדיו ,מנהליו ,או מי מטעמו בגין כל נזק ,הפסד,
אבדן-רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להם  -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט
 עקב הפרת תנאי השימוש  .בנוסף ,ישפה הגולש את המרכז ,עובדיו ,מנהליו או מימטעמו בגין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו
כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 .10שינויים באתר ,תקלות והפסקת השירות:
 .10.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המרכז יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,ו/או
המראה ו/או העיצוב של האתר ,את היקפם וזמינותם של השירותים באתר ,יהיה
רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על-פי החלטתו .כמו כן,
המרכז יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר  -והכל ,בלא צורך להודיע על
כך מראש.
.10.1

שינויים כאמור יבוצעו ,בין השאר ,בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט
ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים
להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב .לא תהיה לגולשים
באתר כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי המרכז בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או
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תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
.10.1

המרכז אינו מתחייב כי שירותי האתר ,ובכלל זה שירותי הזמנת הכרטיסים באתר,
לא יופרעו ,יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ,יתקיימו בבטחה וללא טעויות ,ויהיו
חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המרכז או מפני נזקים ,קלקולים ,תקלות
או כשלים  -והכל ,בחומרה ,בתוכנה ,בקווי ובמערכות תקשורת ,אצל המרכז או אצל
מי מספקיו.

 .11קניין רוחני:
.11.1

כל התכנים המופיעים באתר ,לרבות ,טקסטים ,תמונות ,קבצים גרפיים ,נתונים,
קבצי אודיו (קבצי קול) ,קבצי וידאו ,וכל תוכן אחר המופיע באתר מוגנים בהתאם
לדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני .מובהר כי כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני
הם בבעלות המרכז בלבד ,או בבעלות צד שלישי ,שהרשה למרכז לעשות שימוש על-
פי דין בתכנים אלו.

 .11.1אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,להעביר לציבור ,לשנות ,לעבד,
ליצור יצירות נגזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין ישירות ובין באמצעות
או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים ,מכאניים ,אופטיים,
אמצעי צילום או הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה בכתב
ומראש מהמרכז או מבעלי הזכויות האחרים ,לפי העניין ,ובכפוף לתנאי ההסכמה
(ככל שתינתן) ועל-פי כל דין.
.11.1

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור ,יש להימנע מלהסיר ,למחוק או לשבש כל הודעה
או סימן בעניין זכויות קניין רוחני ,לדוגמה  -סימון זכויות היוצרים © ,או סימן
מסחר ® ,הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

.11.1

סימני המסחר ,צילומים ,תמונות ,תכנים ומודעות הפרסומת של הגופים עימם
משתף המרכז פעולה הינם קניינם של גופים אלה בלבד .גם בהם אין לעשות בהם
שימוש בלא הסכמת כל גוף מראש ובכתב (לפי העניין).

 .11.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי במקרה של הפרת הוראה מן
ההוראות האמורות בסעיף  11זה לעיל ,יידרש הגולש המפר לשפות את המרכז
באופן המתואר בסעיף  4.1לעיל.
 .11סמכות שיפוט:
 .11.1על תקנון ותנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ,אולם לא תהיה
תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 .11.1לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או
הקשור לתקנון ותנאי שימוש אלה.

 .11מדיניות פרטיות:
 .11.1המרכז מכבד את פרטיות הגולשים באתר .מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר
נמצאת בכל עת בקישור זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תקנון זה.
 .11.1הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם ,מומלץ לתחזור ולעיין ,מעת
לעת ,במסמך מדיניות הפרטיות.
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 .11צרו קשר:
המרכז מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של הגולשים באתר לפרטיות ולשם
טוב .אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ,נא פנה אלינו לפי
הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם .פניות כאמור ניתן להעביר באופן
הבא:
באמצעות הדואר :שדרות רוקח  11תל אביב ,ת"ד 11118
פקס'01-1111111 :
דוא"לinfo@rabincenter.org.il :
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