
 
 

 

 אתר ביסקולתקנון 

 כללי 

לאתר   .1 "ביסקול  ברוכים הבאים  ע"י חברת  ("האתר)להלן:  המופעל  אילן  –בשן  ,  בע"מ   בר  ניהול    שירותי 

   "(.החברה)להלן: "

2. " שונים )להלן:  לקורסי העשרה  ורישום  לצורך שיווק  וכן הקורסיםהאתר נועד  לסטודנטים  המועברים   ,)"

 .על ידי מרצים מטעם החברה  נוספיםלמשתתפים  

3. " באתר )להלן:  כי קרא את תקנון האתר,  "(  המשתמשהמשתמש  באתרמאשר  ו/או   וכי בעצם הגלישה 

האתר,  דרך  קורס  רכישת  זה.  הוא  בעצם  בתקנון  המפורטים  התנאים  את  עצמו  על  במידה    מקבל 

באתר אינו מסכים לתנאי תקנון זה, הוא מתבקש להימנע מהשימוש   קורסיםובפרט מרכישת    והמשתמש 

 .דרך האתר

ל  רמצהי  המשתמש  .4 באתר מתעדכן מעת לעת  וכי ברור וידוע  המופיע  כן אין להסתמך על   ועל  , כי המידע 

שאינו עדכני.   מידע 

בין האמור בתקנון זה לבין האמו .5 של סתירה  יגברו הוראות תקנון בכל מקרה  אחרת,  בכל דרך פרסומית  ר 

 זה.

 

לקורס  יםרישום 

הקורסים  ל  ההרשמה .6 לו    מוגבלתאתר  דרך  שמלאו  פעולות  .  שנים  18למי  ביצוע  מצהיר  באתר  בעצם 

  .שנים 18כי מלאו לו    המשתמש 

)בכתובת:   .7 פיזי  באופן  ו/או  מקוון  באופן  ייערכו  אילןאוניברסיטת  הקורסים  למידע  בר  בהתאם  והכל   ,)

בדף הקורס הרלוונטי   .שהופיע 

לקורס .8 באופן מקוון  יםהרישום    : פעילות החברה  במועדי  03-6354535או באופן טלפוני )בטלפון    מתבצע 

חופשה ימי  שאינם  חול  השעות  במשק  בימי  בין  באמצעות  (09:30-15:00,  מתבצע  התשלום  כאשר   ,

של חברת    .iCreditמערכת סליקת אשראי מאובטחת 

שלמחיר .9 להשתנות  ו  עשוי  פלוני  רווחה    קורס  דמי  משלם  סטודנט  הנרשם:  לסטטוס  במוסד  בהתאם 

בוגר    האקדמי או  האקדמי/ סטודנט  אורח  במוסד  למידע  /  בהתאם  והכל  בדף ,  כפי המופיע  הרלוונטי 

 הקורס הרלוונטי.

כי הוא סטודנט   .10 רווחה  הנרשם לקורס שהצהיר  ,   במוסד האקדמימשלם בשנת הלימודים הרלוונטית דמי 

את   לחברה  שנותן  כמי  נכונות    הסכמתויחשב  את  מול    הצהרתולבדוק  הסטודנטים  הנ"ל  אגודת 

בר ו  אילן )ע"ר(.-אוניברסיטת  כאמור,  לפי בדיקת הבמידה  אל מול הצהרת הסטודנט,  חברה  נמצא פער 

להוכיח את  בנכונות יתבקש הסטודנט  שיבדקו על ידי החברהאמצעות  הצהרתו  .  אסמכתאות מתאימות, 

,  במוסד האקדמיהנרשם הרלוונטי לא הוכיח לשביעות רצון החברה כי הוא אכן משלם דמי רווחה  ובמידה  

נ"ל להשלים את יתרת עלות הקורס הרלוונטי לצורך הסדרת רישומו  בשנת הלימודים הרלוונטית, יידרש ה

 .הרלוונטי  לקורס

בכל קורס יכול להיות מוגבל  .11 והכל  –יובהר כי מספר המשתתפים  למספר מינימום ו/או למספר מקסימום, 

 .  בהתאם למדיניות החברה



 
 

ואינה    , החברה שומרת על זכותה לנהל את הרישום לקורסים בהתאם לשיקול דעתה .12

לקבל לקורס  מתבצע בשיטת "כל לקורסים  הרישום  ככלל, . אליושביקש להירשם    כל משתמש מתחייבת 

עדיפות   מתן  תוך  זוכה",  רווחה  להקודם  דמי  משלמי  האקדמיסטודנטים  הלימודים    במוסד  בשנת 

 .  הרלוונטית

ב .13 שלוותה  פלוני  לקורס  להירשם  בקשה  לכל  תהסדרת  ביחס  החברהיתשלום,  מתאימה    שלח  הודעה 

כאמור  .הרלוונטי בדבר קבלה / אי קבלה לקורסלנרשם  , חלה  מטעם החברה  ככל שלא התקבלה הודעה 

לפנות לחברה החובה  לקורס הרלוונטי.ול  , על המשתמש   ברר את סטטוס רישומו 

בדברקיבל הודע  שהמשתמש ככל   .14 תפעל החברה לזיכויו  אליו ביקש להירשם  אי קבלה לקורס הרלוונטי ה   ,

 ספי המלא.הכ

לקיים  .15 בדף הקורס באתר(  הרלוונטיים  קורס רלוונטי במועדים   כלהחברה מתחייבת  על כן  ו)כפי שהופיעו 

לאילוצי החברה, בכפוף לאילוצי המרצה,   , וזאת בכפוףבדף הקורס באתר( שצוין)כפי  הרלוונטיידי המרצה  

במינימום נרשמים  .ובכפוף למגבלות הדין  , בכפוף לעמידה 

הקורס .16 במועדי  שינויים  לערוך  צורך  פלוני נוצר  קורס  של  תחילתו  כלשהם  ככל שלאחר  ,  בגלל אילוצים 

רשאית לשנות    תהיה  של עד  החברה  תוך ז20%)  חמישיתמועדים  בהודעה  וזאת  הקורס,  ממפגשי  מן  ( 

בעת כל נרשם  באמצעות כתובת דוא"ל ו/או באמצעות הטלפון הנייד, כפי שמסרו    סביר מראש לנרשמים

לקורס שלשינוי  להבדיל,    .הרישום  החברה  ביוזמת  יקנה 20%)  חמישיתמעל    מועדים  הקורס,  מפגשי   )

נרשם רישומ  לכל  את  לבטל  כספי    ואת הזכות  לקבלת החזר  זכאות  תוך  למפגשים    יחסילקורס,  ביחס 

בקורס.  שטרם התקיימו 

פלוני יתברר כי   .17 קורס  שהיאלא ניתן לקיים את הקורסככל שלפני התחלת  רשאית החברה  ,  , מכל סיבה 

הרלוונטילבטל   הקורסאו    את הקורס  את מועדי  הקורס  לשנות  מרצי  זהות  את  לשיקול  ו/או  בהתאם   ,

 :מהבהתא.  דעתה

יינתן פלוני  במקרה שהחליטה החברה לבטל קורס   . א ,  כספי מלא  החזר הרלוונטייםלנרשמים  לפני התחלתו, 

 אפשרות לצבירת יתרה כספית לצורך רישום לקורס חלופי מטעם החברה. –או לבחירתם  

,  הרלוונטי  מרצי הקורס לפני התחלת הקורסאת  ו/או   הקורס  לשנות את מועדיבמקרה שהחליטה החברה   .ב

את  ותאפשר  הרלוונטיים בדבר השינויהנרשמים  תיידע החברה  לקורס.  להם,  את רישומם  לשקול מחדש 

 בהתאמה:

על    נרשם .1.ב לו  הרלוונטישנודע  לקורס  ביחס  כאמור  את השתתפותו  שינוי  לבטל  החליט  כך  ועקב   ,

זכאי יהיה  כספי מלאקבל  ל  בקורס,  לצורך    –לבחירתו  או    החזר  כספית  יתרה  רישום  לצבור לזכותו 

   .מטעם החברה  לקורס חלופי

ל .2.ב והחליט  לקורס הרלוונטי,  ביחס  כאמור  לו על השינוי  שנודע  נרשם  זאת,  רישומו  לעומת  את  שמר 

שבו אישר   –  לקורס כמי שנרשם לקורס במועד  בקורסמחדש  ייחשב  ובפרט לעניין  את השתתפותו   ,

   להלן.  21-19סעיפים  

שעורכת החברה מזכים את  .18 ,  מ"אשכול העשרה"   בנקודת/ות זכות אקדמית/ות  הםבוגריחלק מהקורסים 

באוניברסיטת  ב  שמדוברבתנאי  של בר אילןסטודנטים פעילים לתואר ראשון  בכפוף למדיניות הפטורים   ,

בדף הקורס הרלוונטי באתר  בעניין  בר אילןאוניברסיטת   נוסף המופיע  למידע  יובהר בכל מקר.  ובכפוף    ה 

בזיכויאקדמי בלבד זיכוי  הוא    המדוברזיכוי  הכי  הסטודנטים הרלוונטיים לא   –כספי )כלומר    וכי אין מדובר 

למדיניות   ביחס  בכל אחריות  לא נושאת  כי החברה  יובהר  האוניברסיטאי(.  הלימוד  משכר  יקבלו הנחה 

של   אילןאוניברסיטת  האקדמית  מו,  בר  מראש  לוודא  החובה  חלה  הנרשם  באיזה  ועל  האוניברסיטה  ל 

ו  כי הפטור הנ"ל לא נוצל על ידו באופנים אחרים.כן תנאים יינתן לו הפטור האקדמי )ככל שיינתן(, 

 



 
 

רישום לקורס  ביוזמת הצרכן   ביטול 

לקורסיםביטול   .19 פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  ביוזמת הצרכן  רישום  על  )להלן:    1981-תיעשה 

תשע"אהחוק" ותקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(,   .  "(התקנות)להלן: "  2010-"( 

בסעיף   .20 כי    19מבלי לגרוע מהאמור  לרכישת קורס יוכל להיעשות  לעיל, יובהר  הצרכן על ידי  ביטול עסקה 

בקשהבכפוף ל ובלבד שהביטול    עסקים  ימי  14בתוך  לחברה,  בכתב    שליחת  רכישת הקורס באתר,  מיום 

תחילת הקורס.עסקים    ימי 14ייעשה   קודם למועד  לרכישת קורס במועדים    לפחות,  ככל שבוטלה עסקת 

זיכוי כספי של הצרכן, בהפחתת דמי ביטול   ייערך   ממחיר העסקה.    5%בשווי  עסקה  האמורים, 

תחיל .21 מועד  לאחר  ובפרט  אלה,  מועדים  חלוף  הקורסלאחר  יתאפשר  הרלוונטי  ת  לא  את לצרכן  ,  לבטל 

לקורס בקורס הרישום  וו/או את ההשתתפות   .לא יערך כל זיכוי כספי של הצרכןבפרט , 

בהחזר   .22 את הנרשם  אינה מזכה  שהיא,  מכל סיבה  הקורס,  נרשם ממפגש/י  ספק, היעדרות  הסר  למען 

בקורס כספי  .ואינה מקנה זכאות לביטול השתתפותו 

 

 

יוצרים    זכויות 

כי זכויות היוצרים של אתר זה .23 בקורס שנרכש דרך האתר  מובהר  שייכות לחברה    וכן של כל מידע שמקורו 

יוצרים  זכויות  לדיני  בהתאם  והכל  הזכויות,  בעלי  מאת  הרשאה  עפ"י  שימוש  בהם  עושה  ו/או החברה 

 .התקפים בישראל ועל פי אמנות בינלאומיות

וידא .24 קטעי  קול,  קטעי  תמונה,  לטקסט,  מתייחסות  היוצרים  לימודייםחומרי  ו,  זכויות  ו/או   עזר  שהוצגו 

דרך האתר ו/א למשתמש  ")  ו דרך הקורסהועברו   .("החומר המוגן להלן: 

הוגן בחומר שבאתר  המשתמש  .25 שימוש  בקורס  רשאי לעשות  אליו נחשף    .ו/או בחומר 

שימוש   .26 לעשות  המוגן  חל איסור מוחלט  בקורס.   אלאבחומר  של המשתתף  אישית  למידה  יובהר  למטרת 

ו/או    הצגהו/או    שידורו/או    הפצהו/או    שכפול  ו/אוחל איסור על העתקה  כי     מכירה ו/או    פירסוםבפומבי 

ובכתב מאת החברההחומר  של ה  .מוגן ללא הסכמה 

בסעיפים   .27 כאמור  התחייבותו  כי הפר  שימצא  נגדו   26-23משתמש  לנקוט  רשאית  החברה  תהא  לעיל, 

 בצעדים משפטיים.

 

פרטיות  מדיניות 

במסירת    רישום לקורס מותנה, אולם יצוין, כי  לחברה למסור פרטים כלשהםעל פי דין חייב  אינו  המשתמש  .28

מסירת הפרטים   אי כרטיס אשראי. ופרטי  מספר טלפון נייד,  דוא"לשם מלא, כתובת    :, לרבותשונים  פרטים

של לא תאפשר  לקורס  הנדרשים בתהליכי הרישום   לרכישת קורס מהחברההשלמתה   .עסקה 

לנרשמים הרלוונטיי .29 ם באמצעות כתובת דוא"ל ו/או באמצעות הטלפון  הודעות שונות בעניין הקורס ישלחו 

לוודא כי פרטי הקשר עימם   לקורסים חלה החובה  בעת הרישום לקורס. על הנרשמים  הנייד, כפי שמסרו 

אליהם. טכנולוגית המונעת הגעת הודעות מהחברה  וכי אין חסימה   מדויקים, 

לא תעביר .30 של    החברה  של    משתמש פרטים  ללא אישורו  לצד שלישי,  ובכתב, הכלשהו  מראש  משתמש 

פרטים בהתאם לצו שיפוטי.  העסקה  ביצועזולת העברת פרטים הנדרשת לצורך  וזולת העברת   , 



 
 

היות ואתר האינטרנט נמצא בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת,   .31

זאת על אחריותו בלבד פרטים באתר זה עושה  תע  .כל המוסר  מאמצים סבירים ומקובלים כדי שה  החברה 

 .לשמור על סודיות פרטי המשתמש 

תישאהחברה   .32 נזק  לא  לכל  עקיף  באחריות  או  פרטי ישיר  בסודיות  פגיעה  בשל  שנגרמו,  וככל  אם   ,

 .דליפת פרטי אמצעי תשלוםלרבות  המשתמשים,  

כי   .33 באתרמובהר,  פרטים אישיים  לקבל  מסירת  של המשתמש  הסכמה  ועדכונים מהחברה  , מהווה  דיוור 

ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה  ,  ו/או לטלפון הנייד לכתובת הדוא"ל שמטרתם לעודד רכישת שירות, 

פרסומת",  "על ההגדרה   ושידורים)חוק התקשורת  לפי  דבר  התשמ"ב(בזק  רשאי,  .  1982-,  המשתמש 

לחברה על   הדיוור של החברהבכל עת, להודיע  את פרטיו מרשימות   .רצונו להסיר 

 תבטל בקשות קודמות להסרה מפרטי רשימת הדיוור של החברה.   יובהר כי הרשמה חוזרת באתר החברה .34

 

 שונות

בלבד.  .35 אלה, הוא הדין הישראלי  באתר ועל תנאי שימוש   הדין החל על הפעולות 

תהא נתונה ה .36 לפי העניין  ו/או בקשה  המכות  סלבית משפט בתל אביב המוסמך  לדון בכל תביעה  ייחודית 

להיות מוגשת בקשר ל   זה.  תקנוןהעשויה 

זה, מהווה תנאי בסיסי לשימוש ו/או   מאשר בזאת כי המשתמש    רכישת קורס.לגלישה ו/או  לקריאת תקנון 

בו ללא כל סייג,  קרא את התקנון  וכי הוא מקבל את התנאים המופיעים  מובנות לו     .כי הוראותיו 

 


