
 ישראל ISACAלפעילויות הכשרה מתמשכת של תקנון מנוי 
 

 כללי 1

 ומתייחס לשני המינים כאחד. בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבדהשימוש 

ISACA ISRAEL " :הבלעדי,  ואת הזכות, על פי שיקול דעת ושומר לעצמ "(האיגוד)להלן

השירותים המוצעים  , היקפם וזמינותם שלאות תקנון זה ולרבות תנאי השימושלשנות הור

וכל היבט אחר הכרוך בו, ללא מתן התראה מראש. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום 

 .האיגודקבע אחרת ע"י , אלא אם נהאינטרנט של האיגוד פרסומם באתר

 

 תוהגדר 2

 בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

 )כפי שיפורט בהמשך(. 2020לשנת האיגוד תכנית ההכשרה המתמשכת של  –'תכנית ההכשרה' 

תכנית ההכשרה, בהתאם השתתפות בהמאפשר  על ידי האיגוד,כרטיס המוצע למכירה  -' מנוי'

 לשנה הנקובה בו.

 אדם/תאגיד אשר רכש את המנוי וברשותו אסמכתה מתאימה. –'בעל המנוי' 

 .בזמן נתון שימוש במנויאת האדם המבצע  –' משתמש'

 .תכנית ההכשרה של האיגוד ל פיפעילות כפי שהוגדרה ע -'סדנה' 

 

 פרטי המנוי 3

. לשנה הנקובה בו מקנה השתתפות בכל אחת מהסדנאות הכלולות בתכנית ההכשרההמנוי 

המנוי מאפשר כניסה של משתמש אחד בכל פעילות המנוי ניתן להעברה מאדם לאדם. עם זאת, 

מהסדנאות הכלולות בתכנית ההכשרה אינה מזכה את  . אי השתתפות באחתהכשרה

 המשתמש/בעל המנוי וכן אינה נצברת כנגד כל אירוע אחר שמקיים האיגוד.

 האיגוד.עם צוות  מוקדם השלמת שיעורים/סדנה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד ובתיאום

אשר שאינם כלולים בתכנית ההכשרה המנוי אינו כולל השתתפות באירועים שמקיים האיגוד 

 (."ב, ערבי עיון וכיוימי עיוןהשתלמויות, קורסים, )כנסים, 

 ובמקרים, כשרההה לתכנית מחוץ איגודה םשמקיי לאירועים בהרשמה עדיפות תינתן למנויים

 איגוד.דעת הבלעדי של ההוהכל בכפוף לשיקול  – ברישום 5% עד של הנחה מסוימים

 

 וניצול המנוירישום לפעילויות  4

. במזכירות ויהיה על בסיס מקום פנוי הרישום לפעילויות יבוצע על ידי מזכירות האיגוד בלבד

 האיגוד ינוהל רישום של שימוש/ניצול המנוי ורישום זה הינו הקובע.

 במנוי הסדנאות הכלולותתכנית  5

 פירוט תכנית הקורסים[כאן יהיה ]

 

 

 



למספר הנרשמים, לוחות הזמנים יכולים  כפוףאותם יוזם האיגוד נפתחים ב םאירועיההיות ו

על הרוכש לוודא מראש את לוחות הזמנים וקיומם של  .השתנות באופן יזום או בלתי צפויל

 האירועים, בהתאם לפרסומי האיגוד, הן בדיוור ישיר והן בפלטפורמות האינטרנטיות.

 מחירון 6

 

 

ות לשנות ו/או לעדכן את התנאים המפורטים מעלה בכל עת האיגוד שומר לעצמו את האפשר

 ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. הודעה על שינוי התנאים כאמור לעיל תימסר באתר האיגוד.

 

 ביצוע עסקאות ותשלום 7

 ביצוע עסקה בתשלומים יתבצע בכפוף לאישור גזבר האיגוד. רוכש המנוי יחויב בתשלום מיידי. 

 באמצעות כרטיס אשראי, המחאה או העברה בנקאית.ניתן לבצע את הרכישה 

על פי תכנית אשראי, יחויב הרוכש  כרטיס באמצעות היה ובחר הרוכש ברכישה בתשלומים

 הקרדיט של חברת כרטיס האשראי.

 

 /כרטיסייההמנויביטול  8

 ביצועיום ארבעה עשר( ימים מ) 14עד  המנוירוכש רשאי לבטל את ה: ביטול עסקה 

 .ובהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן בלבד שלא בוצע בו שימושחשבונית, ו, בהצגת העסקה

באמצעות דואר אלקטרוני,  למזכירות האיגודבקשת ביטול עסקה תיעשה בכתב ותישלח 

 .פקס או דואר רשום בלבד

תל אביב, ופרטיה ליצירת קשר  32הברזל  :דואר דברי לקבלת הרשמית הארגון כתובת

 .03-76767990 –, פקס ISACA@ISACA.ORG.IL –הינם: דוא"ל 

 לאחר שתי סדנאות בהן השתתף. הרוכש רשאי לבטל את המנוי  :ביטול לאחר שימוש חלקי

במקרה של ביטול לאחר שימוש חלקי, תחושב עלות הסדנאות בהן השתתף כעלות מלאה 

בסך הכל. המנוי בוטל לאחר  ₪ 1,300סדנאות בעלות של  10)לדוגמא: נרכש מנוי של 

(. בנוסף, ישלם הרוכש ₪ 400ת בשתי סדנאות. עלות שתי הסדנאות תעמוד על השתתפו

 מדמי המנוי ששולם, כדמי ביטול. 5%

  יינתן בהתאם לשיקול הדעת של האיגוד ובפיקוח ועדת כתוצאה של 'כח עליון'ביטול :

 הביקורת של האיגוד.

  במקרה של שינוי : הרוכש רשאי לבטל את המנוי שינוי מהותי בתכנית ההכשרהביטול בשל

 מהתכנים שפורסמו(. 30%-מהותי בתוכנית ההכשרה )שינוי של למעלה מ

 



במידה ופעל שלא בהתאם לכללי האתיקה של  ,האיגוד ראשי לבטל מנוי של חבר איגוד

האיגוד ו/או שלא בהתאם לתנאי כלליים אלה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה זה 

 .לא יוחזרו המנוידמי 

 

 דריתשנה קלנ 9

במקרה בו בעל המנוי לא מימש את המנוי )כולו או המנוי תקף לשנה הקלנדרית בה נרכש. 

ממספר הסדנאות שנרכשו בשנה  30%חלקו( במהלך השנה הקלנדרית בה נרכש, ניתן לממש עד 

סדנאות בשנה קלנדרית  3סדנאות יכול לממש עד  10)לדוגמא: מנוי של  הקלנדרית העוקבת

 .עוקבת(

  יאושרו על ידי גזבר האיגוד.חריגים 

 קניין רוחני 10

א והואיגוד ל ותשייכ ,האיגודשל  המנוי ותכנית ההכשרהכל זכויות הקניין הרוחני של  .א

 .ןשימוש בההבעלת רישיון 

 את המנוי ללא אישור רשמי )בכתב( של האיגוד.למכור ו אין להעתיק, לשכפל .ב

 אין לבצע שימוש מסחרי במנוי. .ג

 

 סמכות שיפוט 11

תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של על 

 אביב.-המשפט המוסמך במחוז תל-בית

 


