
 תנאי שימוש
 

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

 http://www.meravasia.co.il/ אסיא שעיהמרים אתר מכללת האור הינו בבעלות מירב 

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים, כפוף לתנאי השימוש להלן. אנא קרא תנאים אלה 
 .בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם

 
 בלבד. באחריות המשתמש ןבאתר הינ יםהנמסרוהתכנים השימוש בכל המידע  -לעניין תנאי שימוש אלו 

ים, ידיעות, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע סקירות, נתונמדריכים,  מאמרים, –"תכנים" 
 אחר שיועמדו לרשות הגולשים באתר

 
 .אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או כל גורם מוסמך אחר בתחום המידע המוצג באתר

 
ר קצה בהם הם מופיעים, לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשימכללת האור 

תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, 
עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים 

 .אלו
 
עלולים אשר לדעתם גובות למאמרים "החברה"( רשאים לסרב לפרסם ת -)יחד  הו/או מי מטעמכללת האור מ

 .והם רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת או בקוראיו לפגוע באתר

ידיך ו/או באישורך באתר יהיו על אחריותך בלבד, -ם שיפורסמו עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל התכני
 .והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם

 לאתרים אחרים (links) קישורים

אין החברה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים, ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של 
קישור לאתר מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר 

נוחות, אבדן, עגמת נפש או כל פגיעה -כל נזק, אילכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית ל
אחרת, ישירים או עקיפים שיגרמו לך או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים 

 .המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות האתר, במישרין או בעקיפין, ולרבות באמצעות קישור

ידיך לאתר, עליך להימנע מלהטריד, לקלל, להסית, לאיים, לשדל -במהלך השימוש באתר או במסירת תכנים על
או לסייע לביצוע פעולות אסורות על פי הדין, לעשות שימוש מסחרי, להשתמש בחומר שזכויות הקנין הרוחני או 

השימוש בהן אינן שייכות לך, להתחזות לעובד החברה, להוציא לשון הרע או לפגוע בכל דרך שהיא 
 .במשתמשים האחרים

ר בהצטרפות למועדון הלקוחות או בכל פניה אחרת לחברה ו/או לנותני שרותים באתר הינך מאשר לחברה ליצו
עימך קשר בכל דרך שתמצא לנכון על מנת ליידע אותך על עידכונים באתרי החברה, בפעילות החברה, פעילות 

 .מסחרית וכל נושא אחר הנתון לשיקולה הבלעדי של החברה

הדואר האלקטרוני,  הנהלת האתר מתנגדת לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום
 .לרבות משתמשיו, ואף מאיימת למוטט כליל מדיום נפלא זה

 .החברה רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש

 .ו התכנים המופיעים באתראין החברה אחראית בשום מקרה על הפרסום ו/א

 .אחריות על השימוש היא על המשתמש בלבד

 שינויים בתנאי השימוש
 .מהווה אישור גורף לכלל תנאי השימושגלישה באתר ו/או שימוש באחד המקורות ו/או בתכנים 

 

 הרשמה
כשמך, חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: 

כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים 
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פי חוק למסור את המידע אולם -שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על
רת הפרטים ולמסור בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסי

פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל 
שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה 

 .אחת לשלושה חודשים לפחותבהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה 
 

  ה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראלמדיניות החזרת המוצרים/שירותים באתר כפופ

המפורסמים  , יקבל הלקוח את המוצר/השירות אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכלליםבכל תשלום שהוא
קיבל ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר / שירות כלשהוא  באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.

 זיכוי מלא אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה הלקוח בעבור באתר ומסיבה כלשהיא לא היה
 תשלום זה.

  .יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה 14הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 

חזרה )בתנאי  יום מיום קבלתו ולקבל את כספו 30הלקוח יהיה רשאי להחזיר כל מוצר/שירות אותו רכש עד 
או  5%זז עד יהיה רשאי לק שהמוצר נשלח באריזתו במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שימוש(, בית העסק

אלא אם כן הסיבה לביטול העסקה היא עקב  ח לפי הנמוך מביניהם, מסכום העסקה המקורי,”ש 100
 תקלה/פגם כלשהוא במוצר פיזי. 

ח ”ש 250מסכום הכולל של הקורס שבוטל, או  5%לגבי קורסים בית העסק יהיה רשאי לקזז דמי רישום בגובה 
 לפי הנמוך מביניהם.

 קופת האחריותביטול קורסים לאחר ת

יום מיום  30בכל אופן ומבלי לגרוע בדבר מהכתוב לעיל לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בעבור קורס לאחר 
 תחילת הקורס בפועל.

 משלוחים

יחייב את הלקוח  בית העסק אינו מחויב לזכות את הלקוח בגין הוצאות משלוח המוצר חזרה, ובית העסק לא
 בגין כל הוצאות משלוח חוזר.

 בלת פרטיותהג

 צד ג.כל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ל ולא להעביר את פרטי הלקוח ואשמתחייבת  האורחברת מכללת 

 הגבלת אחריות

בעת ההרשמה נשלח לתלמיד/סטודנט מייל אישור על הירשמותו לקורס. דפי התשלום מאובטחים ובכל רכישה 
 זה.תקנון הלקוח מאשר את 

 תקפות הוראות תקנון זה
 

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת 
את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על  הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או

 .ידי הערכאה המשפטית

 תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
 

הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט 
 .אביב יפו-באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל

 
 


