תנאי שימוש בסביבה המתוקשבת ""wizdi
א .כללי
 .1זהו מסמך משפטי שמפרט את תנאי השימוש בסביבה המתוקשבת ”( “wizdiמכאן נכנה אותה
"הסביבה").
 .2הסביבה היא מערכת ממוחשבת ומקוונת ,שיוצרת סביבת למידה מקוונת ומתוקשבת ,הכוללת
חומרי לימוד ושבאמצעותה מורים יכולים לתת לתלמידים משימות והתלמידים יכולים לבצע אותן
ולקבל מהמורים משוב .הסביבה אושרה לראשונה על-ידי משרד החינוך לקראת שנת הלימודים
תשע"ט .מעת לעת ,תוגש הסביבה לחידוש האישור כנדרש על-ידי משרד החינוך .הסביבה בבעלות
חברת יבנה בונוס בע"מ ומופעלת על ידה (בהמשך היא תכונה "בעלת הסביבה" או "אנחנו").
 .3המסמך מהווה חוזה בין בעלת הסביבה לבינך ,המשתמש (בהמשך נשתמש בביטויים "המשתמש"
או "אתה") .כניסה לסביבה או עשיית כל שימוש בה מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה .לכן ,אנא
קראו אותם בשלמותם ,בין שאתה מורה או תלמיד ,או אדם אחר המשתמש בסביבה .לשאלות בנוגע
לתנאי השימוש בסביבה ניתן לפנות אלינו במייל  ,wizdi@bonusbooks.co.ilאו באמצעות שליחת
דואר לכתובת :רחוב הירדן  3יבנה.
 .4כל משתמש מתחת לגיל  18מתבקש לבקש מהורה שלו או ,אם יש לו אפוטרופוס ,אז ממנו ,לקרוא
את המסמך ולאשר לו להשתמש בסביבה.
 .5תנאי השימוש חלים על שימוש בסביבה ,בין שנכנסת אליה דרך אתר האינטרנט בכתובת-
 https://wizdi.co.ilובין שנכנסת באמצעות אתר או אפליקציה אחרים.
 .6המסמך כתוב בזכר ,אולם הוא מתייחס כמובן לכל אחד ואחת העושה שימוש בסביבה.
 .7שימוש בסביבה כרוך במסירת מידע על-ידך לסביבה .פרטים אודות המידע שאנו אוספים
והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות.
 .8מעת לעת ייתכן שנשנה או נעדכן את תנאי השימוש .כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו
בסביבה .לכן ,מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.

ב .זכות שימוש בסביבה
 .9כדי להשתמש בסביבה ,יש להירשם אליה עם שם המשתמש והסיסמה שקיבלת.
 .10הרישום מקנה לך זכות לעשות שימוש פרטי בסביבה למטרות לימוד וחינוך בלבד אין לעשות בסביבה
שימוש מסחרי כלשהו.

 .11זכויות השימוש בסביבה הן אישיות .אין לתת למישהו אחר להשתמש בשם המשתמש או הסיסמה
שלך .אם נודע לך שמישהו אחר השתמש בשם משתמש או סיסמה שלך ,אנא הודיע לנו מיד .אנחנו
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נשתדל למנוע שימוש לא מורשה נוסף ,אבל ההודעה לא תטיל עלינו כל אחריות בגין כל שימוש כזה,
בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 .12אנו רשאים לבטל או להגביל כל זכות שימוש ,שם משתמש או סיסמה בכל עת אם נודע לנו על הפרת
תנאי שימוש אלה ,או שימוש לא ראוי בה על-ידך ,או אם התעורר אצלנו חשד לכך ,או מסיבה אחרת
שלדעתנו מצדיק את הביטול.
ג .פעילות אסורה
 .13אין למסור לסביבה כל מידע כוזב.
 .14אין לעשות שימוש בכל מידע אודות אדם אחר ו/או לביצועיו ככל שנתקבל מהסביבה ,למעט שימוש
בידי מורים במסגרת תפקידם.
 .15אסור להשתמש בסביבה לעשיית כל פעולה או ביטוי פוגעני ,כולל ,אבל לא רק:
 התחברות בלתי מורשית לסביבה ,לרבות שימוש בלתי מורשה בשם משתמש או סיסמה של
אחר;
 פגיעה בשמו ,פרטיותו או רגשותיו של אדם אחר;
 איומים ,השפלות ,הפחדה וניסיונות להפחיד;
 ביטויי אלימות ,שנאה או הפלייה על רקע דת ,גזע ,לאום ,מגדר ,גיל או מוגבלות שכלית או
גופנית ,או שהמהווים הסתה ,או עידוד לאלה;
 חרמות ו"שיימינג" ומעשים דומים;
 הפרת טוהר הלימודים ,כולל העתקת עבודות והגשת עבודות שנעשו עבורך על-ידי אחר;
 הפרת זכויות יוצרים ,או זכויות אחרות של אחרים;
 שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי לאחר;
 הפעלת או משלוח של תוכנה ו/או יישום אחר העשוי להזיק לסביבה ו/או לאחרים ,כולל
שימוש ב"זוחלים"" ,תולעים" "רובוטים" וכיו"ב;

ד .קניין רוחני
 .16היצירות בסביבה כגון ספרים ,מאמרים ,איורים ,ציורים ,סרטים ,מוסיקה ,פעילויות
אינטראקטיביות ,ותוכנות מוגנות על-פי חוק בזכויות יוצרים.
 .17זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני ,כמו סימני מסחר ,פטנטים וזכויות עיצוב בסביבה
ובתכנים הכלולים בה ,כולל טקסטים ,איורים וגרפיקה ,צילומים ,סרטונים ,מוסיקה וכל יצירה
אחרת ,בעיצוב ,בתרגילים ,בשם ובלוגו הסביבה ,בתוכנה של הסביבה ,לרבות בקוד המקור שלה
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ובכל חומרים נלווים שייכות לבעלת הסביבה .אין להעתיק ,לפרסם או לעשות שימוש אחר בכל אלה
בלי אישור בכתב בעלת הסביבה.
 .18הזכויות בעבודות שלך נשארות שלך ,אבל חשוב לקרוא את הסעיפים הבאים.
 .19בהעלאת עבודות או כל חומר אחר לסביבה אתה מצהיר כי אתה בעל מלוא הזכויות ,לרבות זכויות
היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר ,וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד
שלישי.
 .20בהעלאת עבודה ,או כל תוכן אחר לסביבה ,אתה מרשה לנו לשמור את העבודה בסביבה ולאפשר
גישה אליה למורים שלך .מורים שמזינים חומר לסביבה ,ובכלל זה ציונים והערות מרשים לנו
לאפשר גישה לחומר לתלמידים הרלוונטיים.
 .21בעלת הסביבה אינה יכולה לוודא ואינה מוודאת בפועל נכונות כל מידע ו/או נתון הכלול בחומר צד
ג' ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע או כל תוכן אחר .המידע והתכנים הללו
מתפרסמים על-פי הצהרתו של המפרסם כי המידע הינו נכון ומדויק וכי הוא רשאי להעלותו.
 .22מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אין לפרסם בסביבה זו כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק
ו/או מוצר ו/או שירות ו/או תנועה ,ללא אישור בכתב ומראש מבעלת הסביבה.
 .23בעלת הסביבה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שיועלה לסביבה ו/או כל חלק ממנו בכל
עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת הסביבה וללא מתן הודעה מראש.
ה .תלונות
 .24כאמור בפרקים הקודמים ,חלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים בסביבה מוזנים על-ידי
צדדים שלישיים ,כגון מורים ותלמידים (להלן" :חומרי צד ג'") .בעלת הסביבה איננה אחראית
לחומר זה ו/או לתוכנו.
 .25כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מחומרי צד ג' ,או מכל תוכן אחר שמתפרסם
בסביבה ו ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לסביבה מתבקש לפנות לבעלת הסביבה בכתובת הדואר
האלקטרוני wizdi@bonusbooks.co.il -תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי ,URL
פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 .26בעלת הסביבה תשתדל לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי ,אך אינה מתחייבת כי תפעל בהתאם
לדרישת הפונה.
ו .קישורים
 .27מעת לעת יופיעו בסביבה קישורים לתוכן חיצוני .הקישורים הינם בגדר שירות למשתמשים .בעלת
הסביבה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לתוכן שאליו התכוונו ואינה נותנת או נוטלת על
עצמה כל התחייבות ,אחריות ,גושפנקא ו/או המלצה בקשר לתוכן החיצוני.
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ז .שיפוי
 .28המשתמש יפצה וישפה את בעלת הסביבה בגין כל נזק ,הפסד והוצאה שתישא בהם ,לרבות הוצאות
משפטיות ,כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ,או מכל מעשה או מחדל אחר של המשתמש.

ח .טיפול בתקלות ושלמות המידע
 .29בעלת הסביבה תשתדל לתקן תקלות בסביבה בהקדם האפשרי.
 .30בעלת הסביבה נוקטת אמצעים לגבות את החומרים בסביבה ,אבל מוצע לכל משתמש לשמור לעצמו
גיבוי של החומרים שלו.
 .31בעלת הסביבה רשאית למחוק כל חומר מהסביבה לאחר שנבדק על-ידי המורה ,או מטעמים סבירים
אחרים לפי שיקול דעתה ,ובכל עת לפי שיקול דעתה ,לרבות אך לא רק בסוף כל שנת לימודים.
 .32בנוסף לאמור בסעיף  ,28בעלת הסביבה רשאית להשבית את הסביבה מעת לעת לצורך פעולות
תחזוקה ,שדרוג ועדכון.
 .33בעלת הסביבה לא תישא בכל תשלום או אחריות בגין כל נזק ,או הפסד שייגרם למשתמש ,כולל אבדן
מידע ,כתוצאה מתקלה בסביבה או בגין כל נזק שנגרם על-ידי כל צד שלישי ,או גורם אחר שאינו
בשליטתה ,או ממחיקת מידע לפי סעיף זה.

ט .שונות
 .34בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף הסביבה יפורשו הדברים ,ככל הניתן,
כמשלימים זה את זה .ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי ,יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
 .35בעלת הסביבה רשאית בכל עת להעביר את הבעלות בסביבה ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או
בחלקה לכל גורם אחר ,להעתיק ו/או להעביר את הסביבה בשלמותה ו/או בחלקה לכל כתובת אחרת
ו/או לשנות את שמה של הסביבה ו/או להשהות את פעילותה ו/או לסגור אותה כלל.
 .36תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים .כל הצהרה ,הסכם והבנה קודמים בטלים
בלבד .כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד .הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות
בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 .37הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל .לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-
יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
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