
 

 

 הרשמה לקורס: /נון ביטולים קת

 

  :ביטול הרשמה או הפסקת קורס      

 info@ipts.org.il:  להודעה על ביטול הרשמה לקורס בכתב למיי

 03-6888104ון  יש לוודא הגעת המייל ליעדו במייל חוזר מהעמותה או בטלפ

 

  :מדיניות החזרים וביטולים

מתשלום  10% –ב  עד שבועיים טרם פתיחת הקורס/ יום עיון, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף

  .(₪ 35מינימום  -ביום עיון ) שכ"ל 

 50% -מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף ב בין שבועיים עד שבוע טרם פתיחת הקורס/ יום עיון, 

 ל.מתשלום שכ"

החל משבוע לפני התחלת הקורס, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף בשכ"ל מלא אלא אם כן  

  .ימצא משתתף חלופי במקומו

  .לאחר פתיחת הקורס לא יוחזר שכ"ל

  .ולי העמותה תשלום שכ"ל יוחזר באופן מלאבמידה והקורס לא יפתח משיק**

  .כל שינוי בפרטי התקשרות אישיים של הנרשם מחייב את הנרשם לעדכן את משרד העמותה***

 .לא יוכל להירשם פיזיותרפיסט ללא מספר רישיון של משרד הבריאות****

 

 

 תקנון האתר:

בע"מ  יהפהעמותה לקידום הפיזיותר)להלן: "האתר"( מופעל ומנוהל על ידי  ipts.comהאתר  .1

מהווה הסכמה מצדך לתנאים השימוש באתר על כל תכניו )להלן: "הנהלת האתר"(. 

 המפורטים להלן בתקנון זה.

 הנהלת האתר רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת.  .2

קולי, קולי או כל שילוב בין הנ"ל, עיצוב, -תי, אורחזותוכן משמעו בתקנון זה: כל תוכן מילולי,  .3

עיבוד, עריכה, הפצה, ולרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה דמות, סרטון, קובץ קולי, 

 .צלמית וכמובן כל מידע אשר נמצא באתר ונערך לשם עשיית שימוש באתר זה

לרבות באתרי ר ואתים לעשות כן בתכנים המופיעים באו להרשות לאחר להעתיק, לשכפל אין .4

ובלבד  ו/או אחרת,מסחרית  אלקטרונים ו/או אחרים, לכל מטרה אינטרנט אחרים, בפרסומים

 .שאינה לשימוש פרטי



 

 

תכנים פרסומיים שונים הנמסרים לאתר על ידי מפרסמים  מידי פעםבאתר מתפרסמים  .5

רק ום יופיעו תכני הפרס. שונים ו/או משתמשי האתר אשר יציעו שירותים שונים ו/או מוצרים

 במקומות המיועדים לשטחי פרסום באתר ורק לאחר אישור מפורש מהנהלת האתר.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע  .6

 .בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי

 .חריות לתוכן מודעות הפרסום המפורסמות באתרבכל א וישאיהאתר ו/או הנהלת האתר לא  .7

כן, אין לראות בעצם פרסום  לו הינה של המפרסמים ושלהם בלבד.אחריות בגין פרסומים אה

התכנים ו/או המודעות כהמלצה או הצעה לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים בדברי 

קבות הפרסומים השונים וצרו בעסקיים ו/או ההסכמים שייועקשרים עסקאות ו/או . הפרסום

אין כל עניין בעסקאות עשו באופן ישיר בין המפרסם לבין הגולש. להנהלת האתר ייר, באת

לא תישא בכל אחריות לעסקאות אלו ולשירותים ו/או הנהלת האתר  .היא איננה צד להםאלו ו

 .מוצרים הקשורים אליהן

תכנים ו/או  רפייםתכנים פורנוגחל איסור מוחלט לקשר את האתר לכל אתר המכיל  .8

או ו/המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק  ו/או או להפליה פסולהו/המעודדים לגזענות 

להורות למבצע קישור כאמור הנהלת האתר תהיה רשאית  .מעודדים פעילות המנוגדת לחוק

למבצע הקישור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטלולעיל 

 .עניין זהבאו תביעה כלפי הנהלת האתר /ו

אחריות לנזק אשר עלול להיגרם ו/או אשר ייגרם האתר ו/או הנהלת האתר לא יישאו בכל  .9

בפועל כתוצאה מקישור המנוגד להוראות תקנון זה ו/או מפרסום או הצגה של תכנים בדרך 

  האסורה לפי הוראות תקנון זה.

ר את פהכי כל תוכן שיימצא  ,ואם פורסם למחוק לאלתר ,הנהלת האתר רשאית שלא לפרסם .10

 תר.התנאים המופיעים בתקנון הא

 לרבותאת התכנים הנמסרים לפרסום  ךהאתר שומרת לעצמה את הזכות לערו הנהלת .11

 .לשיקול דעתה הבלעדיבהתאם  ,לקצרם

הסתמכות על התכנים המופיעים אין לראות בתכנים המתפרסמים באתר משום ייעוץ מקצועי.  .12

באתר אינה יכולה לשמש תחליף לייעוץ מקצועי כנדרש במקרים מסוימים כגון ייעוץ משפטי, 

ייעוץ רפואי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר אשר הדעת נותנת כי איש מקצוע מוסמך יחווה דעה 

 .בעניינו

מקומות אשר אינם אלו יפנו אותך להאתר כולל קישורים לעמודים שהינם מחוץ לאתר, ו .13

נך לוחץ עליהם על דעת עצמך בלבד ועל אחריותך על כן ה .הנהלת האתרה של באחריות



 

 

המלאה. הנהלת האתר והאתר אינם ממליצים בשום מקרה ללחוץ על קישור שאינך מכיר את 

 .מפרסמו ו/או שאינך בוטח בו

האתר עם  של הנהלת הנמצאים באתר אינה מעידה על הסכמתהעובדה כי קישורים אלו  .14

 תם. חוקיוו/או הכשר לאמינותם  האמור בעמודים אליהם מפנים קישורים אלו ואינה מהווה

לפעם לפי  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר קישורים שהועלו לאתר מפעם .15

 שיקול דעתה הבלעדי.

מי למעט התוכן הפרסוו בתכנים המופיעים בואתר, לרבות ויות היוצרים והקניין הרוחני בזכ .16

האתר ו/או בבעלות צד של הנהלת  םהינ ,המופיע באתר והתוכן המועלה על ידי הגולשים

. אין להעתיק, להפיץ, להציג הםנתן הרשאתו להנהלת האתר להשתמש בשלישי אשר 

בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או 

או  ל ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרךלהשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ע

ניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכ

 .אחרת, בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מהנהלת האתר

חל  ,מקום שניתנה הסכמה מפורשת כאמור לעשות שימוש בתוכן זה או אחר מתוך האתר .17

מוחלט לבצע כל שינוי ו/או כל התאמה ו/או הסרה של כל פרט המופיע על גבי היצירה  איסור

 .ו/או בתוכה

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה  .18

 ש.ימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראבלבד. אין לעשות בהם ש

גולש המעלה תוכן מפר הינה אסורה. ולשים על ידי הגכנים המפרים זכויות יוצרים העלאת ת .19

הגולש בגין כל  אתהאתר תפעל לשיפויה המלא מ. הנהלת לתביעה משפטיתעצמו את חושף 

 .במקרה של העלאת תוכן מפר כאמור בה תחויב הוצאהתביעה ו/או 

אין ביכולתה של הנהלת האתר להבטיח כי שירותי האתר לא יחוו מפעם לפעם שיבושים בשל  .20

גרמו כתוצאה מחדירה יכי יהיו חסינים לחלוטין מפני נזקים וקלקולים אשר יוניות, תקלות טכ

 ה.ומרי המחשב על ידי מי שאינו מורשלח

המפר תנאי שימוש אלו מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל מקרה של  .21

הוצאה שייגרמו להנהלת האתר כתוצאה ממעשה או מחדל או או /גרימת נזק, הפסד ו

 .ימנעות מלעשות מעשה שהייתה חובה לעשותו על פי דין על פי הוראות התנאים שלעילה

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי את  .22

בלא כל צורך במתן הודעה , זאת האתר מראהו ותכניו ממשק המשתמש באתר, עיצוב

נוחות, תקלות  -ו/או כנגד האתר בגין אי מוקדמת. לא תועלה כל טענה כנגד הנהלת האתר

 .ושינויים שיתרחשו בגין החלטות מסוג זה



 

 

 ,להפסיק מלקיים את האתר בכל רגע נתון מתוך שיקוליה הבלעדייםרשאית הנהלת האתר  .23

ולא תועלה כנגדה כל טענה לעניין זה. הנהלת האתר תפרסם הודעה בדבר הפסקת 

כל החומר המצוי באתר יוחזק בידי הנהלת השירותים הניתנים באתר זמן סביר מראש ו

ולאחריו יימחק כל החומר בלא  ,יום 30האתר ו/או מי מטעמה במשך פרק זמן שלא יעלה על 

 .שמירת כל גיבוי נוסף ובלא הודעה נוספת על כך

 על השימוש באתר יחול הדין הישראלי בלבד. .24

 
 


