תקנון אתר:
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר ,ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 . 1השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו ,מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים
בתקנון זה.
 . 2הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו ,ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 . 3הנהלת האתר רשאית להשעות ,לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי
התקנון.
 . 4הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 . 5הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי הרישום ,עלויות הקורסים ו/או המנויים וכיוצא בזה מעת לעת.
 . 6אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 . 7ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי י"ג ומעלה בלבד .בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 13
שנה.
 . 8אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל
תנאי תקנון זה.
 . 9הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש
לאדם אחר כלשהו .חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך
הקשר השוטף עם המנוי.
 . 10בכדי לבצע גלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לאחד מהקורסים ו/או המנויים עליך לשלם תחילה את מלוא
עלות הקורס ו/או המנוי.
 . 11אין אפשרות לבצע רכישת קורס ו/או מנוי ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר
יהיה קביל ע"י הנהלת האתר .אין אפשרות לבצע רכישת קורס ו/או מנוי באמצעות שוברי תשלום או שירותי
חיוב דוגמת .PayPal
 . 12לאחר הרשמתך כמנוי אין החזר כספי מכל סיבה שהיא ,למעט סעיף .13
 . 13המכללה מתחייבת ל 100%-שביעות רצון הלקוח ,כל זאת במסגרת רצון מצד התלמיד לביטול הקורס ו/או

המנוי על פי מדיניות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,התשע"א2010-
וחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א.1981-
 . 14במידה ולא יתקיים סעיף  13בתקנון זה ,המכללה תזכה את התלמיד בהחזר מלא של שווי הקורס ו/או
המנוי בעת רכישתו.
 . 15אין אפשרות לבטל את הקורס ו/או המנוי בשל חסימות עקב :מעבר על מגבלת רישום כתובות  IPו/או
התחברות מכמה מכשירים בו זמנית ו/או מעל כמות המכשירים להתחברות שגבוהים מדרישות המערכת.
המכללה מתחייבת לשחרר חסימות אלו עד  72שעות מרגע פניית התלמיד למכללה בנושאים אלו.
 . 16אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות" .כמו כן רשאית הנהלת
האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו .לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל
תקלות או הפסקות בשירות .כלל הקורסים יהי זמינים למשך שנתיים בלבד מיום הרכישה למעט תוקף
המנויים שיהיו זמינים מיום הרכישה למשך הזמן הנקוב כפי שמופיע בתקנון בהתאם למנוי הספציפי
הנרכש .לא יהיה ניתן לבוא למכללה במישרין או בעקיפין בכל תביעה ו/או טענה ו/או אשמה כזו או אחרת
במידה והופר סעיף זה.

 . 17אין התחייבות לעזרה מקצועית במהלך הקורס ולאחריו .עזרה מקצועית תינתן מתוך רצון טוב של המכללה
והעומדים בראשה אך ורק לבוגר המכללה שכבר את כל שלבי הקורסים במכללה ( Networking & Cyber
 .)Level 1-3לא יהיה ניתן לבוא למכללה במישרין או בעקיפין בכל תביעה ו/או טענה ו/או אשמה כזו או
אחרת במידה ואין עזרה מקצועית.
 . 18תעודת סיום קורס תינתן רק עבור בוגר המכללה שעבר את כל שלבי הקורסים במכללה ( & Networking
 .)Cyber Level 1-3בוגר המכללה ייחשב כמי שעבר את כל המבחנים בחלקים השונים שקיימים בכל אחד
משלבי הקורסים והגיש את מטלות סיכום הקורס למכללה בכל אחד משלבי הקורסים במכללה
( .)Networking & Cyber Level 1-3לא תינתן תעודת סיום קורס עבור קורסים אחרים במסגרת רכישת
קורס בודד או כמנוי לכלל הקורסים.
 . 19המכללה מתחייבת לעזרה במציאת עבודה בתחום ההייטק לבוגר המכללה שעבר את כל שלבי הקורסים
במכללה ( )Networking & Cyber Level 1-3ושיסיים את הקורס במסגרת  90ימים מיום הרכישה.
 . 20על אחריותו של בוגר המכללה אשר מעוניין למצוא עבודה ,לפנות למכללה באמצעות בקשה מסודרת
במייל עד  3ימים מרגע סיום הקורס .בוגר זה חייב להיות מעל גיל  21ובעל זמינות ל 100%-משרה מלאה.
במידה ובוגר המכללה אינו עומד בתנאים שבסעיף זה הוא אינו זכאי להתחייבות שבסעיף .19
 . 21לא יהיה ניתן לבוא למכללה במישרין או בעקיפין בכל תביעה ו/או טענה ו/או אשמה כזו או אחרת במידה
ולא תימצא עבודה לבוגר המכללה.
 . 22אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי ,מעליב ,משמיץ ,מאיים ,פוגע בפרטיות
הזולת ,פורנוגרפי ,בעל אופי מיני ,גזעני ,או בלתי חוקי.
 . 23אין להוציא ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או להדפיס ו/או לצלם בכל דרך שהיא כל חומר ו/או נושא כלשהו
המועבר בסרטוני ההדרכה .מעבר על איסור זה מהווה הפרה בוטה של זכויות יוצרים והעובר כל כך
מסתכן בנקיטת הליכים משפטיים נגדו.
 . 24הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים ו/או בין
רוכשי הקורסים .
 . 25אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 . 26הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק ,לנפות או לסנן את המנויים
הנרשמים לאתר.
 . 27כל החומר הנלמד בקורס ו/או במנוי משמש למטרה לימודית בלבד ואין לגרום באמצעותו נזק ו/או פגיעה
באדם ו/או רכוש  .אין לעשות שימוש לרעה בחלק ו/או בכל התוכן הלימודי הנלמד בקורס .יחד עם זאת,
המכללה אינה אחראית על כל פעולה כזו או אחרת במידה והופר סעיף זה .לא יהיה ניתן לבוא למכללה
במישרין או בעקיפין בכל תביעה ו/או טענה ו/או אשמה כזו או אחרת במידה והופר סעיף זה.
 . 28כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 . 29הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות" ,באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר .האחריות לכך על
המפרסמים בלבד.
 . 30הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת
מהימנותם ,שלמותם ,או מכל בחינה אחרת.
 . 31על התקנון יחול הדין הישראלי .סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה.
 . 32התקנון נכתב בלשון זכר אך מיועד ל 2-המינים.

