
  פורצים גבולות במסחר" -"רז גמליאל –ת הסכם הצטרפו

 מבוא  .1

:    "(הקורס/ים" או "ים/האתר)"   ולאתרים  ים הסכם זה מפרט את תנאי ההצטרפות לקורס 1.1
https://www.razgamliel.com/   , https://www.razgamlielcoursesים שמנוהל  

",  המשתתף"(. באישורך, "החברה)"   516232535.  פ .ח, גלפין אחזקות בע"מ על ידי  יםומופעל
 בקורס הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה. ךזה וכתנאי להשתתפותההסכם ה את

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום   1.2
 . םפגיעה ו/או אפליה מכל סוג שה

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  .2

כי   2.1 מאשר  בקורס המשתתף  שיועברו  לתכנים  הנוגע  מידע  לאחר שקיבל  לקורס  נרשם  הוא 
ולסוג הקורס המפורט באתר, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו  

ואת לשנות את תכני הקורס מעת לעת    תהיה רשאית  חברה היובהר כי  עם זאת    ומטרותיו.
  ה ובהתאם לצרכי  הבהתאם לשיקול דעתבקורס    המרציםאופן העברת הקורס כמו גם את  

 בשל כך.  המבלי שלמשתתף יהיו טענות נגד

כי ההשתתפות בקורס והשימוש בכלים    תמתחייב  האינ  חברהההמשתתף מאשר כי ידוע לו כי   2.2
בקורס   שרכש  בידע  להצליח  ו/או  לו  לציפיותיו יגרמו  במדדים  בהתאם  תלויה  והצלחתו   ,

תלויים   בהכרח  עם  לרבות  חברהבשאינם  התמודדות  עצמית,  למידה  יכולת  רק,  לא  אך   ,
 .ועוד חברה, עמידה ביעדים שיוגדרו לו על ידי הלקויות למידה

והעזרים לצורך השתתפות בקורס   , התוכנותכל הכליםהמשתתף מצהיר כי ווידא כי ברשותו  2.3
מהירלרבות   לאינטרנט  הוא  ותקין    חיבור  בשימוש  עבוכי  הבנה  )לרבות    בתוכנותל  אלה 

SLACK  ו-ZOOM)   .אופטימאלית בצורה  בקורס  להשתתף  שיוכל  מנת  על  הכרחי  שהינו 
אחראיתלא    חברהה בתקלה    תהא  שמקורן  הקורס  העברת  במהלך  שיהיו  טכניות  לבעיות 

בציוד של המשתתף לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתף, והמשתתף לא 
המשתתף מתבקש לפנות למפעילה בכתב    יהיה זכאי להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור.
 בכל בעיה ו/או שאלה בנושא שימוש כמפורט לעיל. 

מ 2.4 ומבין  המשתתף  ה צהיר  שצבר המשתתף    חברהכי  והתכנים  הידע  ליישום  אחראית  אינה 
הקורס מהקורס   במסגרת  כלשהו  רווח  יפיק  המשתתף  כי  להתחייב  יכולה  אינה  והחברה 

בקורס שמועברים  ו/או ומהתכנים  בקורס  המוצג  במידע  לראות  אין  כי  יובהר  כן  כמו   .
לייעוץ  והקורס אינו מהווה תחליף    ,מקצועי מחייבבהמלצות המופיעות בקורס משום מידע  

בכל מקרה של ספק  מקצועי מוסמך  . יש להתייעץ עם גורם  , ככל ויהיה צורךמקצועי פרטני
בגין כל נזק   חברהבנוגע ליישום התכנים שנלמדו בקורס, ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד ה 

 שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין יישום הידע שרכש בקורס כאמור.

 רההתמו .3

ישלם   המשתתף  בקורס  ההשתתפות  הקורס    חברה לתמורת  באתר  המפורט  הסכום  את 
תהא רשאית, מעת לעת, להציע הנחות   חברהיובהר כי ה .  תר הקורסאבאמצעים המופיעים ב

 ו/או הטבות למחיר הקורס. 

 מדיניות ביטולים .4

עסק 4.1 הינו    תהנוגע  הביטול  באתר  הכפוף  ב לקורס  הגנת להוראות  חוק  הוראות  לרבות  דין 
מוצע דרך האתר מהווה הסכמה מפורשת ה, ככל וחל. השתתפות בקורס  1981-הצרכן, תשמ"א

 .מצדך לתנאים כאמור

ככל ורכישה באמצעות האתר תיעשה עבור שימוש עסקי ו/או על ידי עוסק/חברה בע"מ/כל   4.2
הגנת הצרכן לרבות סעיפ הרי שחוק  הנוגעים לתנאי צורת התאגדות שאינה אדם פרטי,  ים 

על רכישה כאמור ולא יינתן כל החזר כספי בכל מקרה של ביטול,   ויחול  םביטול עסקה אינ
אף אם טרם החל שירות כלשהו, והכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת  

 . בהסכם זה

ניתן לבטל   4.3 דין לא  פי  על  כי  הגישה לתכני הקורס  עסקה שבוצעה באתר יובהר   לאחר מתן 



מתבקש  המשתתף  . על כן  חר קבלת גישה כאמורולמשתתף לא תהיה זכאות להחזר כספי לא 
לרבות, אך לא רק,    וכי רכישה כאמור אכן תואמת את צרכילקורס,    והצטרפותלוודא, טרם  

 .מעוניין בו שהמשתתףהקורס בכל הקשור לסוג 

,  קיבלת גישה לקורסיםככל וטרם או /ככל וטרם התחיל הקורס ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  4.4
את   לבטל  זכאי  להנך  הודעה  באמצעות  הדוא"ל:   חברההעסקה  לכתובת 

raz@razgamliel.com  ( עשר  ארבעה  ממועד  14בתוך  יום  ובתנאי שביטול העסקה  ביצוע  ( 
ו/או לפני   לפני המועד שבו אמור הקורס להתחיל  עסקים  ימי(  2)כאמור ייעשה לפחות שני  

 . קדם מהשניים קבלת פרטי גישה, המו

ביטול   4.5 על  הודעה  במועדים שלעיל העם קבלת  ובכפוף לעמידה  תחזיר לך את   חברהעסקה 
 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.  100או  הרכישה מערך  5%בשיעור של  כספך בניכוי דמי ביטול

במידה ומסרת הודעת ביטול כלשהו  יובהר למען הסר ספק כי לא תהיה זכאי להחזר כספי   4.6
הקבועים   המועדים  המוקדם  לאחר  הקורס,  לתכני  גישה  פרטי  שקיבלת  לאחר  ו/או  לעיל 

 . מהשניים 

 איסור שימוש בתכני הקורס לצורך מסחרי  .5

. על חברהההבלעדית של    היובהר כי כל תכני הקורס מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלות
לשימוש   הינו  הקורס  בתכני  השימוש  שימוש  כן  על  איסור  וחל  בלבד  לימוד  ולצרכי  אישי 

מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס 
למשתתף    המעניק  חברהה  –לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש  

 רישיון שימוש בלבד בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.

 חסימת משתתף  גישה לתכנים בלעדיים; .6

כפי  הרצאות בלייב, הכל  לרבות    חברהקבל גישה לתכנים בלעדיים מטעם העשוי להמשתתף   6.1
  חברה ובהנהלת הבבעלות  בתכנים סגורים שמעת לעת. יצוין כי מדובר    חברהשייקבע על ידי ה

להעתיק ו/או  , וחל איסור  חברהתהיה אך ורק למשתתפים בקורס של ה  םאשר הגישה אליה
ה אישור  ללא  שלישי  צד  לכל  בקבוצה  התכנים  את  ובכתב.  חברהלהעביר  כי    מראש  יובהר 

 הגישה לקורס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

את 6.2 מפר  אשר  משתתף  גישה של  לחסום  תהא רשאית  אתההס  החברה  ו/או  הזה  נהלי    כם 
אחרים במשתתפים  פוגע  ו/או  את    הקורס  להמשיך  מאפשר  אינו  החברה  שלדעת  באופן 

 .השתתפותו, זאת מבלי שמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו

 ; מאגר מידע דיוור ישיר .7

לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות    חברה להמשתתף מאשר  בהשתתפותו   7.1
 . 1982-התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"בחוק 

  במאגר  עליו המוחזק במידע לעיין הזכות אדם לכל, 1981-א"תשמ, הפרטיות הגנת חוק פי על 7.2
, מעודכן  או  ברור,  שלם,  נכון   אינו  שהמידע  ומצא   עליו  במידע  שעיין  משתתף.  החברה  של  המידע
 כאמור   עליו  המוחזק  המידע  את  למחוק  או/ו  לעדכן  או/ו  לתקן  בבקשהלחברה    לפנות  רשאי
 .  raz@razgamliel.com: היא שכתובתו ל"בדוא  חברהל  להפנות יש כזאת פנייה. לעיל

 שונות  .8

או   8.1 התכתבויות  סיכום,  הסכם,  כל  על  וגובר  הצדדים  בין  המסוכם  כל  את  כולל  זה  הסכם 
הסכמה,   למיניהןהסכמות   התחייבות,  הבטחה,  כל  בו.  המוסדרים  בנושאים  הצדדים  בין 

לחתימת  קודם  נעשו  אם  הצדדים,  בין  שנעשו  בעבר,  התנהגות  או  מצג  או  דברים  זיכרון 
בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד   ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם

 . החברה

תהא    יפו-תל אביבהסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר   8.2
 סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.

 

mailto:raz@razgamliel.com


אין לסחור או לבצע  מודע לכך כי  הוא  ועל כן  החברה;  של    "אני מאמין"מצהיר כי הוא מודע להמשתתף  
מוקפד מסחר  יומן  וניהול  מסחר  סימולטור  באמצעות  היתכנות  הוכחת  ללא  אמיתי  בכסף  וכל    ;פעולות 

 מפורש של החברה. מסחר בכסף אמיתי יחל לאחר קבלת אישור 

 


