
אינטרנט של החברה לאמנות  באתרהשתתפות בפעילות מרכז אגדה הרצליה ותקנון 
 מרכז אגדה הרצליה  -)חל"צ( ולתרבות בהרצליה בע"מ 

 .כללי .1

 החברהבהרצליה, ואשר מופעל על ידי  ,33בן גוריון למרכז אגדה הרצליה, אשר פועל בכתובת ברוך הבא  1.1
 .(", בהתאמההחברה" -" והמרכז": )להלןלאמנות ולתרבות בהרצליה בע"מ )חל"צ( 

האינטרנט של המרכז המופעל בכתובת שלהלן: אתר המשתמשים בפעילויות המרכז ולרבות ב 1.2
https://www.agada-family.co.il/ זה כי קראו את הוראות תקנון  יםמאשר ("אתר האינטרנט" :)להלן

  "(.תנאי השימוש" :תנאים המפורטים להלן )להלןכל הלומסכימים 

. השימוש בלשון זכר המרכזאלו יחולו על כל משתמשי  שימוש ותנאי ון מופנה לנשים ולגברים כאחדהתקנ 1.3

 כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.-הינו מטעמי נוחות בלבד. על

במסגרת המרכז, לרבות באמצעות השירותים הניתנים בין מאו ביותר משתמש באופן כלשהו באחד הכל  1.4
כי הינו מודע  ,מצהיר"( המשתמש" או "מזמין" מור באתר האינטרנט )להלן:הזמנת השירותים כא

תקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או הוראות ל
ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם האינטרנט בעלי אתר החברה ו/או המרכז ו/או תביעה כנגד דרישה ו/או 
 תקנון זה ותנאיו.החברה בהתאם להקשורות בהפרת התחייבויות  מלבד טענות

האינטרנט באתר בפעילויות המרכז, לרבות אלה בעיון ובקפידה, שכן שימוש  שימוש אנא קרא תנאי 1.5
 מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. ,תכניובו

 .המרכזו/או מטעם במסגרת  ותהמבוצעות השונשירותים לפעילויות מאפשר לרכוש המרכז  1.6

לתקן ו/או לעדכן ו/או הבלעדי וללא כל התראה,  האת הזכות, על פי שיקול דעת הלעצמ תשומרהחברה  1.7

        , בפעילויות המרכז, לרבות באמצעות אתר האינטרנטתנאי השימוש את הוראות תקנון זה, את לשנות 
היקפם  מראהו, לרבותוטרנט האינ של אתר תוכנואת , האינטרנט אתרהמרכז, את מבנה מבנה את 

בפעילות המרכז כל היבט אחר הכרוך בנוסף , ושל המרכז ומסגרתוזמינותם של השירותים המוצעים ב
אלו שינויים עדכונים / . תוקפם של המוענקים במסגרתו שירותיםה, תפעולו והאינטרנט אתרובכלל זה 

. החברהי ל ידא אם נקבע אחרת ע, אלבמסגרת המרכז עצמו ובאתר האינטרנטמיום פרסומם החל יהא 
 הינו הנוסח הקובע בכל עת. האינטרנטבאתר במרכז עצמו ונוסח התקנון המופיע 

 .הגדרות .2

 :אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים לצדםשניתן למונחים הבאים, הפירוש  ובתקנון זה, יהי

מרכז, לרבות הבמסגרת פעילות שירותים שונים הניתנים אדם המזמין  - "משתמש" או "מזמין" 2.1

 .האינטרנט ו/או כל אדם אחר הגולש באתרהאינטרנט באמצעות אתר 

 עיריית הרצליה. -" העירייה" 2.2

 .תנאים כלליים לשימוש במתחם המרכז .3

מלאי המקומות לפעילויות השונות המבוצעות במסגרת מתחם המרכז וכן אלו המוצעות באתר האינטרנט  3.1
 הן על בסיס מקום פנוי בלבד.יות השונות הרישום והכניסה לפעילוהינו מוגבל ולפיכך 

המחירים המפורסמים במתחם המרכז ובאתר האינטרנט הינם בשקלים חדשים )כולל מע"מ(. עם זאת,  3.2
החברה רשאית לשנות את כל או חלק מבין המחירים המפורסמים במתחם המרכז ובאתר האינטרנט,  

והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה  בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה כלשהי,
 ו/או תביעה כנגד החברה ו/או המרכז ו/או מי מטעמם בעניין זה.

ביצוע עסקה במסגרת המתחם, או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה ו/או מטעמה, או באמצעות     3.3
, כנדרש על ידי "( של המזמיןפרטי זיהוי)להלן: " אתר האינטרנט ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים



מבוצע במסגרת )זולת אם התשלום  החברה וכן פרטי כרטיס אשראי תקף, אשר מכובד על ידי החברה

 . מתחם המרכז עצמו ובמזומן(

יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה )ככל שאין מבוצע תשלום במזומן כאמור לעיל( כרטיס האשראי  3.4
 . רה(, או בתשלומים )בהתאם למקוייעשה בחיוב אחד

ההזמנה שמבצע המזמין צריכה להתקבל ולהיקלט אצל החברה באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל  3.5
הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של המזמין. החברה מדגישה, כי סיבות שונות עלולות 

ע ההזמנה ו/או לגרום לתקלות ו/או לשיבושים בקליטת ההזמנה. היה והמזמין יקבל הודעה במהלך ביצו
לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה אשר ארעה במערכת         

בעת קליטת ההזמנה ו/או שהמזמין לא קיבל אישור הזמנה בדבר השלמת העסקה, על המזמין מוטלת 
ו, ימים ראשון עד חמישי דהיינ -החובה לפנות אל משרדי המרכז, בשעות הפעילות הרגילות של המרכז 

 .16:00עד  09:00)כולל( )בימי חול בלבד( בין השעות 

על המזמין לוודא, כי בעת ביצוע העסקה מילא את פרטי זיהוי שלו באופן מדויק ועדכני. באם בעת ביצוע  3.6
העסקה ימסור המזמין פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה להבטיח את אספקת המקומות עבור 

וע השירותים שיוזמנו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין. החברה שומרת לעצמה את הזכות ביצ
 לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

 נכים ובעלי מוגבלויות, אשר כניסתם ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה 3.7
, באחריותם לפנות באופן יזום למרכזרכישה באמצעות אתר האינטרנט ה וביצעו קרבמנגישים לנכים, 

 וזאת במטרה להקנות למזמין כאמור תנאים נוחים ומתאימים למצבם הגופני בעת הביקור במרכז.

         ;(ומשחקייה מרכז )מתחם ג'ימבורימתחם המרחב הפתוח של כוללות כניסה להפעילויות במסגרת המרכז  3.8
, סדנאות והרצאות ;השתתפות בפעילות מלווה במפעיל )לדוגמה: פעילות מוסיקלית, שעת סיפור וכדומה(

 .והכל כמפורט ביתר הרחבה להלן

וכן  ;כניסה באמצעות כרטיסייה ;פעמית-כניסה לפעילות מתאפשרת באמצעות תשלם עבור כניסה חד 3.9
 / הרצאה. התשלום ייעודי עבור השתתפות בסדנ

)שש(  6כרטיסיות עבור במסגרת המרכז אפשרות לרכישת קיימת  - כרטיסיותכל הנוגע לכניסה באמצעות ב
לפעילויות כניסה כניסות. הכרטיסייה מאפשרת )שמונה עשרה(  18עשרה( כניסות, או -)שתים 12כניסות, 

טיסיות הנ"ל . לכרהרצאותאו ל/סדנאות ולכניסה ל לאאך  ,פעילות המלווה במפעילללמרחב הפתוח או 
  .רכישת הכרטיסייה )עשרים וארבעה( חודשים ממועד 24של קיים תוקף 

של קישור הרישום בפועל מתבצע באמצעות האינטרנט )באמצעות אתר לרכוש את השירותים ניתן כמו כן,  3.10
 ה )לכשתושלם אפשרות השימוש כאמור(;אפליקציהמרכז; או באמצעות של ( ("פיזיקל"מערכת החוגים )

 .עצמו פרונטלי במרכז / מענה טלפוניצעות או באמ

           האחריות על הילדים  .ללא השגחהבמרכז אין להשאיר ילדים בכל מקרה מובהר ומודגש, כי  3.11
 .ועליהם בלבד - 16על ההורים ו/או מלווה מעל גיל מוטלת השהות במרכז כל במשך 

 .ביטול כניסה לפעילויות המרכז )לא כולל סדנאות והרצאות( ומדיניות .4

תתבצע רק באמצעות תשלום עבור ולפעילות מלווה במפעיל כניסה לפעילויות במרחב הפתוח )ג'מבורי(  4.1
  כרטיסיה בתוקף.עבור או באמצעות תשלום , פעמית-כניסה חד

והשימוש בה הוא בהתאם )אב/אם או סבא/סבתא, לפי המקרה( הכרטיסייה מיועדת לראשי משפחה  4.2
  חה.לכמות הילדים עבור ראש משפ

החזר כספי עבור כרטיסיה שנוצלה באופן חלקי. עם זאת, ניתן למכור כרטיסיה ולבצע העברה בין לא יינתן  4.3
  ראשי משפחה בתנאי שבוצע עדכון מראש של מרכז לצורך עדכון במערכת של ראשי משפחה התאמה.

                - ילותתחילת הפעהמועד שנקבע לוהתקבלה הודעת ביטול השתתפות בפעילות עד שעה לפני היה  4.4
 יתבצע חיוב מלא. -בכל מקרה אחר . עבור המפגש המסוים יינתן החזר כספי מלא

 ונעשה בה שימוש חלקי.במקרה לא ניתן לבצע ביטול של כרטיסייה  4.5



הודעה לטלפון משלוח י ל ידבמקרה של ביטול או עדכון לגבי השתתפות בפעילות, יש לעדכן מראש ע 4.6

 . 09-9569482או להתקשר לטלפון:  ,050-5566075שמספרו: 

          הודעה לגבי קיום הפעילות על ידי המרכז תשלח  - הקבוע לפעילותהמפעיל במקרה של היעדרות  4.7
             הכניסה למתחם תהיה בעלות  - חלופי או ביטול של הפעילות(. במקרה של ביטול הפעילותמפעיל )

או תביעה  מעבר לכך לא תהיינה למזמין כל טענה ו/או דרישה ו(, וג'מבורי)דמי הכניסה למרחב הפתוח 
 . כלפי החברה ו/או המרכז

ממועד תחילת  דקות)עשר(  10דקות לאחר תחילת הפעילות. לאחר )עשר(  10עד תתאפשר כניסה לפעילות  4.8
 להישארכמתואר לעיל לא תתאפשר כניסה ולא יינתן החזר. עם זאת, קיימת אפשרות למאחרים  הפעילות

 במרחב הפתוח ללא עלות נוספת.

 .סדנאות המבוצעות במסגרת המרכז ומדיניות ביטול .5

ה. במקרה כאמור סדנהפתיחת המועד שנקבע לשעות לפני )עשרים וארבע(  24עד  הניתן לבטל רישום לסדנ 5.1
 מלא.כספי החזר  יינתן -

המועד שעות לפני )עשרים וארבע(  24בפרק זמן שהינו פחות מאשר  הבמקרה של ביטול רישום לסדנ 5.2
  .)עשרים וחמישה אחוזים( מעלות הסדנה 25%בשיעור של  יתאפשר זיכוי חלקי - הסדנהפתיחת שנקבע ל

תינתן אפשרות להשלים את  -במהלך הסדנה המפגשים או יותר מבין במקרה של היעדרות מאחד  5.3
של הילד, וזאת  אחרת המתאימה לגילו האו בסדנ ה,, במחזור הבא של אותה הסדנים/החסר ים/המפגש

 בסדנה.אישור של מנהל/ת המרכז ובתנאי שיש מקום פנוי בבתיאום מראש ו

הודעה לטלפון ל ידי משלוח , יש לעדכן מראש עהבמקרה של ביטול או עדכון לגבי השתתפות בסדנ 5.4
 . 09-9569482או להתקשר לטלפון:  050-5566075שמספרו: 

 .לומדיניות ביטוהרצאות המבוצעות במסגרת המרכז  .6

 -המועד שנקבע להרצאה. במקרה כאמור שעות לפני )עשרים וארבע(  24עד להרצאה ניתן לבטל רישום  6.1
 .מלאכספי החזר  יינתן

המועד שעות לפני )עשרים וארבע(  24בפרק זמן שהינו פחות מאשר  הרישום לסדנלא יינתן החזר כספי  6.2
 . שנקבע להרצאה

הודעה לטלפון ל ידי משלוח אה, יש לעדכן מראש עבמקרה של ביטול או עדכון לגבי השתתפות בהרצ 6.3
 . 09-9569482או להתקשר לטלפון:  050-5566075שמספרו: 

 .ומדיניות ביטולימי הולדת המבוצעים במסגרת המרכז  .7

)מאתיים שקלים חדשים( ₪  200שריון תאריך לקיום יום הולדת במרכז מחייב תשלום דמי מקדמה בסך  7.1
 בעת הרישום.

  יום האירוע.לאחר שעות )עשרים וארבע(  24יתרת התשלום תתבצע עד  ההתחשבנות עבור 7.2

המועד שנקבע לקיום לפני )שבעה( ימים  7החזר של המקדמה יתבצע במקרה של ביטול יום הולדת עד  7.3
  .אירוע יום ההולדת

המועד שנקבע לפני )שבעה( ימים  7של המקדמה בפרק זמן שהינו פחות מאשר לא יינתן החזר כספי   7.4
 . ום אירוע יום ההולדתלקי

הודעה לטלפון ל ידי משלוח במקרה של ביטול או עדכון לגבי קיום אירוע יום הולדת, יש לעדכן מראש ע 7.5
 . 09-9569482או להתקשר לטלפון:  050-5566075שמספרו: 

 

 



 .ומדיניות ביטולפעילות "גן עם אמא" המבוצעת במסגרת המרכז  .8

  .וחודש בחודשמדי  ,ביחס לחודש הקלנדארי הבא ראשתשלום מפעילות "גן עם אמא" מותנית ב 8.1

וזאת בתיאום לכניסה לפעילות אחרת, תינתן אפשרות  -מפעילות "גן עם אמא" עדרות יבמקרה של ה 8.2
 אישור של מנהל/ת המרכז ובתנאי שיש מקום פנוי.במראש ו

  .הקלנדארי חודשהלפני תחילת )שבעה( ימים  7לפחות ביטול השתתפות יש להודיע  8.3

הודעה לטלפון ל ידי משלוח , יש לעדכן מראש עבפעילותמקרה של ביטול או עדכון לגבי השתתפות ב 8.4
 . 09-9569482או להתקשר לטלפון:  050-5566075שמספרו: 

 .פרסומים .9

או עצה ו/, אינם מהווים המלצה מסגרתםוהפרסומים השונים שבהאינטרנט באתר במתחם המרכז והמידע המופיע 

 ,פיהם לעלנהוג או /אין להתבסס עליהם ובמפורש והאינטרנט באתר במרכז ולרבות משים עבור המשתמקצועית 
המלאה בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו 

 הבלעדית בלבד.ו

 .פרטיותהגנה על הסודיות ו .10

 , השירותים, דפי האינטרנט,ודות המוצרים, ייאסף מידע אהאינטרנט באתרבמרכז ובעת השימוש  10.1
ה שהבמהלכו זמן ה, את המשתמש, התכנים שעניינו המשתמש בפני שהוצגוויתר הפרסומים המודעות 
במסגרת המרכז ו/או על ידי המשתמש בפועל בוצעו ואילו פעולות  האינטרנטבאתר במרכז ו/או המשתמש 

 . באתר האינטרנט

 לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטיואישית את המשתמש  אינו מזההבאתר האינטרנט המידע  10.2

מגבלות תנאי שימוש אלה   רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פיהחברה כללי בלבד. 
שייעשה על ידי המשתמשים רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש החברה והוראות כל דין. 

נתונים סטטיסטיים כאלה  רשאית למסורהחברה מידע סטטיסטי.  לצורך הפקת וניתוח האינטרנט  באתר
את המשתמש אישי או מזהים באופן אל המשתמש  לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים

 .המשתמש מסכים לתנאי שימוש כמפורט לעיל ולהלן האינטרנט, ובשימוש באתר באופן אישי

נשמרים  אות בקשר לפעילויות המרכזבעת ביצוע עסק על ידי המזמיניםהפרטים האישיים, הנמסרים  10.3
   "(.מאגר המידע)להלן: " האינטרנטמשרדי המצוי בבמאגר מידע 

שמירת הסודיות על הפרטים טובת , להאינטרנט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר תנעזרהחברה  10.4
            ת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, ולמניעבאתר האינטרנט האישיים של המשתמשים 

באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות  ,לא ניתן לשלול שיבושים

 והפרטיות תישמרנה תמיד. 

)וכלולים יימסרו על ידי המשתמשים ר שאתהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים , החברה לכך בנוסף 10.5
בעת של המשתמשים שיצטברו אודותם ובין כאלה במועד ההרשמה לשירותים בין  במאגר המידע(,
מסגרת  , על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים בהאינטרנט השימוש באתר

או על ידי החברה ו/המרכז ו/או על ידי ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי  האינטרנטאתר 
 החברה. אחרים עמם תתקשרל ידי העירייה ו/או ע

זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה  10כי תוכן סעיף  ,כן, המשתמש מצהיר בזאת על 10.6
                עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות  םמי מטעמו/או המרכז ו/או החברה ו/או תביעה כנגד 

 .יהםיד כפי שנמסרו על יםבסודיות פרטי המשתמשאו /תביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ור שאכזו 

 .וחובות המשתמשהאינטרנט  שימוש באתר .11

בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש  האינטרנטהמשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר  11.1
לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל  למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או האינטרנטבאתר 

 מחשב זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת וירוסי



ו/או  האינטרנטו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או כדי לפרוץ למערכות מחשב למיניהם 

יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל חני, לרבות זכויות קניין רולמשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות 
נזק ו/או לאו כל שימוש אחר העלול לגרום ו/ו/או סודות מקצועיים ו/או מסחריים  זכות קניין אחרת

ספקי של ו/או ו/או המרכז החברה  יה שלהגבלת שימוש ו/או עלול להוות הפרה של זכויותלהפרעה ו/או ל
 .צד ג' כלשהושל או ו/משתמשים של ו/או  םלקוחות אחרישל  ו/או םמטעמ שירות

משתמש לא תהא ולבלבד, החברה הקביעה האם חומר מסוים מהווה הפרה של הוראות תקנון זה תהא של  11.2
  .בנוגע לכךהחברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

משתמש ה כי גילו מצהיר המשתמש ומעלה בלבד. בהרשמת 18ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי  11.3
 שנה. 18אכן מעל הינו 

 האינטרנטלאתר ין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום א 11.4
 כל תנאי תקנון זה.לאותו האדם ולאחר שהוסברו 

אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת  ,הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש האינטרנטהרישום באתר  11.5
חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך קיימת שהו. השימוש לאדם אחר כל

 הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

 ו/או משמיץ ו/או מעליב ו/או כל מידע שהוא שקרי האינטרנטאו להעביר באמצעות אתר ו/אין לפרסם  11.6
 או בלתי חוקי. פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, ו/או מאיים

 . האינטרנט או מעביר באמצעות אתרו/אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם המשתמש  11.7

                      או מועברים ו/אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים  האינטרנטהנהלת אתר  11.8
 בין המנויים.

 דרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.כל שימוש מסחרי ב האינטרנטאין לעשות באתר  11.9

זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של  אינטרנטאתר  11.10
 הינו אסור.החברה 

 או לסנן את המנויים הנרשמים לאתרו/לנפות  ו/א או אפשרות לבדוקו/אין כל יכולת החברה להנהלת  11.11
 .האינטרנט

לשירות המשתמש )הגולש( או להפסיק לאלתר את גישת ו/לחסום  ו/או להשעות רשאיתהחברה הנהלת  11.12
 אם יפר את תנאי התקנון.

  .אחריות .12

          . האינטרנט של אתרשל המרכז ולרבות עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו החברה  12.1

            א יופרע, יינתן כסדרו ל האינטרנטבאתר במרכז ולרבות שהשירות  תמתחייב האינהחברה עם זאת, 
 בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. 

, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית ו/או ולא יישא האו מי מטעמהחברה ו/ 12.2
 יםבשירותו/או  האינטרנטבאתר או בשירותים הניתנים במרכז ו/או /ובמרכז הפסקות ו/או תקלות 

ו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים אמצעותב ניםהנית
 המאפשרים גישה לאינטרנט. 

 יםבטוח ויהי האינטרנטשאתר שהמרכז ולרבות עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח החברה  12.3
או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. ו/ מחשב נקי מכל וירוסכי אתר האינטרנט יהיה לשימוש ו

יהיה בטוח לשימוש ונקי  האינטרנטכי אתר באופן מוחלט להבטיח החברה עם זאת, אין ביכולתו של 
 מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. 

, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של ולא יישא םו/או מי מטעמו/או המרכז לפיכך, החברה  12.4
 מחשב ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מוירוסי האינטרנטבאתר במתחם המרכז ו/או יות בטיחות בע

  תוכנות זדוניות אחרות.מתוכנות רוגלה ו/או מו/או 



מרכז וכן , וכן השירותים המוצעים בהאינטרנטבאתר במסגרת מתחם המרכז ולרבות כל המידע הניתן  12.5

ולמשתמש לא תהיה כל טענה  (As Is) לשימוש כמות שהם ניתניםהשירותים המוצעים באתר האינטרנט 
המופיע כך, לרבות בגין המידע לבקשר  םאו מי מטעמו/ו/או המרכז החברה תביעה כלפי דרישה ו/או ו/או 

ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו  האינטרנטבאתר במתחם המרכז ו/או 
המרכז משתמש כלשהוא ו/או בגין אי דיוקים כלשהם ו/או טעויות במסגרת של  לצרכיו ו/או לדרישותיו

 .האינטרנט אתרולרבות 

הינו למטרות כלליות  האינטרנטבאתר במתחם המרכז ולרבות שהמידע הכלול  ,מבהירה בזאתהחברה  12.6
 ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן

שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל 
נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו  האינטרנטבאתר במתחם המרכז ו/או מידע אחר המוצג 

אין כל ז ולמרכשלחברה יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן יהבלעדית. המלאה ו

 למידת הדיוק של מידע זה. ותערבוהמרכז החברה אחריות בגין מידע מעין זה, ואין 

ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר  האינטרנטבאתר במתחם המרכז ו/או נפלה טעות סופר במידע הניתן  12.7
לפי תביעה כדרישה ו/או ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או והמרכז החברה כלשהו, לא יחייב הדבר את 

 .והמרכז החברה

מסגרת  בבמתחם המרכז ובכלל זה תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים  12.8
הינם לצורכי  האינטרנטבאתר במרכז ו/או לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים  האינטרנטאתר 

במתחם המרכז בין המידע  המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה
, לרבות מידע שנמסר על ידי החברהלבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של  האינטרנטבאתר ו/או 

, במסמכיה החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברהעובדי 
 .החברההרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי 

)אם וככל  האינטרנטהקיימות באתר  (Links) ם המפורסמים בקישוריותלתכני תאחראי האינהחברה  12.9
כן, כמו ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. שקיימות( 

 כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל. תמתחייב האינהחברה 

 ,ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד לא יהיו אחראים)לרבות המרכז(  הו/או מי מטעמהחברה  12.10
ו/או  האינטרנטבאתר בפעילויות המרכז ו/או או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/ייגרם למשתמש ר שא

של המרכז ו/או במסגרת  ומסגרתו/או בשירותים הניתנים ב המסופק במרכז ו/או באתר האינטרנטבמידע 
  תהא עילת התביעה אשר תהא. ,אתר האינטרנט

 בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.החברה של  האחריות 12.11

 .האינטרנט אתרהמרכז והפסקת פעילות  .13

המרכז ו/או , את פעילות של החברה הבלעדי הבכל עת, לפי שיקול דעת ,את הזכות להפסיק הלעצמ תשומרהחברה 
לפעילויות השונות המבוצעות במרכז ולרבות באמצעות  כניסה ו/או מכירת כרטיסי האינטרנטאתר את פעילות 

 .החברה תביעה כלפידרישה ו/או ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או  ,ללא כל התראהזאת ו, האינטרנט אתר

 .זכויות יוצרים וקנין רוחני .14

 .החברההם של  האינטרנטלאתר למרכז ולרבות כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר  14.1

, האינטרנט( אתרהמרכז )כולל , לרבות עיצוב מסגרתםוהתוכן המופיעים ב האינטרנט,אתר כולל  המרכז, 14.2
שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, 

             , יוצרים של מדינת ישראלהי חוקי זכויות ל יד"( מוגנים עהמידע" :)להלןוכיוצא באלה גרפיקה 
 אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. 

לפרסם את המידע נשוא לחברה או של צדדים שלישיים אשר התירו ו/ החברההמידע הוא קניינה של  14.3
 .האינטרנט באתרבמרכז ולרבות זכויות היוצרים 



, לבצע, לשכפל, להנפיק נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג 14.4

 האינטרנטאתר מסגרת בבמרכז ולרבות רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול 
 .החברהללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של 

           או ו/המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע  14.5
או סילוף במידע ו/בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי  כל שימוש

 או בכל חלק הימנו.ו/

ובין אם לאו, הם סימני מסחר של © בין אם מצוין בצדו הסימון  החברה,הסימנים המסחריים של  14.6
א יעשה המשתמש כל . ללחברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית החברה, או מותגים בבעלות החברה

 או המותגים.ו/בסימני המסחר  החברהפעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של 

 .יחסי הצדדים .15

 " ו/אומעבידויחסי עובד " החברהובין  האינטרנטאתר מסגרת בבמרכז ולרבות לא מתקיימים בין המשתמש 
 מע מיחסים אלה.כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשת ,או יחסי שותפותו/ "יחסי סוכנות"

 .שימוש בפרטי המשתמש .16

או במספרי הטלפונים הניידים הדואר האלקטרוני ו/את הזכות לעשות שימוש בכתובת  הלעצמ תשומר החברה
מסירת פרטים אודות לי המשתמש לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש ול ידשצוינו ע

עשה שימוש בפרטים אלו, שהחברה תל שהמשתמש אינו מעוניין אירועים מסוימים ולצרכים סטטיסטיים. ככ
 .המרכזמתבקש לפנות אל משרדי המשתמש 

 .תנאים נוספים .17

 ,מהםאו לכל חלק  ,האינטרנטלאתר למרכז ו/או שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה החברה  17.1
משתמשים לאו ו/למשתמש  האינטרנט(באתר במרכז )כולל ו/או להפסיק את השימוש לכל משתמש 

של על פי שיקול דעתה הבלעדי ובין מסיבה אחרת(, והכל  ים/מסוימים )בין בשל פעולות של המשתמש
 וללא כל התראה מוקדמת.החברה 

זאת            ו ,רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכוןהחברה  17.2
 .האינטרנט באתרבמתחם המרכז ו/או ר ההמחאה, כאמור, לפרסם את דבהחברה ללא כל חובה מצד 

כל קשר החברה או ממנו אינם יוצרים בינו לבין ו/ האינטרנטהמשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר  17.3
 ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

במרכז ו/או השימוש וכל עילה משפטית הנובעת מ האינטרנט(באתר במתחם המרכז )ולרבות הפעילות  17.4
, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות האינטרנט באתר

               לשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים או /השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ו
לבתי המשפט המוסמכים  -דון בהליך , וככל שאין בית משפט המוסמך עניינית בלבד לבלבדבעיר הרצליה 

 .אביב בלבד-בעיר תל

או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם ו/היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף  17.5
            או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם ו/

לחלופין ייחשבו הסעיפים האמורים ש, או ר את כוונת הסעיפים המקורייםבמידת הקירוב הגדולה ביות
 תוקפם.מלוא יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בבכל מקרה ו והם בלבד כבטלים,

תקנון זה, מסגרת השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בלתנאי מסכים המשתמש אינו אם  17.6
 .האינטרנט באתרבפעילויות המרכז ולרבות  מורשה לגשת, לנצל או להשתמשהמשתמש אינו 

 

 

 



  .פרטי התקשרות .18

 הרצליה מרכז אגדה  -החברה לאמנות ולתרבות בהרצליה בע"מ )חל"צ( 

 הרצליה ,33בן גוריון  וברח

ועד השעה  09:00בימים ראשון עד חמישי )כולל( החל מהשעה  :)בימי חול בלבד(המרכז  שעות פעילות משרדי
  /https://www.agada-family.co.ilאתר:  כתובת ,09-9569482טלפון: , 16:00
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