
 2.1גירסה 

 

 2.1גירסה                 הסכם למתן זכות שימוש מוגבלת במערכת מסחר אורדרנט

- 1 – 

 

 אורדרנטהסכם למתן זכות שימוש מוגבלת במערכת מסחר 

  1.2גירסה 

 ב י ן :

  228772011ח.פ. , בע"מ אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה

   52251אביב -, תל10מרחוב נחלת בנימין 

 מצד אחד;        "(אפ.אמ.אר." )להלן

         

  המשתמש  ל ב י ן :

, ופרטיו( הוא פועלמוסכם כי זהות המשתמש )לרבות באופן אישי, מבחינת התאגיד מטעמו הוא פועל, ו/או מבחינת בעל החשבון מטעמו 

)להלן: ו/או מיופה הכח המורשה של המשתמש ( חשבון המשתמש")להלן: "פרטי החשבון ופקסימיליה ואימייל,  לרבות כתובת, מספרי טלפון

המשתמש ומיופה הכוח, מצהירים ומחוייבים, ביחד ולחוד, לגבי כל ) להלן( ו)כהגדרת אפ.אמ.אר. הם כפי שרשום אצל לקוח"( מיופה הכוח"

חתימת המשתמש נעשית אף בשמו ומטעמו של מיופה הכוח, וכמו כן פעולה  ;"משתמש"ה להלן:דבר ועניין הנוגע לחוזה זה, והם יכונו ביחד 

 מצד שני;  (של מיופה הכוח בחשבון מהווה אישרור נוסף מבחינתו להיותו מחוייב כאמור בהסכם זהכלשהי 

 

 

 :הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 מבוא  .2

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 פרשנות .1

 כותרות הסעיפים של הסכם זה הן לצורך הנוחיות בלבד והן לא ישמשו לצורך פירוש ו/או ביאור הסכם זה.

  

 הגדרות .3

  למונחים הבאים תהיה בהסכם זה המשמעות הרשומה לצדם:

ו/או כל תאגיד מסונף, קשור, שולט או נשלט על ידי מי  228772011אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ, ח.פ.  – אפ.אמ.אר.""

 מהנ"ל, לרבות חברת אם, בת, מסונפת, קשורה, נכדה או נינה ו/או כל צד שלישי מטעם מי מהנ"ל.

  המועד המצויין בטופס ההתקשרות בהסכם זה. – "מועד תחילת ההסכם"

חבר בורסה שהוא בנק ובין אם חבר בורסה שאינו בנק( על  חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב )בין אם הוא – "חבר הבורסה" 

לרבות כל תאגיד מסונף, קשור, שולט או נשלט, ובכלל זה חברת אם, בת,  -כל סניפיו ו/או כל חברה הקשורה לחבר הבורסה 

סחר בניירות אשר אצלו המשתמש פתח חשבון למ - 2150 -מסונפת, קשורה, נכדה או נינה כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 אורדרנט)כהגדרתה להלן( ו/או אשר באמצעותו המשתמש התחבר ל אורדרנטערך ו/או אשר נתן למשתמש הרשאה לעבודה ב

באמצעות יותר  אורדרנטו/או התחבר ל אורדרנט)כהגדרתו להלן(. למען הסר ספק, אם המשתמש פתח חשבון ו/או קיבל הרשאה ל

 ברי הבורסה הללו בנפרד בכל הנוגע לפרשנות הסכם זה. מחבר בורסה אחד, אזי יעמוד כל אחד מח

)וכל  אורדרנטשחתום על הסכם שירות עם אפ.אמ.אר., לרבות בכל הנוגע ל (חבר בורסה או בנק )כגון:מי  –"לקוח אפ.אמ.אר." 

לאותה אורדרנט התחבר אשר אצלו המשתמש פתח חשבון ו/או קיבל הרשאה לאותה אורדרנט נוגעת ו/או ועוד הוא חתום כאמור(, 

נוגעת. אם המשתמש פתח חשבון ו/או קיבל הרשאה לאורדרנט ו/או התחבר לאורדרנט באמצעות יותר מלקוח אפ.אמ.אר. אחד, 

אורדרנט מסויימת ו/או לאותן פעילויות מסויימות  אזי תהיה התייחסות נפרדת לכל "לקוח אפ.אמ.אר.", וזאת בהתייחס לאותה

  המשתמש מול אותו "לקוח אפ.אמ.אר." מסויים. הן פועל יבאמצעותה ו/או לגב

שפותחה ו/או  , הכוללת את מערכות האורדרנט, אורדרנט מובייל  ואורדרנט פרו,אפ.אמ.אר.מערכת מסחר של  – "אורדרנט"

האינטרנט באמצעות האינטרנט ו/או נרכשה ו/או תפותח בעתיד ו/או תירכש בעתיד על ידי אפ.אמ.אר. ושבאמצעותה ניתן לבצע 

בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובבורסות אחרות , ו/או טאבלט ו/או אפליקציות חלונאיות ו/או אפליקציות סלולריות הסלולרי

, כתבי אופציות, מניות, תעודות סל, אג"ח, אופציותבזמן אמת, לרבות  רךעירות מסחר וני נתוני אספקתו הוראות מסחרהעברת 

 .מק"מ וקרנות נאמנות

התוכנה שפותחה ו/או נרכשה ו/או תפותח בעתיד ו/או תירכש בעתיד על ידי אפ.אמ.אר. לצורך מתן - " יישומיתנה ה"התוכ

 אורדרנט, לרבות מצבור תוכניות המחשב ו/או לקוחותיהוהמאפשרת את ביצוע הפעילות המסחרית של  תיהחולקולשירותים 

האחורי, מערכת אצווה, חלק מהן ו/או דוחות המחשב ו/או השאילתות ו/או מסכי קליטת  שרדהמ)כהגדרתה לעיל(, מערכת 

שוב ו/או מסדי הנתונים הכלולים בתוכנה ו/או מדריכי המשתמש ו/או ספרי יהנתונים ו/או שיטות עבוד הנתונים ו/או שיטות הח

המידע אודות אמצעי אבטחת המידע המסופקים על ידי  ההדרכה ו/או נוהלי הפעלה ו/או נוהלי גיבוי ו/או נוהלי אבטחת מידע ו/או

 אפ.אמ.אר. במסגרת הסכם זה. 
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המותקנים בחצרי אפ.אמ.אר. וביחד עם שרתי המסחר, תשתיות  AS400 -מחשבי ה -"מרכז המחשבים של אפ.אמ.אר." 

 . יישומיתנה ההתקשורת ואבטחת המידע, תשתיות המסחר באינטרנט ושרתי המסחר באינטרנט, משמשים להפעלת התוכ

תוכנות המסופקות על ידי יצרני חומרה או תוכנה או אחרים, הנדרשות להפעלת החומרה, כגון: מערכות  –"תוכנות מערכת" 

 תוכנות בקרה וכו'.בסיסי נתונים, הפעלה, 

הסכם או הסכמים בין אפ.אמ.אר. ובין לקוח אפ.אמ.אר. וזאת, בין היתר בכל הנוגע  -לקוח אפ.אמ.אר."  –"הסכם אפ.אמ.אר. 

 לתוכנה הישומית ו/או לאורדרנט. 

בין לקוח אפ.אמ.אר. ובין המשתמש, וזאת, בין היתר, בכל הנוגע  או הסכמיםהסכם  -משתמש"  -"הסכם לקוח אפ.אמ.אר. 

  .אורדרנטלשימוש המשתמש ב

זכות, טענה, דרישה, תביעה, סעד, והליכים משפטיים או אחרים, מכל מין וסוג, והכל ללא הגבלת  (2): אלהכל  –"טענות ונזקים" 

( נזקים, הוצאות )לרבות הוצאות משפטיות, כלכליות וחשבונאיות(, הפסדים, אובדנים, חיסרון כיס, או 1זמן, פורום ומקום; וכן )

ופניים או אחרים, ישירים, תוצאתיים או עקיפים, והכל ללא הגבלת זמן, פורום עיכובים, מכל מין וסוג, ממוניים, לא ממוניים, ג

 .ומקום

, על ידי אורדרנטכל מידע, ידע ונתונים שיועמדו לרשות המשתמש ו/או יובאו לידיעתו באמצעות ו/או בקשר ל –"תכנים נלווים" 

מאמרים, כתבות, הערכות, המלצות, ידע זמן אמת, מ.אמ.אר. ובין אם לאו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כל אלה: אפל

והכל בכל דרך שהיא, לרבות,  (Linksהפניות וקישורים ) ,הצעות, סקירות, חדשות, תמציות, פרסומים, ניתוחים, חוות דעת, ייעוץ

 בטקסט, גרפיקה, תמונות, קול ווידאו או שילוב של איזה מהנ"ל. 

 

 הלווין המורשיתזכות השימוש ונוהל שימוש בתוכנת   .4

נותנת בזה למשתמש זכות שימוש אישית מוגבלת, זמנית, לא בלעדית, בלתי ייחודית ובלתי ניתנת להעברה,  אפ.אמ.אר. 4.2

"(, והכל בכפוף זכות השימוש( )להלן: "as is)כהגדרתה לעיל( כפי שהיא ) אורדרנטהסבה או המחאה, וזאת בקשר לשימוש ב

בהתייחס, בין היתר, לנושאי תמורה, תמיכה ותחזוקה, סודיות, ידה באופן מלא ובמועד בתנאיו ולעמובהתאם להוראות הסכם זה 

)כהגדרתו לעיל(, שבו עשויים להיות מוסדרים נושאים  משתמש -להסכם לקוח אפ.אמ.אר. וכן בכפוף שימוש במידע ואבטחה 

בכפוף ליתר ההסכמים שנחתמו בין המשתמש לבין , שירותים בקווי תקשורת וכן תחזוקה ,נוספים לרבות נושאי תמורה, תמיכה

 . לקוח אפ.אמ.אר.

 

המשתמש יפעל בנוגע לזכות השימוש, בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה. כמו כן יודגש כי זכות השימוש מיועדת למשתמש  4.1

 בלבד ולא במישרין ו/או בעקיפין לכל צד שלישי אחר. ולמיופה הכוח )כהגדרתו לעיל( שלו 

 

 יף זה הוא סעיף עיקרי ויסודי בהסכם זה, והפרת איזה מסעיפי המשנה שלו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.סע 4.3

 

 הצהרות והתחייבויות המשתמש   .2

 המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כלהלן: 2.2

 

הוא התאגד כדין )אם מדובר בתאגיד( ואין כל מניעה לרבות על פי דין או הסכם, להתקשרותו בהסכם זה; כל האמור  2.2.2

בהסכם זה יחייב, ביחד ולחוד, וללא יוצא מן הכלל אותו באופן אישי ו/או את התאגיד באמצעותו, עבורו ו/או מטעמו הוא יפעל ו/או 

 ן באמצעותם, עבורם ו/או מטעמם הוא יפעל; את מי מהחשבונות ו/או בעלי החשבו

 

ההתקשרות בהסכם זה נעשתה באמצעות מורשי החתימה המוסמכים של המשתמש והרשאים להתחייב ולחתום בשמו  2.2.1

 ומטעמו בהסכם זה ובכל הנוגע אליו )הצהרה זאת לא תחול לגבי משתמש שהוא יחיד(; 

 

 בהתקיים לפחות אחד מהתנאים שלהלן:  2.2.3

ביצוע התחייבויות אפ.אמ.אר. מכוח הסכם זה ו/או מכוח הסכם שבין אפ.אמ.אר. ובין ובמסגרת ( הדבר נדרש לצורך 2)

 ;להלן. 0.1, וזאת מבלי לגרוע ממחויבויות אפ.אמ.אר. מכוח סעיף )כהגדרתו לעיל( לקוח אפ.אמ.אר

 ( דרישת רשות מוסמכת; 1)

  ;על פי צו רשות שיפוטית מוסמכת( 3)

ככל שיידרש רשאית,  אפ.אמ.אר.שנותן בזה את הסכמתו המפורשת, המלאה, הבלתי מסויגת, בכל הנוגע לכך המשתמש  –אזי 

זהותו של המשתמש ופרטיו )לרבות באופן , לגבי להיכנס ולקבל מידע לגבי חשבונות המשתמש אצל לקוח אפ.אמ.אר.באותה עת, 

בעל החשבון מטעמו הוא פועל(, כתובות, מספרי טלפון, פקס ואימייל, פרטי אישי, מבחינת התאגיד מטעמו הוא פועל, ו/או מבחינת 

לפי ההסכם ו/או  לפי הסכם זה אפ.אמ.אר.התחייבויות לצורך קיום אפ.אמ.אר. ול, ח.פ. וכל רשומה אחרת הדרושה .חשבון, ת.ז

 ; לקוח אפ.אמ.אר. )כהגדרתו לעיל( -אפ.אמ.אר. 
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המיומנות, המקצועיות, היכולת והאיתנות הכספית להתקשר בהסכם זה ולקיים באופן מלא ובמועד יש לו את הידע, הניסיון,  2.2.4

 את כל התחייבויותיו מכוחו;

 

והוא לוקח על אחריותו המלאה והבלעדית את כל הסיכונים  אורדרנטהוא בחן ומודע היטב לכל הסיכונים הכרוכים בהפעלת  2.2.2

, למעט ים )כהגדרתם לעיל( העשויים להיגרם לו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בקשר לכךהאלה, לרבות בכל הנוגע לטענות ונזק

 ;בהסכם זהוספציפי ובכפוף לאחריות אפ.אמ.אר. כמפורט באופן מפורש 

 

שלו צרכיו לו מטרותיול ,, או באמצעות מיופה הכוח )כהגדרתו לעיל( שלואך ורק בעצמו אורדרנטלתפעל את הוא מתחייב  2.2.5

 בלבד; עצמו

 

ו/או לקבל ו/או  אורדרנטלא לאפשר לצד שלישי כלשהו, בתמורה )בכסף ו/או בשווה כסף( או ללא תמורה, לעשות שימוש ב 2.2.7

, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור באמצעות גילוי, הפצה, פרסום, אורדרנטלהפיק תועלת כלשהי מ

, שיתוף, שיגור או העברה בכל דרך ואמצעי שהם כגון: באמצעות טקסט, גרפיקה, תמונות, קול העתקה, שיכפול, צילום, הדפסה

, לרבות אורדרנטווידאו, מדיה מגנטית או דיגיטלית, שידור וכיו"ב, והכל לגבי כל דבר ועניין הנמצא, מאוחסן, גלום או קשור ל

 טים, לקטים, תכנים וכיו"ב;נתונים, שרטוטים, הוראות, פקודות, תוצרים, תוצאות, קבצים, פל

 

למניעת כל נזק או ליקוי, אזי ו/או מטעם לקוח אפ.אמ.אר. היה וינתנו למשתמש הוראות או הנחיות מטעמה של אפ.אמ.אר  2.2.0

הוא יפעל באופן מיידי בכפוף ובהתאם להוראות והנחיות אלו כפי שינתנו, מעת לעת, בכל הנוגע להסכם זה, לרבות באשר לזכות 

ובכלל זה בכל הנוגע להגבלה, השעייה, חסימה או הפסקה של פעילות לגבי מי מהנ"ל, אם  אורדרנטש, לשימוש בהשימו

 ;אורדרנטכי הדבר נחוץ לאור הנסיבות לשם המשך שימוש תקין, רציף ובטוח בו/או לקוח אפ.אמ.אר. מצאו  אפ.אמ.אר.

 

גירסאות כלשהם חידושים או שינויי  ,שיפורים ,כלפיו לבצע תיקונים, שינויים, התאמות בתימחויאיננה  אפ.אמ.אר.שידוע לו  2.2.1

"(, בכל הנוגע לאורדרנט ו/או לתוכנה היישומית וכי אם אפ.אמ.אר. תחליט לבצע שינויי "שינויי תוכנה)הכל יכונה ביחד להלן: 

ובהתאם להתחייבויותיה  חות הזמנים לפי שיקול דעתהתוכנה כלשהם, אזי היא תעשה כן באופן, במתכונת, בתצורה, בהיקף ובלו

  ; לקוח אפ.אמ.אר )כהגדרתו לעיל( -בהסכם אפ.אמ.אר. 

 

 

, הרי להסכם זה( 0)כמפורט בסעיף  אבטחת המידע אמצעים סבירים בעניין תידוע לו שלמרות שאפ.אמ.אר. נוקט 2.2.28

ו/או איזה מרכיביה מערכת הפועלת באמצעות רשתות המחשבים, לרבות האינטרנט, עלולים להיפרץ ולאפשר  שהתוכנה הישומית

חדירה של צדדים שלישיים בלתי מורשים העלולים לעשות שימוש, לנצל, לשכפל, להפיץ, לגלות, לפרוץ, לחדור, להתחקות, לעקוב, 

ין וסוג )לרבות תכנים, נתונים, הוראות, פקודות, עסקאות, היקפים, להעתיק, לדלות, לאחזר, לקטלג כל ידע ו/או מידע, מכל מ

אפ.אמ.אר. )כהגדרתם לעיל( ו/או לתוכנה הישומית )כהגדרתה לעיל( ם השונים במערכות כספים ומספרים( הנוגעים למשתמשי

ככל  יע מיידית וללא כל דיחוי"( והוא מתחייב להודאירוע זליגה)להלן: "אליה המימשקים ו/או ו/או איזה מחלקיה ו/או רכיביה, 

   ;מיד עם היוודע לו אודותיו על כל אירוע זליגה )כהגדרתו לעיל(וללקוח אפ.אמ.אר. לאפ.אמ.אר.  שהדבר אפשרי בנסיבות העניין,

 

רשאית לסיים הסכם זה וכל זכות שימוש הניתנת ו/או שתינתן בהתאם  אפ.אמ.אר.שהוא יודע, מקבל ומודע היטב לכך  2.2.22

להוראות הסכם זה לפי שיקול דעתה המוחלט, ומבלי שיהיה עליה לפרט או לנמק את החלטתה והוא מוותר באופן מלא, מוחלט 

)שלושים( ימים מראש  38ובלתי חוזר על כל זכות, סעד או טענה בקשר לכך ובלבד שניתנה לו הודעה מוקדמת ובכתב על כך של 

 להסכם; 28לפחות, וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסעיף 

 

יעשה אף בכפוף ובהתאם להסכם לקוח  אורדרנטבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הרי שהשימוש של המשתמש ב 2.2.21

)כהגדרתו לעיל( ואשר יש בו כדי להוסיף אך בכל מקרה לא לגרוע מהאמור בהסכם זה; בכל מקרה של  משתמש -אפ.אמ.אר. 

 ;של הסכם זהמשתמש, תגבר ההוראה  -סתירה בין הוראה בהסכם זה ובין הוראה בהסכם לקוח אפ.אמ.אר. 

 

הוא ישתמש כדי להתחבר  הוא מאשר כי הוא האחראי הבלעדי לאבטחת המידע במחשב ו/או בטלפון הנייד בהם 2.2.23

כניסה לא מורשית למחשב על מנת למנוע כל באופן סביר וכי הוא מתחייב לנקוט את כל האמצעים והפעולות הנדרשים  אורדרנטל

שלו, וזאת לרבות בגין, בקשר או  אורדרנטו/או לטלפון הנייד שלו ו/או לנתונים, פעולות, הוראות, פקודות ותוצרים שלו במסגרת 

או  אורדרנטו/או תוכנות מערכת )כהגדרתן לעיל( כלשהן אותן הוריד או התקין המשתמש כחלק מתפעול  אורדרנטעול במהלך תפ

מידע, נתונים, פלט, השתלת  ,אירוע זליגה )כהגדרתו לעיל(, לרבות כל אלה: פריצות, שיבושים, מחיקות, כחלק מפעילות אחרת
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 Trojanקודי מחשב, יישומים, תוכנות )ובכללן תוכנות עוינות; כגון: סוס טרויאני ) הוראות, פקודות, נגיפי מחשב )וירוסים(, קבצים,

Horse( תולעים ,)Worms( ואנדאלים ,)Vandals( או יישומים מזיקים )Malicious Applications)(  הכל יכונה ביחד להלן: וכיו"ב(

 ;"(תקלות ופריצות מחשב"

 

 יציג לאחרים מצג כלשהו באופן הסותר או נוגד את האמור בהסכם זה;לא יתקשר עם צד שלישי כלשהו ולא  2.2.24

 

 סעיף זה הוא סעיף עיקרי ויסודי בהסכם זה, והפרת איזה מסעיפי המשנה שלו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 2.1

 

 השימוש במימשק  .5

 

 מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, המשתמש מתחייב כלהלן:  5.2  

 

 שימוש אישי בלבד; אורדרנטלעשות ב 2.2.7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.2.2

  

 (;או טאבלט )מחשב נייח או נייד או טלפון סלולרי ו זמניתבאמצעות לא יותר ממכשיר קצה אחד ב אורדרנטלעשות שימוש ב 5.2.1

 

אמצעי או תווך כלשהם, לרבות ממשקים, ולא באמצעות כל  אורדרנט שלבאמצעות תפעול ישיר  אורדרנטלעשות שימוש ב 5.2.3

 קבצים או תוכנות אחרים;

 

 או באיזה מחלקיהן; יישומיתו/או בתוכנה ה אורדרנטלא לעשות כל שינוי, מכל מין וסוג, מהותי או שולי, ב 5.2.4  

 

ן, רכיביהן, ממשקיהן, תצורותיהן, והנתונים ו/או איזה מחלקיה יישומיתו/או את התוכנה ה אורדרנטלא להעתיק את  5.2.2

 המסופקים באמצעותן, במישרין ו/או בעקיפין; 

 

או לייצר צילומי מסך ו/או מצגות ו/או סרטים המציגים את מסכי אורדרנט ו/או את התוכנה  , לשכפל, לצלםלא להעתיק 5.2.5

 ; התיעוד לגבי השימוש באורדרנט לשימוש פרטי למעט לצורך שמירת היישומית ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאפ.אמ.אר.

 

 , לגרוע, לפגום, לסלף או לעוות, בכל היקף שהוא ולו השולי ביותר, במישרין ו/או בעקיפין, ובכל למחוק, להוסיףלשנות, לא  5.2.7

תרשימים, תפריט, מסכים, ובכלל זה כל דבר הנוגע לאורדרנט ובכל רובד שהוא, לרבות תוכנתי או ויזואלי,  ,דרך ואמצעי שהם

 ;צבעים, שמות, שמות מסחריים, סימני מסחר, סימנים גרפיים )לוגו( וכיו"ב

 

ו/או את התוכנה  אורדרנטלא לשנות, להמיר, לפרק, ל"הנדס לאחור", להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרכיב מחדש את  5.2.0

 תונים המסופקים באמצעותן; והנאו את איזה מרכיביהן, ממשקיהן, תצורותיהן,  יישומיתה

 

לא לבצע, במישרין ו/או בעקיפין, כל פעולה, מכל מין וסוג, שיש בה כדי לגרום, במישרין ו/או בעקיפין לאירוע זליגה  5.2.1

בהתאם להוראות סעיף וללקוח אפ.אמ.אר. )כהגדרתו לעיל( וכמו כן הוא מתחייב להודיע מיידית וללא כל דיחוי לאפ.אמ.אר. 

 על כל אירוע זליגה כאמור.   , 2.2.28

 

שי זכות כלשהי מכוח הסכם זה, לרבות את הזכות לעשות לא לאפשר, להרשות, להסב, להמחות או להעביר לצד שלי 5.2.28

 ;אורדרנטשימוש ב

 

, באופן מלא או חלקי, בכל אורדרנטשר ללא להפיץ, למכור, לסחור, ליתן רישיון, להפוך נגיש או לבצע כל עיסקה אחרת בק 5.2.22

 דרך שהיא ולכל סיבה וצורך שהם;

 

 סעיף זה הוא סעיף עיקרי ויסודי בהסכם זה, והפרת איזה מסעיפי המשנה שלו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 5.1

 

 יישומיתובתוכנה ה אורדרנטזכויות ב  .7

 

)כהגדרתן לעיל(, באיזה מחלקיהן ו/או רכיביהן   יישומיתוהתוכנה ה אורדרנטכל זכויות הבעלות והחזקה, מכל מין וסוג, לגבי  7.2

ו/או בקבצי העזר ו/או במבנה ו/או בקוד מקור ו/או בתוצרים ו/או במסמכים ו/או בתיעוד הקשור אליהן, ובכלל זה הנחיות, והוראות 
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 יישומיתו/או בתוכנה ה אורדרנטימשקים ו/או בשימוש, תמיכה, תחזוקה, שירותים, גיבויים וכל דבר אחר הקשור למי מהנ"ל במ

 כולם או איזה חלק מהם, הינם וישארו בבעלותה המלאה, הייחודית והבלעדית של אפ.אמ.אר.. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הזכויות ו/או המידע ו/או הידע, מכל מין וסוג, קיימים ועתידיים, בישראל ובכל מקום אחר  7.1

לעיל( ,לרבות המצאות, שיפורים, חידושים,  ןכהגדרת) יישומיתובתוכנה ה אורדרנטגעים ו/או הקשורים ו/או הגלומים בהנו -בעולם 

, והכל בין אם הן נשוא )כהגדרתם להלן( וכן בנתוני השימוש פיתוחים, שיכלולים, תוספות, גירסאות, עידכונים, שינויים והתאמות

זכויות קניין רוחני כגון: זכויות יוצרים, זכויות לפטנט, זכויות למדגם, סימני מסחר, שמות מסחריים, מידע ייחודי ובין אם לאו, לרבות 

.אמ.אר. בלבד והמשתמש מוותר בזה באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות ו/או לאפשארו שייכות ישייכות וי -ומוניטין 

לעיל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  7.2שר לאמור בסעיף זה וכן בסעיף אינטרס ו/או זיקה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בק

רעיון, המצאה, חידוש, שיפור, ייעוץ, הצעה, תוצרים, שהיו ו/או יהיו  .(,האמור באשר לכל תרומה )לרבות למוניטין של אפ.אמ.אר

 לעיל(. םכהגדרת) יישומיתו/או לתוכנה ה אורדרנטלמשתמש בקשר ל

 

 ופרטיות המשתמששמירת סודיות   .0

 

  בנוגע למידע של אפ.אמ.אר. שמירת סודיותהתחייבות של המשתמש ל 0.2

 

ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הרי שבכל הנוגע למידע וידע, מכל מין וסוג,  בנוסףמידע של אפ.אמ.אר. ל בנוגע

"( מתחייב של אפ.אמ.אר. המידעלעיל( )ביחד להלן: " םכהגדרת) יישומיתו/או התוכנה ה אורדרנטללהסכם זה ו/או בקשר 

 המשתמש כלהלן:

 ;של אפ.אמ.אר. ( לשמור בסודיות מוחלטת את המידע2)  

למעט לקוח אפ.אמ.אר. ולמעט על פי  לכל צד שלישי של אפ.אמ.אר.( לא לגלות, להראות, למסור, להפיץ או לפרסם את המידע 1)

 ; דרישת רשות מוסמכת או צו שיפוטי

שלא לשם ובמסגרת הפעולות שדבר ביצוען הותר לו באופן ברור ומפורש ובכתב  של אפ.אמ.אר.( לא לעשות כל שימוש במידע 3)

 ;של אפ.אמ.אר. במסגרת הסכם זה ובקשר לכך לא להעתיק, לשכפל, לצלם או להדפיס את המידע

 הסכם זה. סעיף זה הוא סעיף עיקרי ויסודי בהסכם זה, והפרתו תחשב הפרה יסודית של

   

האמור לעיל בסעיף משנה זה הוא ללא הגבלת זמן וישאר תקף, לכל דבר ועניין, בלי קשר ותלות בסיומו או ביטולו של הסכם זה, 

  מכל סיבה או עילה שהן. 

     

 של המשתמש מידעבנוגע ל סודיות שמירתלאפ.אמ.אר. התחייבות של  0.1

 

 

למערכת האורדרנט שפיתחה, מספקת אפ.אמ.אר. לחבר  יםהנוגע יםלמתן שירותבנוסף  - מידע פרטי של המשתמש 0.1.2

לקוח  - בהסכם אפ.אמ.אר.כולם המוסדרים  ומערכות נוספות , גיבוישירותי תפעול, בין היתר, הבורסה שירותים נוספים הכוללים

נהל מאגר מידע רשום במשרד נחשבת אפ.אמ.אר. )הרשומה כמלקוח אפ.אמ.אר.,  -הסכם אפ.אמ.אר. במסגרת . אפ.אמ.אר.

עליה כל החובות  תוחלו"( חוק הגנת הפרטיות)להלן: " 2102-המשפטים( ל"מחזיק" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

אפ.אמ.אר. מצהירה שהיא מיישמת אמצעי אבטחת מידע שונים הנדרשים באופן סביר כדי  בחוק הנ"ל ובתקנותיו. ותהמפורט

 לצמצם סיכונים.

 

עבור לקוח אפ.אמ.אר. )בעל אפ.אמ.אר. תאסוף  לקוח אפ.אמ.אר.,  -לשם ובמסגרת ביצוע התחייבויותיה מכוח הסכם אפ.אמ.אר. 

, הפעולות, ההוראות, התנועות, העסקאות על יתרות(פרטי החשבון, תנועות ו)לרבות בנוגע ל את המידע, הנתוניםמאגר המידע( 

למען הסר "(. מידע הפרטי של המשתמשעל ידי המשתמש במסגרת אורדרנט )להלן: "ה כל פרטיהן וסכומיהן שיעשו או יבוצעו

 ספק, המידע הפרטי של המשתמש איננו שייך לאפ.אמ.אר..

 

 כלהלן: אפ.אמ.אר. תמתחייב המשתמש של הפרטימידע ל בנוגע

 ;הפרטי של המשתמש מידעה( לשמור בסודיות מוחלטת את 2)  

לקוח ללכל צד שלישי למעט  הפרטי של המשתמש מידעהשל ( לא לגלות, להראות, למסור, להפיץ או לפרסם את המידע 1)

 ולמעט על פי דרישת רשות מוסמכת או צו שיפוטי;  ,אפ.אמ.אר.
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פורש שלא לשם ובמסגרת הפעולות שדבר ביצוען הותר לו באופן ברור ומ של אפ.אמ.אר.( לא לעשות כל שימוש במידע 3)

ובקשר לכך לא להעתיק, לשכפל, לצלם או להדפיס את לקוח אפ.אמ.אר.  –ו/או במסגרת הסכם אפ.אמ.אר. ובמסגרת הסכם זה 

 ;הפרטי של המשתמש מידעה המידע

 סעיף זה הוא סעיף עיקרי ויסודי בהסכם זה, והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

 

את המידע הפרטי  ,ולהוראות הסכם זה בכפוף ובהתאם להוראות הדין החלות בעניין, אפ.אמ.אר. תהיה רשאית לאחסן ולשמור

גיבוי עבור לקוח אפ.אמ.אר. עמו יש תפעול ולמטרות למטרת  , אך ורקשל המשתמש )כהגדרתו לעיל( על גבי שרתים שלה

ניהול סים פיננסיים, וכן למטרות ביצוע הוראות המשתמש בניירות ערך ונכ משתמש –למשתמש הסכם לקוח אפ.אמ.אר. 

 ., ודיווח לרשויות כנדרש על פי דיןנוגע אליהםקבלת מידע בחשבונותיו אצל לקוח אפ.אמ.אר. ו

 

לפי ללקוח אפ.אמ.אר. כאמור ו/או )כהגדרתו לעיל( אפ.אמ.אר. עשויה, מעת לעת, להעביר את המידע הפרטי של המשתמש 

קיום  ולצורךוזאת במסגרת  -של לקוח אפ.אמ.אר. ו/או לכל רשות מוסמכת לכל צד שלישי מטעמו הוראותיו של לקוח אפ.אמ.אר. 

 -התחייבויות אפ.אמ.אר. מכוח הסכם זה ו/או ההסכם שבין אפ.אמ.אר. ובין לקוח אפ.אמ.אר. ו/או הסכם לקוח אפ.אמ.אר. 

 משתמש. 

 

 של המשתמש  פרטיהמידע ה לגבי החרגות 0.1.1

 , בהתקיים אחד או יותר מהמקרים שלהלן:הפרטי של המשתמש מידעתחול כל התחייבות של אפ.אמ.אר. בכל הנוגע ל לא

 ; אפ.אמ.אר.היה בנחלת הכלל טרם קבלתו על ידי  הפרטי של המשתמש מידע( ה2)

 ; מהמשתמש ו, טרם קבלתאפ.אמ.אר.של  ההיה בידיעת הפרטי של המשתמש מידע( ה1)

, של , וזאת שלא בעקבות מעשה או מחדלאפ.אמ.אר.הפך לנחלת הכלל לאחר קבלתו אצל  של המשתמש הפרטי מידע( ה3)

 ; אפ.אמ.אר.

 מצד שלישי כלשהו;  אפ.אמ.אר.הגיע לידיעת  הפרטי של המשתמש מידע( ה4)

 .הפרטי של המשתמש על ידי רשות מוסמכת לגלות את המידע הנדרשאפ.אמ.אר. ( 2)

 

על פי לקוח אפ.אמ.אר. הודעה מטעם לקוח אפ.אמ.אר. ומטעם אפ.אמ.אר. אל אף סעיף זה מהווה ב הסכם זה, לרבותהאמור ב

 לחוק הגנת הפרטיות.  22סעיף 

 

נתונים כלשהם, מכל מין וסוג שאינם נכללים בגדר המידע הפרטי מידע ובכל הנוגע ל - של המשתמש יםאחרונתונים מידע  0.1.3

של  יםאחרונתונים מידע )ביחד להלן: "שאינם כאלה שיש בהם כדי לזהות את המשתמש /או של המשתמש )כהגדרתו לעיל( ו

תהיה רשאית אפ.אמ.אר. לפעול ולעשות שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, "( המשתמש

לאחסנם, לשמרם,  פם,שאית לאסאפ.אמ.אר. תהיה רהרי שבכל הנוגע למידע ונתונים אחרים של המשתמש )כהגדרתו לעיל( 

לעבדם, לנתחם, להציגם ולעשות בהם כל שימוש שהוא ולהפיק מהם כל תועלת שהיא ובכלל זה סטטיסטית, מסחרית, לגבותם, 

יישומית, לשיפור מוצרים או שירותים או פרסום, או הצעת שירותים חדשים או אחרת, כאשר המשתמש נותן בזה את הסכמתו 

והוא מוותר בזה על כל זכות, דרישה או טענה לקבלת תמורה,  כאמור יםשימושפעולות ואפ.אמ.אר. לעשות  המפורשת לזכותה של

  , בקשר לכך.ו/או על טענות לנזקים )כהגדרתם לעיל( מכל מין וסוג

)כהגדרתו בכל הנוגע למידע הפרטי של המשתמש  0.1.2זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  0.1.1למען הסר ספק, אין באמור בסעיף 

 .(לעיל

 

, בסיסי שימוש בתוכנות .אפ.אמ.אר תעשה, 0.1.3המצויינות בסעיף  לשם ביצוע הפעולות האמורות - אמצעי איסוף מידע 0.1.4

 :כגון ;כאלו המותקנים בדפדפן של המשתמשבאמצעות לשם איסוף וצבירת מידע ונתונים ובין היתר, אחרים ואמצעים  נתונים

( ו/או כל שיטה, תוכנה או טכנולוגיה Cookiesלעשות שימוש בעוגיות ) אפ.אמ.אר.לשם ביצוע האמור עשויה  - Cookies )א(

 session cookiesמשמעו קובץ טקסט קטן המכיל מחרוזת של תווים אלפאנומריים, לרבות  cookieדומות אחרות, כאשר 

ו/או הדפדפן  אורדרנטאשר נשארות לאחר סגירת   persistent cookiesו/או הדפדפן וכן  אורדרנטהמופעלים במהלך הפעלת 

 ומופעלות שוב עם חידוש פתיחתו המחודשת. 

( הן פיסות זעירות של קוד המאפשרות לעקוב אחר התנהגות והתנהלות Web Beaconsווב ביקונס ) -Web Beacons)ב( 

 המשתמש. 

 

אפ.אמ.אר. תהיה רשאית לפנות מיוזמתה, מעת לעת, אל המשתמש, בהצעה לפרסם, באופן מלא או  -פירסום בהסכמה  0.1.2

לפי שיקול חלקי, פרטים או נתונים, מתוך המידע הפרטי של המשתמש ו/או נתוני השימוש כהגדרתם לעיל. המשתמש יהיה רשאי 



 2.1גירסה 
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אופן מלא או חלקי, פרטים או נתונים, מתוך המידע לאפ.אמ.אר., מעת לעת, לפרסם, ב)או לסרב( להתיר דעתו הבלעדי והמוחלט 

 הפרטי של המשתמש ו/או נתוני השימוש כהגדרתם לעיל.

 

  אחריות  .1

  

 אחריות אפ.אמ.אר. מוגבלת לאמור במפורש בסעיף זה.  1.1

 

מעבר לאמור במפורש בסעיף זה אין לאפ.אמ.אר. כל אחריות אחרת, מכל מין וסוג, מפורשת ו/או משתמעת, לרבות ומבלי 

לגרוע מכלליות האמור בכל הנוגע לאורדרנט ו/או לתוכנה היישומית )כהגדרתם לעיל( לשימושים בהן, תוצריהן, ביצועיהן, 

 מושים, הפעולות, התוצרים, הציפיות או ההסתמכויות של המשתמש. איכותן, תאימותן או התאמתן לאיזה מהצרכים, השי

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אפ.אמ.אר. איננה אחראית בכל צורה שהיא ולתכנים הנלווים )כהגדרתם לעיל(, לרבות 

ת, השפעה, התקיימות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הנוגע לאמיתות, נכונות, אמינות, דיוק, מלאות, נייטרליות, כדאיו

וכיו"ב האמור בהם במפורש או במשתמע ואין בעצם הימצאם משום אישור, הסכמה, העדפה, המלצה, מפורשים או 

בנוסף,  למעט כמחוייב על פי הוראות דין כופות )קוגנטיות( שלא ניתן להתנות עליהן.משתמעים, מצידה של אפ.אמ.אר. 

שאין בתכנים הנלווים כדי לייתר או להחליף בכל צורה שהיא את שיקול דעתו  המשתמש מאשר בזה כי הוא יודע ומודע לכך

העצמאי של המשתמש וכי המשתמש מוותר בזה באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענות ונזקים )כהגדרתם לעיל( 

 בקשר לאמור. 

 

אחראים לטענות ונזקים )כהגדרתם לעיל(, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אפ.אמ.אר. ו/או כל צד שלישי מטעמה אינם ולא יהיו 

שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, ו/או לכל טענות ונזקים )כהגדרתם לעיל( של המשתמש בקשר עם אורדרנט 

, אורדרנטלרבות כאלה המונעות באופן מוחלט ורציף למשך ימים או שבועות תפעול כלשהו של ו/או התוכנה היישומית )

(, ליקויים, שיבושים, הפסדים, עיכובים, שיהויים, גרוע מכלליות האמור מתן הוראות או פקודות כלשהןלרבות ומבלי ל

שביתות, השבתות, הפסקות, עיצומים, פיגועי טרור, מלחמות, מצבי חירום, אירועי כוח עליון, פגיעה במוניטין, תקלות 

ם ומערכות מחשב, שגיאות או פגמים וכן טענות ונזקים ופריצות מחשב )כהגדרתן לעיל(, נזקים לקבצים, התנגשות עם קבצי

בזכויות צדדים שלישיים ו/או של המשתמש בכל הנוגע לשימוש שלא כדין, הפרה, ניצול או פגיעה ו/או )כהגדרתם לעיל( 

ו/או של כל צד שלישי מטעמו מול צדדים שלישיים, ובכלל זה בהקשר של זכויות קניין רוחני )כגון:  התחייבויות של המשתמש

האמור לעיל איננו מתנה על אחריותה של אפ.אמ.אר. במקרה של מעשה  פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וזכויות יוצרים(.

 הלן.ל 1.2; אולם, מקרה כאמור יהיה כפוף לאמור בסעיף או ברשלנות בזדון

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומטעמי זהירות בלבד, הרי שאם וככל ובית משפט מוסמך יקבע כי קיימת אחריות  2.1

כלשהי לאפ.אמ.אר. אזי המשתמש מסכים באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר כי אחריות אפ.אמ.אר. לטענות ונזקים )כהגדרתם 

מגובה התשלום החודשי שהייתה  %05 -תהיה בכל מקרה מוגבלת ל 1.1ף לעיל( כלשהם, לרבות אלה המפורטים לעיל בסעי

אפ.אמ.אר. אמורה לקבל או קיבלה מהמשתמש, במישרין ו/או בעקיפין באמצעות לקוח אפ.אמ.אר. בחודש שבו נוצרו הטענות 

רה, אזי בכל האמו %05והנזקים )כהגדרתם לעיל(. במקרה בו נתקבל פסק דין סופי וחלוט שסכומו הוא מעבר למגבלת 

ש"ח, כי הוא לא  0,555מקרה המשתמש מסכים כי אפ.אמ.אר. תהיה מחוייבת במסגרת אותו פסק דין עד למקסימום של 

יהיה אכיף נגד אפ.אמ.אר. מעבר לסכום זה וכי המשתמש יפצה וישפה את אפ.אמ.אר. אם וככל ויקבע בפסק הדין שבכל 

ובהר כי, תקרת סכום הפיצוי האמורה תחול על כל טעויות המחשב מקרה אפ.אמ.אר. מחוייבת לשלם את שנפסק בו. מ

לעיל( שאירעו במהלך התקופה שממועד תחילת ההסכם ועד למועד  1.1וליקויים אחרים )לרבות כל אלה המפורטים בסעיף 

 ר.בו הועלתה הטענה של המשתמש, בלי קשר ותלות אם הטענות והנזקים )כהגדרתם לעיל( היו או יהיו גדולים יות

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מודע לכך כי בכל מקרה מומלץ לו והוא רשאי לפי שיקול דעתו להתקשר עם  3.1

מבטחים שונים על אחריותו ועל חשבונו, לשם קבלת כיסוי הולם מנקודת מבטו של המשתמש כנגד טענות ונזקים )כהגדרתם 

 .לעיל( וכל נושא או אירוע ביטוחי אחר

 

 תקופת ההסכם  .28

 

)שנים עשר( חודשים  21הסכם זה יכנס לתוקף ממועד תחילת ההסכם. ההסכם יהיה תקף בכל פעם למשך תקופה של  28.2

)שנים עשר(  21"(. עם תום תקופת ההסכם יתחדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופת הסכם נוספת של "תקופת ההסכם)להלן: 

לאה, והכל אלא אם צד סיים או ביטל את ההסכם כמפורט להלן. כל האמור בהסכם "( וכך התקופת הסכם נוספתחודשים )להלן: "



 2.1גירסה 
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מייד עם סיום או ביטול יסתיים זה בכל מקרה הסכם  זה לעניין תקופת ההסכם יחול באופן זהה אף על כל תקופת הסכם נוספת.

ו/או סגירת החשבון  ל המשתמשבין אפ.אמ.אר. ובין לקוח אפ.אמ.אר. שבאמצעותו פועשההסכם מכל סיבה ועילה שהן של 

 .שבאמצעותו פועל המשתמש

 

במהלך תקופת ההסכם רשאי כל צד להודיע בכתב לצד השני על סיום ההסכם, וזאת באמצעות  - סיום ההסכם ביוזמת צד 28.1

 ( ימים מראש לפחות. לושים)ש 38הודעה בכתב של 

 

בהתקיים אחד או רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי, וזאת  אפ.אמ.אר.מבלי לגרוע מזכות הסיום כאמור לעיל, תהיה  28.3

 יותר מן המקרים שלהלן:

 ות, כוזבות, מטעות, לא מדוייקות, לא מלאותשהוצגו כלפיה על ידי המשתמש היו לא נכונהצהרות כי  אפ.אמ.אר.לנתברר  28.3.2

 או התערער האמון בין הצדדים;

 ;המשתמש הפר הוראה יסודית בהסכם זה 28.3.1

 לצדדים שלישיים; אפ.אמ.אר.המשך הפעולה על פי ההסכם כרוך בחשיפה של סוד מסחרי של  28.3.4

ללקוח אפ.אמ.אר. שבאמצעותו  ו/או לדעתה של אפ.אמ.אר. נדרש ניתוק מיידי של המשתמש וזאת למניעת נזק למשתמש 28.3.2

ערכות ותוכנות נלוות נוספות ובכללן תוכניות יישומיות /או ללקוחות אפ.אמ.אר. האחרים ו/או לאורדרנט ו/או מופועל המשתמש 

 ;ומימשקים שונים ו/או לכל רכיב אחר ו/או לכל צד שלישי אחר

 העדר חתימה וקיבול על גירסת הסכם חדשה )כהגדרתה להלן(; 28.3.5

 משתמש. –אפ.אמ.אר. סיום או ביטול מכל עילה וסיבה שהיא על ידי לקוח אפ.אמ.אר. ו/או המשתמש של הסכם לקוח  28.3.7

 לקוח אפ.אמ.אר.. -סיום או ביטול מכל עילה וסיבה שהיא על ידי אפ.אמ.אר. ו/או לקוח אפ.אמ.אר. של הסכם אפ.אמ.אר.  28.3.0

 סיום או ביטול מכל עילה וסיבה שהיא על ידי לקוח אפ.אמ.אר. ו/או המשתמש של חשבון המשתמש )כהגדרתו לעיל(. 28.3.1

 

בכתב למשתמש ובמקביל ללקוח אפ.אמ.אר. באמצעותו פועל  אפ.אמ.אר.כאמור תודיע סיום או ביטול ל בכל מקרה ש 28.4

( ימים מראש לפחות טרם תום תקופת ההסכם שלושים) 38המשתמש על ביטול ההסכם, וזאת באמצעות הודעה בכתב של 

 הנוגעת. 

 38בבקשה מנומקת בכתב לקבל זמן התארגנות גדול יותר של עד  אפ.אמ.אר.ליחד עם זאת, המשתמש יהיה רשאי לפנות 

 טרם ביטול ההסכם. נוספים ( ימים שלושים)

רשאית לפי שיקול דעתה, להחליט אם להיעתר לבקשה כאמור באופן מלא או חלקי או לדחותה במלואה, וזאת מבלי  אפ.אמ.אר.

 שיהיה עליה לנמק את החלטתה.   

 

 ומעביד אי תחולת יחסי עובד  .22

 

וכי אין ולא יהיו, כל יחסי או קשרי  ,ו/או כל צד שלישי מטעמה ..אמ.אראפמהמשתמש מצהיר כי הוא פועל באופן עצמאי ומנותק 

ו/או  מעובדיהשלוח בין המשתמש ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ובין אפ.אמ.אר. ו/או מי  -עבודה, יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שולח 

  .המטעמו/או כל צד שלישי אחר  ספקיה

 

 הפרות יסודיות וביטול ההסכם  .21

 

 הצדדים מסכימים כי הוראות סעיפים )או איזה מסעיפי המשנה של מי מהם(:  סעיפים יסודיים: 21.2

 הן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה, וכי הפרת איזה מהם תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 0 -ו 5, 2.2, 4

 

במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה יהיה רשאי הצד הניפר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה כפוף  21.1

( ליתן הודעה בכתב לצד המפר 1( לבטל את ההסכם מיידית; או )2לחובת הנמקה כלשהי, לעשות את אחד משני אלה: )

יקונה. יודגש כי אין במתן ארכה ובתיקון הפרה כדי לגרוע )ארבעה עשר( ימים לפחות לשם ת 24ובמסגרתה יתן לו ארכה של 

 לעיל. 28.3.1מהאמור בסעיף 

   

מוסכם כי, אין בביטול כאמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העשויים לעמוד לצד המבטל מכוח הסכם זה ו/או מכוח  21.3  

 הוראות הדין החלות בעניין.

  

זה כדי לגרוע מזכותו של הצד המקיים, לבטל הסכם זה מכל סיבה אחרת, וזאת בכפוף להוראות בנוסף, אין באמור בסעיף  21.4  

 הדין החלות בעניין.
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 העברת זכויות והתחייבויות  .23

 

המשתמש איננו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו, מכוח הסכם זה, במלואן או בחלקן,  23.2

 ישי.לכל צד של

 

את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, מכוח הסכם "( העברה)ביחד להלן: "רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב  אפ.אמ.אר. 23.1

זה, במלואן או בחלקן, לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והמשתמש בעצם התקשרותו בהסכם זה נותנת בזה 

בצע העברה, וזאת מבלי זכויות המשתמש מכוח הסכם ל אפ.אמ.אר.את הסכמתו המפורשת, הכללית והבלתי חוזרת לזכותה של 

 .פגעו בגין ההעברהזה י

 

 הדין המהותי   .24

 

 על הסכם זה, ביצועו וכל עניין אחר הנוגע לו יחולו דיני מדינת ישראל, מבלי שיחולו כללי ברירת דין כלשהם.

 

 מקום שיפוט ייחודי   .22 

 

הייחודית והבלעדית, בכל יפו ולהם בלבד ולא לכל בית משפט אחר תהיה הסמכות המקומית  -לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב  

 הנוגע להסכם זה וכל מחלוקת הנובעת ממנו.

 

 הסכם ממצה  .25

 

הסכם זה כולל את כל שהוסכם בין הצדדים במלואו, וכל מצג, משא ומתן, התחייבות, מעשה, אמירה, מסמך, הסדר, סיכום,  25.2 

מאוחרת לו, אם וככל ונערכו בין הצדדים מבוטלים אישור קודמים או כל הסכם של גירסה קודמת אשר הסכם זה הוא של גירסה ה

   בזה מעיקרם, ואין להם כל תוקף.

 

למען הסר ספק יובהר כי, ההתקשרות בין הצדדים, היא, אך ורק על פי תנאי הסכם זה, ולמטרות המוגבלות כאמור בו,  25.1 

ורש, וכל הסדר לגבי נושא אחר יחייב הסכם נפרד ולפיכך הסכם זה לא יחול, בכל צורה ואופן, על נושאים שאינם נדונים בו במפ

 בכתב, בו יפורטו התנאים וההסכמות לגביו.

 

 העדר ויתור  .27

 

אי הפעלת זכות כלשהי, חוסר תגובה, שיהוי, ויתור, הנחה, מתן אורכה, אי נקיטת הליך או העדר פעולה על ידי צד כלשהו, או  

בהסכם זה, בין ככלל ובין במועד, על ידי צד כלשהו להסכם, לא יחשבו כויתור על פעולה או ניהול עניינים באופן השונה מהוראה 

זכות של מי מהצדדים, מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין כהסכמה מצידו לאיזו הפרה או לאי קיום תנאי מתנאי ההסכם על ידי הצד 

 א, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.האחר או כמתן דחייה, ארכה או כשינוי, ביטול, או תוספת של איזה תנאי שהו

 

 שינוי או תיקון ההסכם וגירסת הסכם חדשה  .20

 

 המשתמש איננו רשאי לבצע כל שינוי בהסכם. 20.2 

 

אפ.אמ.אר. רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להוציא, מעת לעת, גירסה חדשה של ההסכם )להלן: "גירסת  20.1

פ.אמ.אר., לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי היא מעוניינת שהמשתמש יחתום על הסכם חדשה"(. במקרה בו תחליט א

, אזי במקום גירסת ההסכם הקודמת האחרונה עליה חתם )להלן: "גירסת הסכם הקודמת האחרונה"( גירסת ההסכם החדשה

חדשה"(. אפ.אמ.אר. תודיע היא תעבירה לשם קבלתה באופן אלקטרוני על ידי המשתמש )להלן: "קיבול גירסת הסכם 

ואשר לא יהיה מוקדם  למשתמש מהו המועד המאוחר ביותר שעד אליו מחוייב המשתמש לבצע קיבול גירסת הסכם חדשה

. אי קיבול גירסת הסכם חדשה עד למועד אותו קבעה אפ.אמ.אר. כאמור יגרום לסיומו יום ממועד ההודעה כאמור 35מאשר 

ן למשתמש כל הודעה נוספת בקשר לכך. קיבול גירסת הסכם חדשה יביא לכך שגירסת המיידי של הסכם זה מבלי שתינת

האחרונה תסתיים באותו היום בו הקודמת ההסכם החדשה תהיה תקפה ממועד קבלתה ואילו הסכם זה או גירסת ההסכם 

 . נכנסה לתוקף כאמור גירסת ההסכם החדשה
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 שלישי לצד זכויות היעדר  .21

 

כלשהו, לרבות למי שהוא חבר בצד להסכם זה, בעל  שלישי לצד כלשהן זכויות להעניק כדי זה הסכם של אותיואין ולא יהא בהור 

מניות, שותף, מנהל או בעל עניין אחר בו, והוראות הסכם זה לא ישמשו ראיה או יסוד לטענה בדבר קיומן של זכויות צד שלישי 

 כאמור.

 

 חוקיות אי  .18

 

 בכך יהיה באופן מלא או חלקי, לא אכיפה, כבלתי או חוקית כבטלה, כבלתי זה הסכם מהוראותיו שלבמקרה בו הוכרזה הוראה  

 זה. בתוקפן המחייב של יתר הוראות הסכם לפגוע בכדי

 

 הודעות  .12

 

 בסעיף הקבועה בדרך עוד צד לא הודיע על כתובת אחרת כתובות הצדדים לענין הסכם זה, הן כמפורט במבוא לו, וזאת כל 12.2 

  זה.

 

 רשום. הודעה בדואר שיגורה )ארבעה( ימי עסקים מעת 4תחשב ככזו שנתקבלה כעבור השני  שתישלח לצד הודעה כל 12.1 

ביום העסקים שלמחרת מועד מסירתה,  שנתקבלה ככזו במישרין או באמצעות שליח, תחשב לנמען, אישי ובאופן ביד שנמסרה

 וזאת כנגד אישור מסירה.


