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 הגדרות: .1

" Verizon Trading Corpחברת " פירושה-"המכללה"ו/או  PracticU"ת מכלל" .1.1

 Wickhams 1 (רח'British Virgin Islands) Tortolaהרשומה כדין בעיר 

Cay   , Road Town  להלן: יוצר, משווק, מפרסם, שוכר ובעלים הבלעדי

התוכנה והקורס/ים המוצעים לשימוש אישי במסגרת האתר, והיחיד של 

 רישיון שימוש זה.   

; 33-9418941טל': מצעות בשפה העברית ניתן לקבל בא -"שירות ותמיכה" .1.2

  . info@practicu.comדוא"ל: 

. מהווים 1.2התקשרות לעיל בסעיף אין פרטי  ."(נציגות שירות)להלן: "      

 .דין-מען למשלוח מכתבי בי

 המכללה .לימוד מוקלטות הניתנות לצפייה מרחוק תוהרצאה/ -"ים/קורס" .1.3

 (.הסרטים תוכן או קורס/ים) התכנים את לשנות רשאית

 .הרצאה בודדת -"סרט" .1.4

הרשאה לצפות בקורס/ים ו/או הסרט/ים במסגרת  שרכש כל אדם -"בעל הרשאה" .1.5

 לעיל. שימוש רישיוןל ובכפוף

  חיצוני  USBעל כונן ו/או  יישום המותקן על מחשב תואם -"תוכנה" .1.6

בכפוף  ו/או הסרט/ים /יםבקורס באופן מאובטח צפייה מרחוקהמאפשר 

 מערכת הפעלה עצמאית אשר ת, התוכנה כולליודגש כי זה. שימוש לרישיון

 הפעלה הקיימת על המחשב תואם.(למערכת Dual bootמתווספת)

   indows 7W ת ההפעלהעם מערכ ברשות/בעלות בעל הרשאה מחשב -"מחשב תואם" .1.7

זיכרון פנימי,  GB2: תצורת החומרה. להלן דרישות מינימליות לומעלה

 אין. Core i3/i5/i7מעבדים מומלצים הם מסוג  .CORE 2 DUOמעבד מסוג 

  .Dual Core מסוג מעבד בעל מחשב כגון – תואם  לא מחשב על תוכנה להתקן

השייך למכללה  "www.practicu.com" פירושו אתר אינטרנט -"אתר" .1.8

ים אשר רכש האחרון /צפייה מרחוק בקורסובאמצעותו מתאפשרת לבעל הרשאה 

 בהתאם לרישיון שימוש זה.

 פירושו מכשיר טלפון חכם הנמצא ברשות בעל הרשאה. -"סלולריטלפון " .1.9

  .פירושו אפליקציה המותקת על מכשיר טלפון סלולרי -"יישומון" .1.10

 רישוםמקנה התקנת התוכנה וצפייה בקורס/ים בתמורה לדמי  -"ערכת הכרות" .1.11

 .ת בטופס הרישום באתרעכמפורסם מעת ל ימים ולתקופה בת מספר

פרק ל בהתאם לרישיון שימושזכות לצפות בסרטים מלאים  -"חודשיהמנוי ה" .1.12

 .בלבד יום 30של  זמן

 את לשנות רשאית . המכללהחודשיהמנוי ה בגין ₪ 353 -"מחיר מחירון" .1.13

  בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. המחירון מחיר

המופיע בטופס  חודשיהמנוי הבגין  כל מחיר -"חבילה או מבצע מחיר" .1.14

  .לעיל 1.13בסעיף מחירון הנקוב  ממחיר הרישום באתר המכללה הנמוך

 המכללה ובעל הרשאה ביחד צדדים וכל אחד לחוד צד.  -""צדדים .1.15

 

 :ומועדי תשלום יתנאי .2

 רישיון שימוש זה יבוצע מראש בלבד. תשלום בגין  .2.1

 כושר פירעון של אמצעי התשלום. בחינתחיוב יבוצע לאחר  .2.2

שירותי המכללה ככל שמובאים לעיל יוענקו לבעל הרשאה לאחר ביצוע  .2.3

 התשלום בפועל בלבד. 

רישיון שימוש  ,חודשיהמנוי הבתום תקופת  בעל הרשאה יודע ומסכים כי, .2.4

 וזאת פתחודשי נוסהמנוי הלתקופת  ובתשלום באופן אוטומטי מתחדש זה

 ביטול רישיון שימוש זהבעל הרשאה בדבר  מפורשת מטעם הודעה מתן אלמלא

   .לעיל 8לסעיף בכפוף 

 

mailto:info@practicu.com
http://www.practicu.com/
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 :שימוש תנאיי .3

 :בעל הרשאה יודע ומסכים כי .3.1

צפייה בקורס/ים המוצעים על ידי המכללה במסגרת רישיון שימוש לשם  .א

 עליו להתקין את התוכנה על מחשב תואם ע"פ הוראות המכללה. ,לעיל

, הצפייה ניתן להתקין את התוכנה פעם אחד ועל מחשב תואם אחד בלבד .ב

ניתנת רק באמצעות התוכנה והמחשב התואם  ו/או סרט/ים בקורס/ים

 .המוזכרים לעיל בסעיף זה

ו/או שימוש בתוכנה בכפוף לרישיון שימוש זה, עלולים וכנה ת התהתקנ .ג

על  קיימים ביישומים מקביל להגביל ו/או למנועה מבעל הרשאה שימוש

ו/או גישה לאינטרנט  officeלרבות אך לא רק תוכנות  ,המחשב התואם

 וכו'.  

לצורך אימות הפרטים של בעל הרשאה ולשם הגנה על קניינה הרוחני של  .ד

 ו/או המכללה, בעל הרשאה ימסור באמצעות דוא"ל למכללה העתק של ת"ז

באיכות סבירה )כולל ספח(. אלמלא מסירת העתק ת"ז כאמור,  רישיון נהיגה

 בלבד ואף עלולה להיחסם. סרטים 5-תהייה מוגבלת לגישת בעל הרשאה 

חני של המכללה ולשם שיפור חווית שימוש לשם שמירה על קניינה הרו .ה

על טלפון  מטעם המכללה יישומון בשירותי המכללה, יתכן ותידרש להתקין

. באמצעות יישומון כאמור, ישלח מטעם המכללה לבעל ההרשאה קוד סלולרי

 אך ורק . שימוש ביישומן יתאפשרלשירותי המכללה לפי הענייןגישה יומי 

 GPSזמין לעיקוב באמצעות  ,במידה וטלפון הסלולרי מחובר לרשת האינטרנט

. למען הסר ספק, כל מידע האישי של בו הטמון ידעגישה לכל המ רמאפשוכן 

      בעל ההרשאה נדרש לצורכי הבטחה ושמירה על קניינה הרוחני של המכללה. 

ו/או  כגון קלקול החומרה בלבד בהתאם לשיקול דעת בלעדי ובמקרים חריגים .ו

ללא  קנה נוספת של התוכנההת תעניקשל המחשב התואם, המכללה  התוכנה

 וזאת פעם אחד בלבד. תשלום 

' לעיל ב 3.1סעיף ב המוזכרות בקשה להתקנת התוכנה שלא בנסיבותכל  .ז

  .תחייב את בעל הרשאה בתשלום דמי התקנה

להשתמש בתוכנה אחד למען הסר ספק רישיון שימוש זה מקנה לבעל הרשאה  .ח

 . אחד בו זמנית ורק באמצאות מחשב תואם

בכפוף לאישור המכללה מראש ובתמורה, יהיה  ' לעיל,זעל אף האמור בסעיף  .ט

והכול לפי  תואם נוסףתוכנה נוספת על מחשב  רשאי בעל הרשאה להתקין

  לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

ו/או  ים/הבלעדי, להעניק מבצעים לקורס ה, לפי שיקול דעתתרשאיהמכללה  .3.2

והכל  ופת מנוי מסוימתקמסוים ו/או לתמסוימים ו/או לבעל הרשאה  סרטים

  ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המכללהלפי ראות עיני 

ומיועד לאדם  רישיון שימוש זה הינו אישי ,בעל הרשאה יודע ומסכים כי .3.3

העביר ו/או וחל איסור מוחלט על בעל הרשאה למסור ל פרטי "בשר ודם"

במועד אחד ו/או במשותף עם כל צד שלישי  ים/ו/או בסרט לצפות בקורס/ים

 למען הסר כל ספק, נאסר בזאת על בעל הרשאה להקליט במועדים שונים.

רך להפיץ ו/או לשווק בדו/או לשמור בכל צורה אפשרית ו/או  ו/או לשדר

 ו/או של התוכנה. ים/הסרט אוו/ ים/עותקים של הקורס שהיאכל

לשם הגנה על קניינה הרוחני המכללה תשמור במאגריה מידע אודות המחשב  .3.4

  התואם של בעל הרשאה.     

של המכללה, על קניינה הרוחני  שמירה לצורךבעל הרשאה יודע ומסכים כי  .3.5

על צג המחשב התואם  אקראייופיע באופן  בקורס/ים במסגרת הצפייה מרחוק

הודעה הכוללת בין היתר נתונים אישיים של בעל הרשאה לרבות מס' ת"ז, 

 ., טלפון, כתובת מגורים וכיוצא באלהושם משפחה, מס' רישיון שימוש שם
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 לרבות מס' ו/או תוקף כ"א פרטי אמצעי תשלום של בעל הרשאה ,יובהר כי .3.6

אמצעי תשלום אשר מסר פרטי  בכל צורה שהיא.על ידי המכללה   לא ישמרו

 כדין.מאוחסנים בחברת סליקה מאובטחת בעל הרשאה 

המכללה תהייה רשאית לשלב ו/או לשדר באתר ו/או בקורס/ים בצורה גלויה  .3.7

ו/או סמויה, פרסומות ו/או כל תוכן מסחרי. נאסר על בעל הרשאה להתערב 

 בתוכן פרסומי ו/או מסחרי ו/או להסירם.  

 

  של בעל הרשאה: שימוש במידע פרטי .4

תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה המכללה ו/או מי מטעמה  .4.1

 .ידי בעל הרשאהלצורך מתן השירותים המבוקשים על 

המידע ו/או להעביר את  נתוניתהיה רשאית להתיר את הגישה להמכללה  .4.2

המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, 

 .פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר

לבעל לעשות שימוש במידע על מנת לפנות  המכללה כמו כן תהיה רשאית .4.3

ידי בעל בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על  הרשאה

 .באתר הרשאה

כל מידע פרסומי ו/או שיווקי  לבעל הרשאהתהיה רשאית לשלוח המכללה  .4.4

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת 

או במועד מאוחר יותר,  רכישת רישיון שימוש זהבעת  האלקטרונית שמסרת

 SMS.  לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות

כי אינו מעוניין בקבלת תוכן פרסומי בעל הרשאה רשאי להודיע למכללה  .4.5

  כאמור.

 

 זכויות יוצרים: .5

אין רישיון שימוש זה מעניק לבעל הרשאה כל זכות ו/או חלק ממנה  .5.1

כל זכויות היוצרים והבעלות על הקניין בקניינה הרוחני של המכללה, 

פטנטים שייכים ונשארים הסימני מסחר ו/או  הרוחני, לרבות אך לא רק,

 של המכללה. בבעלות הבלעדית

 חוק לפי יםמוגנ ו/או הקורס/ים התוכנהש לו ידוע כי בעל הרשאה מצהיר .5.2

 זכויות הפרת כל או/ו התוכנה של חוקית בלתי העתקהוכי  יוצרים זכויות

כנגד בעל ההרשאה ו/או מי  אזרחית לתביעה מקימה עילה בתוכנה יוצרים

בגובה  הוכחת נזקללא  פיצוייםואף צווי מניעה  בין היתר הגוררת מטעמו

לחוק )א(  56לסעיף  כפוףב פרת זכויות יוצרים נפרדתהלכל ₪  100,000עד 

 .2337–זכות יוצרים, התשס"ח

 

 :הגבלת אחריות המכללה .6

 ועומדים בכל תואמים ים/ו/או הסרט ים/שהקורס מתחייבת המכללהאין  .6.1

 .כלשהם חיצוניים גופיםב ןככל שישנ ההסמכה בחינות של הדרישות

ים במסגרת /שידורים ו/או הגישה לקורסכי זמינות ה תמתחייב המכללה לא .6.2

תהייה ללא הפסקות והפרעות נזקים, קלקולים, תקלות,  רישיון שימוש לעיל

לא  המכללה ו/או מי מטעמהכשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת. 

מחבלה או נזק אחר שייגרם לאתר בכל נזק מכל סוג שהגרם כתוצאה  וישאי

או למאגרי המידע שלו, או כתוצאה מחדירה בלתי חוקית לאתר או למאגרי 

ובכלל  בעל הרשאהשעלול להיגרם לציוד קצה של זה נזק המידע שלו, ובכלל 

 מכללהכל טענה, תביעה או דרישה כלפי ה  ולא תהיהזה חומרה ותוחנה 

 ו/או מי מטעמו.

אין המכללה אחראית בשום דרך שהיא לתוכן מסחרי ו/או פרסומי ו/או  .6.3

 צורתו מכל בחינה שהיא.

בעל הרשאה ורק הוא אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לו ו/או הגרם לו  .6.4

ולא תהיה כל טענה, תביעה בפועל כתוצאה מהשימוש ברישיון שימוש לעיל 

 .או דרישה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה
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 תוקף רישיון שימוש: .7

ולאחר ביצוע  התואם רישיון שימוש זה תקף ממועד התקנת התוכנה על המחשב .7.1

בהתאם , תוקפו של רישיון שימוש זה פג לעיל 2התשלום כאמור בסעיף 

 לעיל. 8לסעיף 

   

 ביטול רישיון שימוש: .8

רשאית לבטל רישיון שימוש זה ללא סיבה ואף המכללה מוסכם על הצדדים כי  .8.1

ללא כל הודעה מוקדמת, בעל הרשאה יהיה זכאי להחזר כספי יחסי בגין 

 .אשר רכש מנויהתקופת 

הפרת  תוךהופסק רישיון שימוש זה לעיל, במידה ו 8.1על אף האמור בסעיף  .8.2

ו/או ניצל בעל הרשאה לרעה רישיון שימוש  לעיל 6ו/או  4ו/או  2סעיף 

רישיון של  מלא חודשי מחירוןבמחיר  האחרוןיחויב  ,בכל דרך שהיא זה

  שימוש זה בנוסף לכל סעד לו זכאית המכללה באתם לכל דין.

, יבוטל חודשיהמנוי הבחר בעל הרשאה לבטל רישיון שימוש זה לאחר תחילת  .8.3

אשר בגינה חויב בעל הרשאה  החודשי רישיון שימוש עם תום תקופת המנוי

 תקנותל (3) 2וזאת בכפוף לסעיף  ערב מסר בעל הרשאה הודעת ביטול למכללה

   .2313-א"התשע(, עסקה ביטול) הצרכן הגנת

 אמצעי תשלוםלחיוב מוסכם על הצדדים כי ביטול הרשאה  למען הסר ספק, .8.4

חשב כביטול רישיון שימוש זה ייחד צדדי על ידי בעל הרשאה לא  אופןב

ריבית והצמדה כדין בנוסף לכל  יםבתשלום פיגור בעל הרשאהותחייב את 

וזאת עד למתן הודעה  תשלום לו זכאית המכללה בהתאם לרישיון שימוש זה

 . המפורשת בדבר ביטול רישיון שימוש זה מטעם בעל הרשאה למכלל

בחר מי מהצדדים לבטל רישיון שימוש זה, יודיע על כך לצד שכנגד  .8.5

  באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית.

לבטל רישיון  אישהרשאה רעל ב לעיל, 8.3בסעיף  לגרוע מהאמורבלי מ .8.6

    אישי באתר המכללה.הבחשבונו הגדרה מתאימה  י"עשימוש זה 

 

 :אישור תנאיי רישיון שימוש .9

מהווה  ,במעמד הרישום המכללה הזנת קוד אימות באתרבעל הרשאה מאשר כי,  .9.1

  רישיון שימוש זה.   תנאייהסכמה של בעל הרשאה ל

 

 

 

  


