
 רביעי ד' ניסן תשפ"א  יום
 2021מרץ  17

  

  

 תקנון
 

 ברוכים הבאים לשירות מורשה נגישות באיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי (להלן: "האשכול"). 
 

 מטרת השירות  .1
 

מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים   ")החוק: "להלן(  1968- חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .1.1
 .רישיון לפתיחתו וניהולו בקבלת  1995- טעוני רישוי), התשנ"ה

  
אחד מהתנאים לקבלת רישיון עסק הינו כי קוימו בעסק הוראות נגישות, ועל העסק מוטלת החובה להציג   .1.2

לרשות הרישוי חוות דעת מטעם מורשה לנגישות השירות ולנגישות מבנים, כאשר לעסק קיימת הזכות  
 הרישוי, בכפוף לתשלום מתאים.להזמין את שירות מורשה הנגישות באמצעות רשות 

  
 חוות דעת של מורשה נגישות השירות המוצע על ידי האשכול נועד לתת מענה לעסקים המעוניינים לקבל   .1.3

 בתחום השירות ונגישות מבנים, במודל שירות אזורי לעסקים במרחב האשכול.
  

יהן הואצלו לאשכול,  בשלב זה ניתן השירות רק לעסקים הפועלים בתחומי הרשויות המקומיות שסמכויות .1.4
 , דימונה, ערד, מצפה רמון, מיתר, מ.א חבל אילות, ערערה בנגב , ירוחם. ןכמפורט להל

  
למען הסר ספק, המדובר בשירות של חוות דעת מורשה נגישות בלבד. על העסק האחריות למלא אחר יתר   .1.5

 התנאים הקבועים בחוק לצורך הסדרת רישיון עסק מול רשות הרישוי הרלוונטית.  
  

בכפוף להסדרת כל הדרוש לצורך קבלת השירות כמפורט להלן, ביקור מורשה הנגישות בעסק יתואם ע"י   .1.6
. האשכול לא יהיה ימים ממועד משלוח אישור ההזמנה לעסק  14בתוך  מורשה הנגישות מול העסק ויבוצע  

ראש ו/או אחראי לדחיית ביקור במקרים הנובעים ממעשה או מחדל של העסק ו/או מקרים לא צפויים מ
  עיכוב הנובע ממצב בטחוני ו/או מגבלות תנועה ו/או פגעי מזג אוויר וכיו"ב. 

  
  .נוחות בלבד מטעמי נעשה זכר בלשון והשימוש המינים שני לבני שווה  באופן מתייחס בתקנון האמור .1.7

  
 תחולה והסכמה לתנאי התקנון .2

  
  הינו כי מצהיר זה  בדף הניתנים מהשירותים באחד כלשהו באופן משתמש  או/ו  הדף באמצעות הרוכש כל .2.1

  תביעה   או/ו   טענה  כל  מטעמו  למי  או/ו  לו  תהא  לא  וכי,  התקנון  תנאי  לכל  ומסכים  ולתנאיו  זה  לתקנון  מודע
  .ותנאיו זה תקנון לפי האשכול התחייבויות בהפרת הקשורות טענות האשכול ו/או מי מטעמו מלבד כנגד

  
  הוראות  לשנות  או/ו  לתקן,  התראה  כל  וללא  דעתו הבלעדי  שיקול  פי  על,  הזכות  את   לעצמו  שומר  האשכול .2.2

,  בו  המוצעים  השירותים  של  וזמינותם  היקפם  לרבות,  מראהו,  תוכנו,  הדף  מבנה,  השימוש  תנאי,  זה  תקנון
,  באתר  פרסומם  מיום  יהא  האמורים  השינויים  של  תוקפם.  ובשירותים  תפעולו,  בדף  הכרוך  אחר  היבט  וכל

  . עת  בכל הקובע הנוסח הינו בדף המופיע התקנון נוסח. האשכול י"ע אחרת  נקבע אם אלא
  

  הזמנת השירות וביצוע תשלום .3
  

 את   לשנות  רשאי  האשכול.  כחוק  מ"מע  וכוללים   חדשים  בשקלים  הינם  בדף  המפורסמים  המחירים .3.1
  או /ו טענה כל  על  מוותר) להלן כהגדרתו( והמשתמש כלשהי  הודעה מתן ללאבדף,  המפורסמים המחירים

  . זה בעניין מטעמו מי או/ו האשכול כנגד תביעה
  

 פרטי   וכן  התשלום  בעמוד  כנדרש  המזמין  של   אישיים  פרטים  מסירת  באמצעות  ייעשה,  בדף  עסקה  ביצוע .3.2
  הפרטים   פ" ע  וייעשה  ההזמנה  ביצוע  במועד  העסקה  בגין  יחויב  האשראי  כרטיס  .תקף  אשראי  כרטיס
  כרטיס וכי    האשראי  חברות  מול  האשראי  כרטיס  של  בדיקה  מתבצעת  העסקה  ביצוע  בעתיובהר כי  .  שהוזנו

  .העסקה תתבצע לא, יכובד לא אשר
 

  התשלום   סוג  את  להחליף  אפשרות  אין   ובנוסף,  ההזמנה  ביצוע  לאחר  תשלום  אמצעי  להחליף  אפשרות  אין .3.3
  .באלה וכיוצא בקרדיט לחיוב אחד מחיוב, למשל(

 
  הרכישה   ביצוע  בעת  באם.  ועדכניים  מדויקים  זיהוי  פרטי  מילא  הרכישה  ביצוע  בעת  כי  לוודאהמזמין    על .3.4

  הקלדת .  השירות שהוזמן  אספקת  את   להבטיח  האשכול  בידי  יהיה  לא,  ים/שגוי  זיהוי  י/פרט  המזמין   ימסור
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  הזכות   את   ולעצמ  שומר  האשכול.  פלילית  עבירה  ומהווה  דין  פי  על  לחלוטין  אסורה  שגויים  זיהוי  פרטי
  . שגויים זיהוי פרטי במכוון שמסר מי כנגד והחוקיים המשפטיים האמצעים בכל לנקוט

  
וסיכום ,  התהליך  לאישור  וכהוכחה  הרכישה  תהליך  סיום  עם .3.5 אישור  עם  דוא"ל  הודעת  המזמין  יקבל 

מקרה של  בההזמנה, וכמו כן יוכל לראות את אישור ההזמנה תחת הלשון של "ניהול רשימת הזמנות".  
   saed@eastnegev.orgתקלה על המזמין לפנות אל מר סאד אליאס באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת  

  .כנדרש הושלם לא התשלום עבור ההזמנה והליך במידה אחראיהאשכול לא יהיה  . 6311146-08 או
  

 מדיניות ביטול  .4
  

  saed@eastnegev.orgבאמצעות משלוח דוא"ל לכתובת    ,בכתב  להתבצע  יכול  שירותהזמנת    ביטול .4.1
  הביקור המתואם בעסק.  יום לפני עסקים ימי 2 -מ יאוחר ולא

  
₪    100ההזמנה או    ממחיר  5%  של  ביטול  בדמי  יחויב  האירוע  לפני  עסקים  ימי   2  -מ  פחות  שיתבצע  ביטול .4.2

 לחיובו  המזמין של והסכמתו אישורו מהווה המזמין  מטעם הביטול בקשת עצם .מבין השניים לפי הנמוך
  .הביטול בדמי

  
  ששולם   התשלום  בגובה  להחזר  זכאי   המזמין  יהאטרם תחילתו,  ,  האשכול  ידי  עלהשירות    שיבוטל  וככל  אם .4.3

 וכנגד ,  השירות  את  לבטל  הכוונה  עללאשכול    נודע  שבו  מהמועד  עסקים  ימי   7  תוך  וזאת,  בפועל  ידו  על
. ככל והשירות בוטל במהלך השירותים, יהיה זכאי  וסופי  מלא  כפיצוי  וזאת,  שלם  כשהוא  הכרטיס  הצגת

  המזמין להחזר החלק היחסי מתוך הסכום ששולם עבור השירות כולו.
  

  
 אחריות ושיפוי  .5

  
  

  מתחייב  אינו  האשכול,  זאת  עם.  הדף  של  פעילותו  תקינות  על  לשמור  המאמצים  מירב   את  עושה   האשכול .5.1
, בעקיפין   או/ ו  במישרין,  ישא  לא  האשכול.  ותקלות  הפסקות  בלא  כסדרו  יינתן,  יופרע  לא  בדף  שהשירות

  תקלות   או/ו  בו  הניתן  ובשירות  בדף  תקלות  או/ו  הפסקות  או/ו,  טכנית  בעיה  של  במקרה  אחריות  כל
,  כן  כמו.  לאינטרנט  גישה  המאפשרים  השונים  התקשורת   בקווי  או/ו  העולמית  האינטרנט  ברשת  ושיבושים

  כל   או'  וירוס'  מכל  ונקי  לשימוש  בטוח  יהיה  שהדף  להבטיח  מנת  על  המאמצים  מירב  את  עושה  האשכול
 יהיה  האתר  כי  להבטיח  האשכול  של  וביכולת  אין,  זאת  עם  יחד.  אחרת  רוגלה  תוכנת  או/ו  זדונית  תוכנה
 כל ,  בעקיפין  או/ו  במישרין,  ישא  לא  האשכול.  זמן  בכל  רוגלה  או/ו  זדוניות  מתוכנות   ונקי  לשימוש  בטוח

 תוכנות  או/ו '  וירוסים'מ  כתוצאה  למשתמש  שייגרם  נזק  או/ו  בדף  בטיחות  בעיות  של  במקרה  אחריות
 לשימוש  ניתנים  בו  המוצעים  השירותים  וכן,  זה  באתר   הניתן   המידע  כל.  אחרות  זדוניות  תוכנות  או/ו  רוגלה
, כך  עם  בקשר  האשכול  כלפי  דרישה  או/ו  תביעה  או/ו  טענה  כל  תהיה  לא  ולמשתמש )  As Is(  שהם  כמות

  או /ו  לצרכיו  התאמתו  או/ו   מגבלותיו  או/ו  מאפייניו  או/ו  השירות  תכונות  או/ו  שבדף  המידע  בגין  לרבות
  . לדרישותיו

  
 בדף   מופיע  אשר  למידע  ביחס  התחייבות  או  מצג  כללדף ואינו נותן    המועלה  לתוכן  אחראי  האשכול אינו   .5.2

 וכן  המידע  של   ואמינותו  שלמותו,  דיוקו  מידת  לגבי  לרבות,  מהמשתמשים  מי  ידי  על  בדף  נגיש  נעשה  או
  . כלשהי למטרה המידע של התאמתו מידת לגבי

  
  

 למשתמש   שייגרם   מיוחד  או  תוצאתי,  עקיף  נזק  בכל   יישאו  ולא  אחראים  יהיו  לא  מטעמו  מי  או/ואשכול  ה .5.3
 התביעה   עילת תהא  –  בו  הניתנים  בשירותים  או/ו   שבו  במידע  או/ו  בדף  משימוש  כתוצאה,  שלישי  לצד  או

  . המזמין  של  כספו  להחזר  תוגבל  משפטית  עילה   כל  בסיס  ועל  מקרה  בכל  האשכול  של  אחריותו.  תהא  אשר
 

 קניין רוחני  . 6
ויתר זכויות הקניין הרוחני בדף  זה ובתכנים הכלולים בו שייכות   .6.1 אין   .לאשכול בלבדזכויות היוצרים 

לעשות כל שימוש בתכנים אלה, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האשכול. אין להעתיק, לשחזר,  
לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מדף  זה לרבות  

 .ש של האשכולגלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מרא ,(Frame) בתוך מסגרת
  
  
  
 
  

  המשתמש בפרטי שימוש .7
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 י "ע  שצוינו  הניידים  הטלפונים  במספרי  או  המייל  בכתובת   שימוש  לעשות  הזכות  את   ולעצמ  שומר  האשכול .7.1

  שירותים  אודות  פרטים  ומסירת   המשתמש  עם  קשר  ליצירת,  מציע  שהוא  השירותים  שיפור  לשם  המשתמש
 . סטטיסטיים ולצרכים מסוימים

האשכול   אל  לפנות  מתבקש  הוא,  אלו  בפרטים  שימוש  עשהי  שהאשכול  מעוניין  אינו  שהמשתמש  ככל .7.2
 .  6311146-08או בטלפון  saed@eastnegev.orgבדוא"ל    

 
 הפסקת פעילות/שירות .8

 הזמנת  או/ו  הדף  פעילות  את,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי,  עת  בכל  להפסיק  הזכות  את  לעצמו  שומרהאשכול   .8.1
  . כלפיו תביעה או/ו טענה כל תהא  לא ולמשתמש התראה כל וללא באמצעותו השירות

 
 שונות . 9

 
  שותפות   יחסי  או   סוכנות   יחסי ,  מעביד  עובד  יחסי  האשכול ו/או מי מטעמו  וביןהמזמין    בין  מתקיימים   לא .9.1

  .אלה מיחסים המשתמע כל על, דין כל פי על כמשמעותם
 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי   .9.2
כל תביעה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש  

של   לתקופה  תוגבל  הדף,  במסגרת  המוצעים  לשירותים  כהסכם   6ו/או  בכך  רואים  והצדדים  חודשים 
 .1958-תקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"חל
 

לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה   .9.3
 .ו/או הנובע ממנו

  
  

  

  

  


