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 הווהמ ויתורישב שומיש וא/ו הז ןונקתל ףופכש רתאל הסינכ וא/ו השילג .ןויעב ןונקתה תא וארק אנא
 וא םלוכ ,שומישה יאנתל םימיכסמ םכניאש הדימב .הז ןונקתב םיעיפומש םיאנתל םכתמכסה תא
  .םהילע לח הז ןונקתש טנרטניאה ירתאב שומיש תושעל םיאשר םכניא ,םקלח

 תעב ןכו השילגה ,שומישה תעב ךלש תובוחהו תויוכזה תא רידגי הז השיכרו שומיש יאנת ךמסמ
 םהילע לח הז ןונקתש םירתאהמ דחא לכב םירחא םירצומ וא ןכות ירצומ ,תואנדס ,תואצרה תנמזה
 ינשל םינווכמ םה םלוא ,רכז ןושלב שומישה יאנת וחסונ דבלב תוחונה יכרצל .)”םירתאה“ ,ןלהל(
 .םינימה

 הרהבה

 עדימב וא/ו םיתורישב וא/ו םירצומב שומיש לכ .דבלב הצלמה רדגב וניה םירתאב רבעומה עדימה
 .ידעלבה ךתעד לוקיש יפל ,דבלב ךתוירחאב וניה רתאב םסרופמ וא/ו רתאבש



 יללכ

  

 אל ךא תוברל ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,קזנ לכ ןיגב תוירחא לכב אשית אל לדניצ ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב
 ןיקיזנ תעיבתב ,הזוח יפ לע העיבת תרגסמב ןיב ,יתאצות וא ירקמ ,יבגא ,דחוימ ,ףיקע ,רישי קזנ ,קר
 וא/ו םיתורישב וא/ו םירצומב שמתשהל תורשפאה רסוחל וא שומישל רשקב ,תרחא העיבת לכב וא
 וא דספה ,קזנ לכ וא/ו ףוג יקזנ ,םידספה ,םיחוור ןדבוא ןיגב ,קר אל ךא תוברל ,םירתאבש עדימב
 חוקלה תוכמתסה בקע וא/ו םיתורישב וא/ו םירצומב שומישה בקע םהמ לובסל לולע חוקלהש תויולע
 םא ןיבו םרגיהל לולע הזכ קזנש תורשפאה לע העידוה לדניצ םא ןיב ,םירתאה ךרד קפוסמה עדימ לע
 .ואל

 ותמאתהל ,םירתאה לש םבצמל ,הניקתה ותוליעפל ,תוידוקפתל תוירחא לכב אשית אל לדניצ
 רדעהל וא/ו םירצומ תשיכר תלוכי רדעהל ,תויועט אללו ףיצר היהי וב שומישהש ךכל וא שומישל
 .םירחא םיקיזמ םיביכרמ וא םיסוריו לש םמויק

 ךרוצ אללו ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תעל תעמ ןונקתה תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש לדניצ
 .יהשלכ תמדקומ העדוה וא/ו הארתה ןתמב

 .םיתורישו םירצומ לש והשלכ ןווגמ םויקל ,איהש ךרד לכב ,תביוחמ אל לדניצ

 תא קיספהל וא/ו םפילחהל ראשה ןיבו ,םיתורישה וא/ו םירצומהמ הזיא תע לכב תונשל תיאשר לדניצ
 .ידעלבה התעד לוקיש יפל ,םבכרה תא תונשל וא/ו םתריכמו םקוויש

 לכ לש וא/ו לדניצ תרבח לש היתויוכזב תרחא ךרד לכב עוגפל וא ץימשהל ,ערה ןושל איצוהל ןיא
 .םירתאב רחא שמתשמ

 תויעמשמה תא ןיבמ אוה ,ליעל טרופמכ ,לדניצ לש תוירחאה תלבגהל עדומ וניה יכ ,ריהצמ חוקלה
 וא/ו םירתאב שומישה בקע ול םרגייש קזנ לכ ןיגב תוירחא לכמ לדניצ תא רטופ אוהו ךכב תוכורכה
 .םיתורישב וא/ו םירצומב

 םיתורישו םירצומ תריכמ

 םירצומה תונומת .18 לעמ םליג רשא תוחוקלל קרו ךא תרתומ רתאה תועצמאב םירצומ תשיכר
 השעת םירצומה תשיכר.לדניצ תא והשלכ ןפואב תובייחמ ןניאו דבלב השחמהל ןניה רתאב תוגצומה
 עוציב תעב .)הרטמ התואל שמשמה רחא ףד לכ וא( רתאבש ”תונח“ ףדבש תויחנהל םאתהב
 ותאירקל רושיא אלל .השיכר התואל םיפקתש םיפסונ םיללכ םכסמה ךמסמל רושיק עיפוי השיכרה
  .השיכרה תלועפ תא םילשהל היהי ןתינ אל חוקלה ידי לע

 .חוקלה יטרפ יולימל ףדו הנמזהה יטרפ תא גיצמה ףד לבקתי רתאב הנמזהה ךילהת םויסב

 לע םיטרפה תדלקה תעב ,השעתש לככ ,השעתש תועט לכל םיארחא ויהי אל םמעטמ ימ וא/ו לדניצ
 וא/ו טלקת אל תרחא הביס לכמ םאב וא/ו תכרעמב וטלקיי אל השיכרה יטרפ םאב וא/ו ,חוקלה ידי

 .רתאב הלועפה עצובת

 יאלמב םייק ואו/ השיכרל ןימז תנמזהש רצומהש יאנתב ,תנמזהש םירצומה תא ךל קפסת לדניצ
 .הרבחה ידיבש



 
 וא/ו יאלמהמ ולזא וא/ו )רתאב םיעיפומ םהש ףא לע( השיכרל םינימז םניא תנמזהש םירצומה םא
 ךכ לע ךל רסמיתו הריכמה לטובת ,יזא ,םתוא ךל קפסל הרבחה תורשפאב ןיא ,איהש הביס לכמ
 שקבתמ התא ,תועטב תביוח םא ,םלוא .ביוחי אל ךלש יארשאה סיטרכו םיקסע ימי 7 ךות העדוה
 העדוה ךכ לע ךל רסמית שדחתהל יופצ יאלמה םא .םיאתמ יוכיזל גאדנ ונאו ליימב ךכ לע ונל עידוהל
 םא הריחבה ךל ןתניתו יאלמה שדוחי הרבחה לש התכרעה בטימל יתמ טרופי הב הרבחה םעטמ
 .הלטבל וא השיכרה תא םילשהל

 
 םירצומה תא ךל קפסל תבייח היהת אל הרבחה ,ךבויח תא הרשיא אל יארשאה יסיטרכ תרבח םא
 .תנמזהש
 

 תועצמאב םירצומ ןימזהל ידכ םלוא .ךיתודוא םיטרפ תנזה וא תוהדזה תבייחמ הניא רתאב השילגה
 םש ,יוהיז רפסמ :םיאבה םיטרפה תא הנמזהה ךילהתב ךכל םידעוימה םיספטב ןיזהל ךילע ,רתאה
 תוירחאה ךילע תלטומ .ינורטקלא ראוד תבותכו האלמ תבותכ ,ןופלט רפסמ ,החפשמ םשו יטרפ
 .םינוכנו םיקיודמ םיאלמ םניה הנזהה תעב תנזהש םיטרפה אדוול תידעלבה
 

 ךניאש ףא .הרבחה לש עדימה רגאמב ורמשיי ,הנמזהה תעב רוסמתו תרסמש םיישיאה םיטרפה
 ריבעת אל הרבחה .םהידעלב רתאב תושיכרב לפטל לכונ אל ,הלא םיטרפ ונל רוסמל קוחה יפל בייח
 .םירחא םימרוגל םיישיאה ךיטרפ תא
 
 לכות אל הרבחה ,םיקיודמ אל וא/ו םיאלמ אל וא/ו םייוגש םיטרפ רוסמת הנמזהה עוציב תעב םא
 םיטרפ ללגב ונילא ורזחי םירצומהש הרקמב .דעומב ךילא ועיגי וא/ו ךילא ועיגי םירצומהש חיטבהל
 ןיגב םולשתב ביוחת ,השרדנ אל הליבחהש ןוויכ וא תרסמש םיקיודמ אל וא/ו םיאלמ אל וא/ו םייוגש
 .םיינכדעו םיקיודמ םיטרפ אלמל דפקה אנא .לופיטו חולשמ ימד

 רצומהש ינפלו רתאב השיכר עוציב רחאל םא וא השיכר עוציב תעב הלקתב וא היעבב תלקתנ םא
 ראודה תועצמאב הרבחה גיצנ לא תונפל ךילע חולשמה יטרפ תא תונשל שקבת ךילא חלשנ
 עוציבב עייסלו הלקתה רוקמ תא ררבל לדתשי הרבחה גיצנו 054-6655837 ןופלטב וא ינורטקלאה
 .שקובמה יונישה וא הנמזהה
 
 רוויד תמישר

 Mail Chimp תרבח ידי לע תולהונמ הלא תומישר .רוויד תומישרל ףרטצהל עיצהל םייושע םירתאה
-ו academy.lifemichael.com םירתאה תוליעפ תא רשפאמ רשא LearnDash ףסותה ידי לעו

kids.lifemichael.com.   

 לכלו םירתאב שומישל עגונב לדניצ ןיבו ךניב אלמה םכסהה תא םיווהמ הז ןונקתב שומישה יאנת
 .לדניצ ןיבו ךניב תורחא תונבה וא/ו תומכסה לכ לע םירבוג םה .םתועצמאב תעצבתמה השיכר

 תויוכזב םינגומ 'וכו וגול ,תונומת ,ילולימ עדימ ,םיירחסמ םינמיס תוברל רתאב גצומה עדימה לכ
 רושיא אלל רתאבש עדימב אוהש שומיש לכ תושעל וא ץיפהל ואו לפכשל /קיתעהל ןיאו םירצוי

 .בתכב וא שרופמ
 

 מ"עב תויגולונכט לדניצ תרבחל תורומש תויוכזה לכ

 
 



Regulations (terms of use) on the websites operated by Zindell 
Technologies Ltd. (512430778).  
 
This document was created to determine the terms of use of the websites that 
Zindell Technologies Ltd. (herein after "Zindell") operates. The use of these websites 
is subject to the absolute approval of the terms of use below. The websites that 
Zindell Technologies operates include (among others) the following websites: 
 

http://www.zindell.com  
https://www.lifemichael.com  
https://kids.lifemichael.com/he  
https://kids.lifemichael.com/en  
https://academy.lifemichael.com/he  
https://academy.lifemichael.com/en  
https://www.smarterkids.co.il  
https://blog.lifemichael.com  
https://www.lifemichael.com/courses/fullstack  
https://www.lifemichael.com/courses/cpp  
https://www.lifemichael.com/courses/csharp  
https://www.lifemichael.com/courses/css  
https://www.lifemichael.com/courses/nodejs  
https://www.lifemichael.com/courses/angular  
https://www.lifemichael.com/courses/java  
https://www.lifemichael.com/courses/go  
https://www.lifemichael.com/courses/android  
https://www.lifemichael.com/courses/kotlin  
https://www.lifemichael.com/courses/fed  
https://www.lifemichael.com/courses/python  
https://www.lifemichael.com/courses/swift  
https://www.lifemichael.com/courses/php  
https://www.lifemichael.com/courses/scala  
https://python.lifemichael.com  
https://java.lifemichael.com  
https://moodle.lifemichael.com/lms  

Please read the regulations carefully. Browsing and/or entering any of the above 
listed websites is subject to these regulations, and to your consent to the conditions 
that appear in these regulations. If you do not agree to the terms of use, all or part of 
them, you may not use the websites to which these regulations apply. 
 
This terms of use and purchase document will define your rights and obligations 
when using, surfing as well as when ordering lectures, workshops, content products 
or other products on each of the sites to which these regulations apply (hereinafter, 
the "sites"). For the sake of convenience only, the terms of use have been drafted in 
the masculine language, but they are aimed at both sexes.  
 
 
Clarification 
 



The information provided on the websites is only a recommendation. Any use of 
products and/or services and/or information on the website and/or published on the 
website is your sole responsibility, at your sole discretion. 
 
 
General Terms 
 
Subject to the provisions of any law, Zindell will not bear any responsibility for any 
damage, of any kind and type, including but not limited to, direct, indirect, special, 
incidental, incidental or consequential damage, either as part of a contract claim, a 
tort claim or any other claim , in connection with the use or the impossibility of using 
the products and/or services and/or the information on the websites, including but 
not limited to loss of profits, losses, bodily harm and/or any damage, loss or costs 
that the customer may suffer due to the use of the products and/or in the services 
and/or due to the customer's reliance on information provided through the websites, 
whether or not Zindell has notified the possibility that such damage may occur. 
Zindell will not bear any responsibility for the functionality, its proper operation, the 
condition of the websites, its suitability for use or that its use will be continuous and 
error-free, for the absence of the ability to purchase products and/or the absence of 
the existence of viruses or other harmful components. 
 
Zindell reserves the right to change the regulations from time to time, at its sole 
discretion and without the need to provide any warning and/or advance notice. 
Zindell is not obligated, in any way, to have any variety of products and services. 
Zindell may change any of the products and/or services at any time, including 
replacing them and/or stopping their marketing and selling and/or changing their 
composition, at its sole discretion. Do not slander, slander or in any other way harm 
the rights of Zindell and/or any other user of the websites. The customer declares 
that he is aware of the limitation of Zindell liability, as detailed above, he understands 
the implications involved in this and he releases Zindell from any responsibility for 
any damage he may incur due to the use of the websites and/or products and/or 
services. 
 
 
Products & Services 
 
The purchase of products through the websites is only permitted to customers who 
are over 18. The product images displayed on the website are for illustration 
purposes only and do not in any way oblige Zindell. The purchase of products will be 
made in accordance with the specific instructions and terms you will be asked to 
comply with when completing the purchase.  
 
At the end of the ordering process on the website, you will receive a page showing 
the order details and a page to fill in your personal details. Zindell and/or anyone on 
their behalf will not be responsible for any mistake you make.  
 
Browsing the site does not require identification or entering details about you. 
However, to order products and services through the website, you must enter the 
following details in the appropriate forms during the ordering process: identification 
number, first and last name, phone number, full address and e-mail address.  



 
You are solely responsible for making sure that the details you entered at the time of 
entry are complete, accurate and correct. The personal details you provided and will 
provide at the time of ordering will be stored in the company's database. Although 
you are not required by law to provide us with these details, we will not be able to 
process purchases on the site without them.  
 
Zindell will not transfer your personal information to other parties (except when 
needed for completing the purchase order). If when placing the order, you provide 
incorrect and/or incomplete and/or inaccurate details, the company cannot guarantee 
that the products will reach you and/or reach you on time. In the event that the 
products are returned to us because of incorrect and/or incomplete and/or inaccurate 
details you provided or because the package was not required, you will be charged 
for shipping and handling fees.  
 
Please make sure to fill in accurate and up-to-date details. If you encounter a 
problem or malfunction when making a purchase or if after making a purchase on the 
website and before the product is sent to you you request to change the shipping 
details, you must contact the company representative via e-mail or by phone at 054-
6655837 and the company representative will try to find out the source of the 
problem and assist in making the order or the requested change. 
 
 
Mailing List 
 
The sites may offer to join mailing lists. These lists are managed by the Mail Chimp 
company and by the LearnDash add-on which enables the activity of the 
academy.lifemichael.com and the kids.lifemichael.com websites.  
 
The terms of use in these regulations constitute the complete agreement between 
you and Zindell regarding the use of the websites and any purchase made through 
them. They supersede any other agreements and/or understandings between you 
and Zindell.  
 
The information displayed on the website, including trademarks, verbal information, 
images, logos, etc., are protected by copyright and may not be copied/duplicated or 
distributed or make any use of the information on the website without express or 
written permission.  
 
All rights reserved to Cindal Technologies Ltd 


