מרחבי למידה שיתופיים
"ניפגש"  -תנאי שימוש
1

כללי

1.1

אתר "ניפגש" נועד לשמש כסביבה לימודית מקוונת לתלמידי בתי ספר ,הוריהם וצוות בית הספר.

1.1

אנו עושים כל מאמץ כדי לוודא שכל הנרשמים הם אכן מנהלים ,מורים ,הורים וילדים בבתי הספר ,לרבות
אישור פרטני של המנהלים ,וקבלת אישור בית הספר לגבי כל ילד וילד וכל הורה והורה .עם זאת ,אין האתר
ו/או בעליו נושאים בכל אחריות או חבות באשר לפריצת ההגנות המסופקות לאתר.

1.1

השימוש באתר הינו באחריות המשתמש ,אך במקרה של קטין ,באחריות הוריו או אפוטרופסיו החוקיים.

1.1

בעצם השימוש באתר ובשירותיו מסכים המשתמש לתנאי שימוש אלה כפי שהם מופיעים באתר ,וכפי שישונו
מעת לעת ויפורסמו באתר .אם אינך מסכים לאיזה מתנאי שימוש אלה ,אל תשתמש בשירותי האתר.

1.1

רישום בית הספר ל"ניפגש" הינו החלטה של מנהל בית הספר.

1.1

אין להירשם תחת כל כינוי או שם ,להוציא את שמו ושם משפחתו האמיתיים של הילד .יש למלא פרטים
נכונים בעת ההרשמה ,לרבות שם בית הספר וכיתת הלמידה .אין בעלי האתר נושאים בכל חבות שהיא לגבי
עניין זה.

1.1

יש לשמור את הסיסמא באופן בטוח ,ולהודיע לבעלי האתר על כל שימוש לא מורשה בשם המשתמש,
לרבות אבדן סיסמא .כל משתמש אחראי לשימוש שנעשה בשם המשתמש שלו ,ובעלי האתר לא יישאו
בחבות לכל נזק אשר עלול להיווצר כתוצאה משימוש לא מאושר בשם משתמש כלשהו.

1
1.1

1
1.1

1

פרטיות
כדי להבין כיצד מוגנת פרטיותך באתר ,אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

עלויות
עלות השימוש בניפגש תקבע באופן פרטני בהתאם לצרכי המשתמשים .במקרה בו העלויות ישתנו ,תינתן
הודעה מוקדמת ולא יגבו תשלומים ללא הסכמה ברורה מהמשלם.

ביטול

1.1

בעלי האתר שומרים על זכותם להביא לסיום את חברותו של כל תלמיד אשר הוריו ,בית הספר ו/או האחראי
עליו אינם עומדים בהתחייבויות התשלום עבור חברותו באתר ,וזאת מבלי לגרוע מזכותם לפעול לגביית
החוב בכל האמצעים העומדים להם על-פי דין ו/או הסכם זה.

1.1

במידה והשימוש באתר יהיה כרוך בתשלום ,הודעת ביטול תינתן על ידי המשתמש לבעלי האתר דרך האתר,
והחיוב ייפסק בתום התקופה עליה התחייב המשתמש .לא יוחזרו דמי שימוש עבור תקופה בה נעשה שימוש
באתר.

1.1

ל"ניפגש" י ש זכות לבטל ו/או לחסום כל חשבון של מי מהמשתמשים אשר מפר את תנאי השימוש בכל עת
ובאופן מיידי ללא מתן הודעה ,כמו גם את הזכות להסיר כל מידע של מי מהמשתמשים מכל סיבה שהיא ועל
פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר .עם ביטול החברות באתר ,רשאים בעלי האתר להסיר את המידע
של המשתמש ולחסום את גישתו לשירותי האתר.

1

הגבלת אחריות

1.1

השימוש באתר "ניפגש" הינו ללא אחריות ולכן במקרה של תקלה או אי-זמינות השירות ,אין החברה
אחראית לנזקים שיגרמו למשתמשיה לרבות החזרת כספים או שיפוי בגין מקרים אלו .כמו כן אין החברה
אחראית במקרה של דליפת מידע ,שיבושו או איבודו.

1.1

האתר מספק לתלמידים ולצוות בית הספר מרחבי למידה ומקום להעלות דיונים ,קישורים ,ותמונות בעלי
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מרחבי למידה שיתופיים
עניין אישי וחינוכי .אין בעלי האתר נושאים בכל חבות לתוכן המועלה על-ידי המשתמשים.
1.1

בעלי האתר מספקים סביבת למידה בלבד .אין בעלי האתר נושאים באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע
מן השימוש בשירותי האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או בחלק מהם .בכל מקרה
תוגבל אחריות בעלי האתר לסכום ששולם עבור החברות באתר.

1.1

בעלי האתר אינם אחראים לכל תקלה ,הפרעה ,זמני תגובה ,וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או
לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם.

1.1

בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש,
אובדן מידע ,או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר.

1.1

בעלי האתר אינם נושאים באחריות לתוכן ו/או מידע המתפרסמים באתר על-ידי צדדים שלישיים ,לרבות תוכן
ומידע מסחרי ופרסומי או לכל תוצאה העשויה לנבוע מהסתמכות עליהם או השימוש בהם ,וכמו כן הם לא
יישאו באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו במודעות העשויות להתפרסם באתר או יירכשו באמצעותן .אין
בפרסום המודעות באתר משום המלצה של בעלי האתר לרכישת המוצרים או השירותים ,וכל עסקה שתבוצע
באופן כזה הינה בין הצד השלישי לבין המשתמש ,כאשר בעלי האתר אינם צד בכל עסקה כאמור .מודגש כי
בכל מקרה ,לא יוצגו פרסומות מטעם האתר לתלמידים.

1.1

קישורים לאתרים אחרים – המערכת מאפשרת למשתמשים להעלות קישורים לאתרים אחרים בהתאם
לתנאי השימוש .בעלי האתר אינם אחראים לאישור האתר ,לתוכנו ,או לשירותים המוצעים בו מכל בחינה
שהיא ,לרבות כל פגיעה ברגש ות המשתמשים .הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו .למרות
מאמצי בעלי האתר לסנן אתרים ו/או קישורים שאינם מתאימים ,כל מי שנכנס לקישור לאתר אחר עושה זאת
על אחריותו בלבד ,ובעלי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי בנושא.

1

כללי התנהגות

1.1

על כל משתמשי האתר חלים כללי התנהגות סבירה ומקובלת חברתית .כלומר ,חל איסור לפגוע ,להעליב,
להחרים ,להשמיץ ,לקלל ,או לפרסם כל מידע פרטי של אדם אחר .על התכנים המועלים לאתר להתאים
לילדים בגיל בית הספר  .בנוסף ,חל איסור לפרסם קישורים ,תמונות או תכנים בעלי אופי מיני ,אלים ,פוגעני,
גזעני ,מאיים ,וולגרי ,או שאינו מתאים לילדים מכל בחינה אחרת ,לרבות אך לא רק אלכוהול ,אלימות ,סמים,
הימורים וכו'.

1.1

כמו כן חל איסור לפרסם כל מידע של אדם אחר ללא רשותו ,וכי הדבר מהווה פגיעה בפרטיות ,וכמו כן כי חל
איסור לפרסם כל יצירה של אדם אחר ללא ציון המקור ,שכן דבר זה מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

1.1

היות ו"ניפגש" הינה סביבת למידה לתלמידים  ,חל איסור על כל משתמש לפרסם דברי פרסומת ,דיוור,
ספאם ,מכתבי שרשרת ,או כל חומר מסוג דומה .כמו כן ,חל איסור על פרסום מוצרים ושירותים של מי
מהמשת משים (בין תמורת תשלום או שלא תמורת תשלום) ללא אישור בכתב ממנהלי האתר .חל איסור על
פרסום כל מידע המכיל וירוסים ,או שמטרתו להפריע ,לקלקל ,להעמיס ,או להגביל את השימוש או התפקוד
של מחשב ,תוכנה ,חומרה ,שירות או רשת כלשהם.

1.1

לכל משתמש יש זכות ,ואף חובה מוסרית לדוו ח על כל קישור ו/או תמונה ו/או תוכן ,לרבות פטפוט או תגובה,
שאינם מתאימים לפי סעיף  1.1לעיל .הודעה על שימוש לא נאות באתר תישלח למורה ו/או למנהל ,אשר
יוכלו להסיר את המידע הרלבנטי מהאתר .הודעה על שימוש לא נאות תישלח גם להורי המשתמש בהתאם
להחלטת בעלי האתר.

1.1

הודעה על כל שימוש בלתי נאות באתר או על פרסום כל חומר מסוג שאסור לפרסם באתר יש לדווח
באמצעות כפתור "דווח " הסמוך לתוכן.

1.1

לכל משתמש נפתח חשבון על שמו ולכן אסור על משתמשים להעביר את הזכות בשימוש בחשבונם לאחר
והם נדרשים לשמור על סיסמת הגישה שלהם לאתר באופן סודי .המשתמש ישא באחריות בלעדית לכל נזק
שיגרם לו ,למשתמשים אחרים או לחברה על כל שימוש שיעשה שלא ברשותו.

1.1

המשתמש יתנתק בסוף כל שימוש בשירות על מנת להגן על פרטיו האישיים ועל שימוש לא מאובטח
בשירותי החברה.
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מרחבי למידה שיתופיים
1

זכויות יוצרים

1.1

סימני המסחר ,הלוגו ,העיצוב ,הגרפיקה ,אייקונים ,קוד האתר ,בסיסי ה נתונים וכו' הינם קניינה הרוחני של
"ניפגש" וחל איסור לעשות בהם שימוש כלשהו ,לרבות פעולות של הנדסה חוזרת ,ללא קבלת אישור בכתב
ומראש מבעלי האתר.

1.1

כל תוכן מקורי המועלה לאתר על-ידי המשתמשים ,לרבות אך לא רק טקסט ,תמונות ,סרטונים ,וכל מידע או
תו כן אחר שייכים למשתמש שהעלה אותם לאתר ,ול"ניפגש" יש אישור וזכות מפורשים בזאת לעשות שימוש
בכל האמור ,כאשר הדבר לא ייחשב להפרת זכויות היוצרים או זכויות הקניין של בעלי המידע ,וללא כל צורך
בתשלום תמלוגים או כל פיצוי מסוג אחר לבעל המידע.

1.1

כל אזכור של שם ,שם מסחרי  ,לוגו ,או סימן מסחרי של כל גוף חיצוני שמוזכר באתר ,נעשה לשם הפניה
והינו קניינו הרוחני של הגוף המאוזכר.

1.1

עצם השימוש באתר אינו מעניק למשתמש כל זכות ו/או בעלות באיזה מזכויות הקניין הרוחני המצוינות בפרק
זה.

1.1

חל איסור לפרסם ,להעלות ,למסור ,או להעביר בכל דרך אחרת כל מידע של אדם אחר .בעלי האתר אינם
נושאים באחריות להפרות מסוג זה.

1.1

האתר שומר על זכותו להסיר או לסרב להסיר כל חומר מהאתר ,בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול
דעתו הבלעדי.

8
8.1

9
9.1

שינויים בתנאי השימוש
תנאי השימוש תקפים החל ממועד העדכון המופיע בתחתית המסמך" .ניפגש" עשויה לשנות מעת לעת את
תנאי השימוש הנ"ל .אנו נודיע לכם על כל שינוי מהותי שעשוי להשפיע על אופן השימוש באתר באמצעות
משלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שמסרתם לנו בעת הרישום ,או באמצעות פרסום הודעה באתר שלנו.

יצירת קשר עם "ניפגש"
המשתמשים באתר מסכימים לקבל הודעות אלקטרוניות מהאתר ומבית הספר ,לרבות דוא"ל ,והודעות
טקסט .הודעות אלה הן חלק מהתקשורת עם האתר ועם בית הספר ומשמשות להעברת הודעות כלליות
מבית הספר ,מהמנהל/ת ומהמורים ,וכן ממערכת האתר.
נשמח לקבל הערות
terms@nipagesh.co.il

ודעות,

ולענות

על

כל

שאלה

ביחס

לתנאי

שימוש

אלה,

לכתובת:

עדכון אחרון01.01.1011 :
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