
 תא הדוארתנאי שימוש ב
 כללי

באמצעות שם המשמש והסיסמא שלך )להלן: תא הדואר אשר יועמד לרשותך כתלמיד בבצלאל  ן התנאים והכללים לשימוש בשירותלהל

 "השירות"(. אנא קרא תנאי שימוש אלו בעיון. 

 . לתלמידים רשומים בבצלאל בלבד וכן לאנשי סגל בצלאל , ללא תשלום,השירות מוצע

להלן יכונה המשתמש בשירות בשם: . לקראם כאילו נכתבו גם בלשון נקבהם אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך יש תנאי

 "המשתמש". 

 כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, שאם לא למשתמשמוצע  השימוש בשירות

כי המשתמש הרישום לשירות, מצהיר  . באמצעות לחיצה על כפתור האישור והשלמת תהליךלהשתמש בשירות משהמשת רשאי יהאכן לא 

 מסכים להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך תנאי שימוש זה. והנ

 אין בהסכם זה בכדי לגרוע מהאמור מתקנון בצלאל בכל הנוגע לחובות וזכויות התלמיד.

. בהודעה אשר תתפרסם באמצעות משלוח אי מייל למשתמשים בשירות הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעתשומרת לעצמה בצלאל 

לתנאים  ומהווה הסכמת בשירות המשתמש כם זה. שימוש מתמשך מצדלהתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בהס המשתמש באחריות

 המעודכנים והמתוקנים.   

 תיאור השירות
בתשלום בגין המשתמש לא תחייב את  בצלאל רשת האינטרנט. יכולת לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני דרךהאת  למשתמשבצלאל תאפשר 

 שירות זה. 

כתלמיד המשתמש  ההרשאה תסתיים עם סיום לימודיניתנת להעברה. ובלתי  אישית לשימוש בשירות הנה למשתמשההרשאה אשר ניתנת 

ובמועד זה תהא רשאית בצלאל להפסיק את מתן השירות. בבצלאל לפי העניין ו/או עם סיום העסקת המשתמש כאיש סגל רשום בבצלאל 

 . רך לקראת מועד זהלהיע ה מראש על מועד סיום השירות ועל המשתמשהאמור בפסקה זו הנה הודע

 ימים מראש. 7כמו כן תהא בצלאל רשאית להפסיק מסיבותיה שלה, לכלל התלמידים, את מתן השירות וזאת בהודעה של 

 הפרטיותהגנת 
, לב-בתום סברההפרטיות אלא אם נדרשה לכך עפ"י חוק או אם  המשתמש או תגלה את תוכנן של התקשרויות לא תגביל, תשנה, בצלאל

( נוצרו נסיבות 3; )בצלאל( הגנה על זכויותיה או רכושה של 2; )( מילוי חוק1ולה זו נדרשת לשם: )כי פע לאחר ייעוץ משפטי שקיבלה,

מצאה כי פעולה זו נחוצה באופן סביר  בצלאל( 4; )צד שלישי בצלאל ו/או ריכות הגנה על אבטחת מידע או על פרטיות שליוצאות דופן המצ

 לתחזוקת השירות. 

( שליחת וקבלת הודעות, 1כלשהו של הודעות הדואר האלקטרוני לשם: )אוטומאטי כי ייתכן ויידרש עיבוד טכני  המשתמש מוסכם עלידוע ו

 ( התאמה לדרישות דומות.4( התאמה למגבלות השירות או )3שות טכניות של הרשת המקשרת, )( התאמה לדרי2)

 סיסמה ואבטחה
אחראי באופן מלא לכל פעילות המשתמש . יתרה מזו, תא הדואר שלואחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמה ופרטי המשתמש 

או על כל הפרה אחרת  בתא הדואר שלון מיידי על כל שימוש חורג באופ בצלאלמסכים ליידע את המשתמש  .בתא הדואר שלושמתבצעת 

 .ול השידוע המידע בתא הדואר שלו ככלשל אבטחת 

 אחריות
 טענות כלשהן בגינו, במישרין או בעקיפין. וולא יהיו ל בלבד והוא על אחריות מסכים מפורשות שהשימוש בשירותהמשתמש 

ואינה נוטלת על עצמה אחריות לכל איום,  המשתמש בה לעצמה את תוכנן של התקשרויותאינה מס בצלאלכי  המשתמש ידוע ומוסכם על

בהן, וכן אינה אחראית לכל הפרה של זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי הנובעות מכך או לכל  המצוייםחבות, זימה, הטרדה או עלבון 

 עבירה הנובעת מכך.

מן השירות, או לאספקת שירות סדירה, בזמן,  המשתמש או את דרישות ן המשתמשצות על עצמה אחריות להשביע את ראינה נוטל בצלאל

 ללא הפרעות, מאובטחת ונקיה מטעויות.

 הואבלבד וכי  ותוך שימוש בשירות נעשה על אחריותכי כל חומר ו/או מידע שהורד או הושג בדרך כלשהי  המשתמש עלידוע ומוסכם 

 או  לכל איבוד מידע שנובע מהורדת חומר /מידע כנ"ל.  ומחשוב שללכל נזק שייגרם למערכת האחראי בלעדית 

, או כי השירות או השרת המספק את יתוקנו בזמן נקוב כלשהו, בשירות, ככל שתהיינה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי תקלות בצלאל

 השירות יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

נויים שישלא על ידה ו/או בשל  לתא הדואר שלולא תהיה אחראית בשל גישה ללא הרשאה צלאל במסכים באופן מפורש, כי המשתמש 

 ובין אם לאו. ונתקבלו על יד, בין אם נשלחו או ושייערכו במידע או מסרים של

או לפגיעה  לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המסרים אשר יועברו באמצעות השירות או כלולים בו בצלאלמסכים מפורשות כי המשתמש 

אינה נוטלת על עצמה כל אחריות למחיקה או לכישלון באחסון, קבלה, שיגור או  בצלאל בכל זכות של אדם כלשהו במסגרת שימוש כאמור.

 תזמון השיגור של הודעות דואר אלקטרוני.

 .למשתמשנפח האחסון המוקצה  שומרת לעצמה את הזכות להגביל בכל עת את מספר ההודעות ואת דרישות אחסונן ו/או להגביל את צלאלב

 אופן השימוש בשירות 
כי  בצלאלמתחייב ומצהיר בפני המשתמש באמצעות השירות. כתנאי לשימוש בשירות,  ואי באופן בלעדי לתוכן התקשרויותיאחרהמשתמש 

היה י ולבדהמשתמש כי ו ם המופיעים במסמך תנאי שימוש זהעשה בשירות כל שימוש המנוגד לכל דין או להוראות, לתנאים ולכלליילא 

 עביר באמצעות השירות.י, כולל תוכן המסרים שואו סיסמת תא הדואר שלואחראי לכל מעשה או מחדל אשר ייעשה באמצעות 

)מסר אלקטרוני אשר לא התבקש על ידי מי מנמעניו ואשר נשלח  מתחייב שלא להשתמש בשירות למכתבי שרשרת, דואר "זבל"המשתמש 

ממנו הרשאה מפורשת להיכלל  מוש ברשימות תפוצה לאדם שלא קיבל, פעולות "פירמידה" ו/או כל שיובעונה אחת(לנמענים רבים בעת 

 בהן.

מסכים שלא לשלוח באמצעות השירות, באופן מודע, חומר המשתמש מסכים שלא לשלוח באמצעות השירות חומר מסחרי כלשהו. המשתמש 

 לעים" ו/או כל יישום מזיק אחר. מחשב כדוגמת וירוסים, "סוסים טרויאנים", "תו

מסכים שלא להעביר באמצעות השירות כל סוג של חומר/מידע מטריד, פוגעני, מזיק, טורדני, מאיים, וולגרי, מגונה או מרתיע המשתמש 

 בצורה כלשהי.

חית או להפרת חוק או מסכים שלא להעביר חומר/מידע שמעודד מעשים שעלולים לגרום לעבירות פליליות, לחבות אזרהמשתמש כן -כמו

 תלמיד אחרלשימושו והנאתו של מתחייב שלא להפריע המשתמש תקנה. ניסיונות לחדור ללא אישור למערכת מיחשוב של אחר אסורות. 

 מהשירות.


