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. גלישה ו/או שימוש ו/או הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש לפני שימוש ו/או רכישה באתר
 ללים המפורטים במסמך זה.ד בכלעמומצידכם רכישה ו/או הפעלת חשבון מהווה הסכמה והתחייבות 

 אך הוא מופנה לנשים וגברים כאחד. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, 

 :תמשהצהרות המש .1
 אני מסכים להתחייבויות ולכללים המופיעים במסמך זה; .1.1
 שנים לפחות;  18אני בן  .1.2
 לואם ואני מסכים לתוכנם;קראתי את תנאי השימוש במ .1.3
 ייחס השירות; הממונה על הקטינים אליהם מתאני ההורה ו/או האפוטרופוס  .1.4
 לשלם כל חיוב כספי באשר לכל מוצר ו/או שירות אליו ארשם בהתאם להסכם זה; אני מתחייב  .1.5
או בשירות בכפוף לשיקול /ו  רוצאני מצהיר כי לקורל שחר תהא הזכות לבטל ולהפסיק שימוש במ .1.6

  ;ש לא מורשהתשלום ו/או שימום של אי דעתה במקרי
נאות ו/או כל פרט אחר ניתנים על ידי אני מבין מאשר ומצהיר כי המידע ו/או השירותים ו/או הסד .1.7

ואלה ניתנים בכפוף לאמור במסמך  ("קורל שחר": )להלן חינוכי ומשפחתי" ייעוץ  –"קורל שחר 
 ים בתנאי השימוש.זה ותחת התנאים המחייב

 ו/או הסדנאות: השירות .2
ישנם תכנים, מידע, סדנאות וסרטונים   שחר  קורלשל    YOUTUBEו/או בערוץ  באתר האינטרנט   .2.1

פרי פיתוחה הבלעדי של קורל שחר המבוססים על מחקרים ועבודת שטח המיועדים למבוגרים 
 .וילדים. תנאי הרכישה של המוצרים השונים יצויינו בסמוך לכל מוצר

 אותנתוצאות השימוש בשירות ו/או בסד .3
 .בשירות ו/או בסדנאותבמוצרים ו/או קורל שחר אינה מתחייבת לתוצאה כלשהי בגין שימוש  .3.1
קורל שחר והם מתבססים על הסדנאות ו/או המוצרים ו/או השירותים הינם פרי פיתוחה של  .3.2

כל , אך יש צורך בשיתוף פעולה של המשתמשים ובהתמדה ורים ועבודת שטח ארוכת שניםמחק
 מקרה לגופו. 

 שימוש בשירות ו/או בסדנאות .4
ו/או כל מידע אחר המופיע    ל המידע, ו/או ההרצאות ו/או הסדנאות ו/או הסרטונים ו/או הכתבותכ .4.1

ינם קניינה ( ו/או בערוץ היוטיוב של קורל שחר ה"האתר")להלן:  coralsha.co.il.www –באתר 
 מסמך זה.של קורל שחר ואין לעשות בו כל שימוש פרט לאמור ב

אינו  ו/או כל מידע אחר ל המידע, ו/או ההרצאות ו/או הסדנאות ו/או הסרטונים ו/או הכתבותכ .4.2
 ף לייעוץ רפואי ו/או אחר.ותם כתחליריאותי ואין לראבגדר ייעוץ רפואי ו/או ב

אינו  ו/או כל מידע אחר ל המידע, ו/או ההרצאות ו/או הסדנאות ו/או הסרטונים ו/או הכתבותכ .4.3
של ו/או רפואית ו/או אחרת דעת אישית המבוססת על היכרות אישית  תחליף לחוותבגדר 

 .המשתמש
מידע בו/או כל    כתבותבסרטונים ו/או  בסדנאות ו/או  בהרצאות ו/או  במידע, ו/או  שימוש שייעשה ב .4.4

 כפוף להצהרות המשתמש ולתנאים המופיעים במסמך זה. אחר
 רכישת סדנאות ו/או מוצרים המופיעים באתר .5

 .מחייבים רישום המופיעים באתראחרים במוצרים הרצאות ו/או בו השימוש בסדנאות ו/א .5.1
השלמת הרישום והתשלום בגין המוצר יהווה רשות מצידה של קורל שחר לעשות שימוש סביר  .5.2

והוגן במוצר וזאת לזמן מוגבל או לצמיתות בהתאם לסוג המוצר הנרכש ובהתאם לתוכנית 
 ופקו על ידי המשתמש.והנתונים שיס

במקרה , הרשאה מצידה של קורל שחר מוגבלת לשימוש אישי של המשתמש בלבד )ובכל מקרה .5.3
. כל שימוש אחר, לרבות הפצת המוצרים ו/או העברתם לאחר של קטין השימוש מוגבל לו ולהוריו(

השימוש ועלולה   ו/או מתן זכות שימוש בו בין בתמורה ובין ללא תמורה תהווה הפרה של תנאי
 טית בגין כך.להביא לתביעה משפ

עבור המשתמש  ואישית לאחר התשלום בגין כל מוצר ו/או שירות תתקבל סיסמא ייעודית .5.4
 מסמך זה המוצר.שתאפשר לו לעשות שימוש על פי 

על המשתמש להודיע באופן ותהיה מנוטרת לבדיקה בדבר שימוש אישי ועל כן א זו יכול סיסמ .5.5
 ידי על כל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות מסמך זה ו/או על חשד לשימוש כאמור.מי

יידע את קורל שחר באופן מיידי חושד כי הסיסמא הועברה לאחר ו/או נגנבה יובהר כי משתמש ש
 ימנע שימוש לא מורשה. על מנת שסיסמא זו תחסם ו

יפורסמו באתר ו/או בערוץ תשלומים בגין המוצרים ו/או השירותים המחירים והן מספר ההן  .5.6
  .באמצעות כרטיס אשראי נעשית מראשיה היוטיוב והגבי

תקופת השימוש במוצר ו/או השירות תהא בהתאם לסוג המוצר ובהתאם לפרסום באתר ו/או  .5.7
   בערוץ היוטיוב.

, ותשלום לא יכובד על ידי ככל והתשלום עבור המוצר ו/או השירות ישולם במספר תשלומים .5.8
קפיא את השימוש במוצר משתמש ו/או הבנק ו/או חברת האשראי עומדת לקורל שחר הזכות להה
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את ההתקשרות בין הצדדים לסיומה באופן מיידי. יתרת תשלום תעמוד ו/או השירות ולהביא 
טול ההסכם במקרים אלו משום . אין בביכיתרת חוב ולקורל שחר תהא הזכות לפעול לגביית החוב

 .ויתור על חוב ו/או זכות
או השירותים המוצעים על ידה, /לקורל שחר הזכות לשנות ו/או לעדכן את מחירי המוצרים ו  .5.9

לאחר משתמש  על  רטרואקטיבי  חול  ילא  שינוי כאמור  לרבות את תנאי התשלום. יובהר ויודגש כי  
 .או שירות/שרכש מוצר ו

אשראי לרבות לעניין תקני האבטחה ותקשורת אמצעי הסליקה הינם תחת הנחיות חברות ה .5.10
 מוצפנת. 

 ביטול עסקה .6
כות גישה מיידית לא תתאפשר וז סיסמאלמשתמש  נתניתאיל ועם השלמת הרישום והתשלום הו .6.1

המשתמש זכאי לבטל עסקה   זה,  בה כל שימוש במוצר. במצביטול עסקה פרט למצב בו אכן לא נעש
הנמוך   ₪  100או    5%ימים מיום ביצוע העסקה והתשלום יוחזר בניכוי דמי ביטול בסך של    -14-תוך  

 מהם.
זיכוי בגובה ההפרש. יועבר  –סטייה מהמחיר המפורסם רבות מקום בו נעשתה טעות בגבייה, ל .6.2

 הפרש.צויין באתר, יידרש המשתמש לשלם את הת סכום נמוך מהמככל וטעות הגבייה תהא בגביי
 אחריות .7

ות ו/או הכתבות ו/או כל מידע אחר המצוי באתר המידע ו/או התכנים ו/או הסדנאות ו/או ההרצא .7.1
ועל פי זמינותם וקורל שחר מסירה מעצמה כל אחריות ישירה  AS ISניתנים  היוטיוב ץו/או בערו

ו ו/או עקיפה ו/או משתמעת לרבות באשר לוירוסים ו/או תוצאות ו/או תגובות  ו/או רשלנות ו/א
 התאמה למטרה מסויימת.

חייבת כי הסרטונים ו/או הסדנאות ו/או ההרצאות ו/או כל מידע אחר יפעלו  קורל שחר אינה מת .7.2
תיקון פגמים ו/או כי האתר ו/או ערוץ היוטיוב יהיו ללא וירוסים ו/או ללא הפרעה ו/או טעות ו/או  

 כיבים מזיקים.ר
קורל שחר אינה מבטיחה ו/או מתחייבת לתוצאות כלשהן בקשר לשימוש בתכנים המופיעם באתר  .7.3

או דרישה ו/או תביעה  /כן המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו ועל  – בערוץ היוטיובאו /ו
 שתמש.תקבל תוצאה לה ציפה המכנגד קורל שחר במקרה בו לא ת

מידע אחר בסדנאות ו/או בהרצאות ו/או בכל אחראי לשימוש שייעשה בתכנים ו/או משתמש ה .7.4
ככל והמשתמש מרגיש כי מתקיימות תוצאות/תופעות לוואי יש  יוב.באתר ו/או בערוץ היוט

 להפסיק את השימוש באופן מיידי ולפנות לגורמים מקצועיים. 
 קניין רוחני  .8

כל המידע ו/או התכנים ו/או הסדנאות ו/או ההרצאות ו/או הכתבות המופיעים באתר ו/או בערוץ   .8.1
 היוטיוב הינם קניינה של קורל שחר ומוגנים על פי חוק. 

 ף להוראות הסכם שימוש זה בלבד.כפוו/או שימוש דה ה ו/או הורקעתה .8.2
, להשכירר, לשווק, לתרגם, להפיץ, למכור, לפרסם, להוריד, להעלות, לשדק, לשכפל, אין להעתי .8.3

כל המידע ו/או התכנים ו/או הסדנאות ו/או ההרצאות ו/או הכתבות בכל דרך דרך שהיא  לשנות
 .המופיעים באתר ו/או בערוץ היוטיוב

 שונות .9
 משתמש זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. על הסכם .9.1
מכות עניינית )ס תבוא בפני בית משפט בתל אביב בלבדבין קורל שחר כל מחלוקת בין משתמש ל .9.2

 .ומקומית(
שימוש בזכויותיה, כולן או חלקן, בכל עת שתבחר. הימנעות קורל שחר תהא רשאית לעשות  .9.3

 מהאמור לא תהווה וויתור ו/או הסכמה ו/או הימנעות.
וטיוב או במקרים של חוסר סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין הכתוב באתר ו/או בערוץ הי .9.4

 ר. קבוע בהסכם זה ייגבההנוסח  –התאמה 
 הסכמה .10

היטב והבין את הסכם המשתמש המפורט לעיל וכי הוא מסכים המשתמש מאשר ומצהיר כי קרא   .10.1
 . ומאשר את ההתחייבויות האמורות לעיל


