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 WIXבמערכת  נחיתה ים ודפיאתרבניית קורס   -הרשמה ללימודים הסכם 

 דרך קובץ שהורד מהאתר של החברה  _____, ________________: הסכם שנחתם ביום
 

www.ffil.co.il   כשהוא סרוק לאחר שמולא בפרטים הרלוונטיים וחתום והועבר בחזרה 
 

 6007776-780 –או ישירות בווטסאפ  sharon.drory@gmail.com : למיילי המזמין "ע
 

 :בין 

Fast Forward 201457500. מ.ע, (" החברה": להלן) ניהול מדיה חברתית 
 

 4106151: מיקוד, ראשון לציון 165. ד.ת, 15רוטשילד  :מרחוב

 מצד אחד

 

 (:חובה למלא את כל הפרטים במלואם) :לבין

 (___________________:ז.ת/  פ”ח )______________ ___________:מלאשם /  חברת

 ___________________שבעיר____:מספר_____________________________:מרחוב
 

 ___________________________ (:שם מלא) איש הקשר _________________ :מיקוד
 

 (המזמין: להלן)________________________:אימייל_______________________ :נייד

 מהצד השני

לימודי בניית אתרים ודפי לספק למזמין שירות  נתמעוניי החברהו הואיל
 .והמזמין מעוניין אף הוא בכך, WIXנחיתה במערכת 

הכשרה אישית אחד על אחד ללא ב, בין השאר, תעוסק החברהו הואיל
 .כיתה עם עוד אנשים

ודפי נחיתה באופן עצמאי למוד לבנות אתרים ין לוהמזמין מעוני הואיל
שיחסוך לו אלפי שקלים ואף עשוי לסייע לו לייצר הכנסה עתידית בעצמו 

 .ובאופן עצמאי

 .רותי החברה לשם הכשרה זווהמזמין רוצה לשכור את שיהואיל 

 .באמצעים המוזכרים לעילחזרה י המזמין ומועבר "והסכם זה נחתם ע הואיל

 הבין את המהות והמשמעות של כל והסכם זה נחתם לאחר שהמזמין והואיל 
 ללא הבנה שכזו מתבקש שלא לחתום ולהעביר את , שכן, סעיף בו           
 ,ההסכם           

mailto:sharon.drory@gmail.com
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 :כדלקמן, הוסכם והותנה בין הצדדים

 

 חלק בלתי נפרד  מהוויםלהסכם זה  ים ככל שיהיו/המבוא והנספח .5
 .קידום האתר באינטרנט גם לגבי לימודכם זה תקף הס, כמו כן .הימנו          

 Fast Forwardתנאי התקשרות בהרשמה לקורס אחד על אחד עם חברת 
 

 :תהיה לפי השלבים הבאים ה של המזמיןההכשרהתחלת  .0
 

 . מצד המזמיןבלבד ₪  0122ס "ע לאחר העברת התשלום במלואו – 0.5          
 לאחר שכל  מהווה הסכמה לתנאיי הסכם זה העברת התשלום                  
 .י המזמין"פרטיו הובנו ע                  

 
 .יקבע מועד למפגש ראשון בו תחל ההכשרה הבסיסית המהותית – 0.0          

 
 המפגש הראשון מספק ידע נרחב מאד שלא מאפשר ביטול  – 0.0          

 .לכן לא יחול החזר כספי בביטול עסקה לאחר מפגש זה, העסקה                  
 

 הקורס בנוי משלושה מפגשים אחד על אחד הנמשכים בין  – 0.7
 .תלוי בקצב התפיסה של המזמין, שעתיים לשלוש שעות        

 
 למשך שלושה , המזמין רשאי לבקש לשלם בשלושה המחאות – 0.1

 כולל ₪  5122ס "אשר ההמחאה הראשונה תהיה עחודשים כ        
  ימים לפני תחילת הקורס 4למועד פירעון של מ "מע        

 
 לחודש אחרי מועד מ "כולל מע₪  5222ס "יה תהיה עיהמחאה שנ – 0.6

 .הפירעון של ההמחאה הראשונה        
 

 לחודש אחרי מועד ₪  5222ס "ההמחאה השלישית תהיה ע – 0.4
 .הפירעון של ההמחאה השנייה        

 
 יום לפני תחילת  57של לפחות כל ההמחאות ימסרו במועד אחד  – 0.5

  0.0לייחס חשיבות עליונה לאמור בסעיף  ןעל המזמי. הכשרהה        
 .לעיל התקף גם לתשלום בהמחאות        

 
 ידוע למזמין שבמקרה של ביטול תשלום בהמחאה מהווה הפרה  – 0.1

 יסודית של הסכם זה ויהיה עליו לשלם את מלוא הסכום כאשר         
 .התקיים המפגש הראשון        
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 מדיניות ביטול עסקה
 

 ימים לפני המפגש הראשון ובהודעה  4המזמין רשאי לבטל את העסקה  .0
 .בכתב ומראש          

 
 כל , לעיל 0.0היה ולא התקיים המפגש הראשון כאמור בסעיף  – 0.5

 .כספו של המזמין יוחזר לו במלואו        

 

  התכנים שיועברו במפגשים
 

 אלו יועברו , יחד עם זאת, חלק מהתכנים עשויים להיות מוכרים למזמין .7
 ובתכנים אלו , בכל זאת על מנת לחזק ולהרחיב את ידיעתו של המזמין          
 ילמד          
 

 , ניהול חשבונות מרובים, ימייל ולעבוד איתו נכון'להקים חשבון ג – 7.5
 הבנת החיבור שלו לאפליקציות , ניהול יומן, חיבור חשבונות נוספים        
  .'נוספות וכו        

 
 .ולהגדיר אותו WIXלהקים חשבון במערכת  – 7.0

 
 בחירת סוג האתר , לבנות אתר מהשלב הראשון ועד לסיום מושלם – 7.0

  .וסוג הטמפלט שהמזמין ירצה כעיצוב         
 

 .כדי שגוגל יזהה את האתר בעתיד( קידום אורגני) SEOלבנות  – 7.0
 

 להטמיע סרטונים או מוסיקה וקודים שונים חיצוניים שנותנים  – 7.7
 רים של רשתות 'פיצ, סקרים, גוגלטפסים של  ,פלטפורמות כמו        
 ...חברתיות ועוד        

 
 .לטלפונים ניידים שם העידן הבא -להתאים את האתר למובייל  – 7.1

 
 .בניית עמוד בלוג – 7.6

 
 .בניית פורום באתר – 7.4

 
 WIXבניית חנות אינטרנטית במערכת  – 7.5

 
 .שאנשים יוכלו לשלם לך ישירות PayPal -חיבור פייפל  – 7.1

 
 .ומה המשמעות URL -דומיין  -הגדרת שם מתחם -7.52

 
 .או במקום חיצוני WIX -ב , איפה כדאי, רכישת דומיין-7.55
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 .חיבור הווטסאפ כך שאנשים ישלחו לך הודעה ישירה-7.50
 

 .בניית טופס צור קשר וניהול רשימת התפוצה-7.50
 

 והאם זה כדאי  WIXרכישת תוכנית פרימיום להסרת הפרסום של -7.57
 .ואיך        

 
 WIXהטמעת אפליקציות מגניבות של -7.51

 דרישות הבסיס מהמזמין

 
 דרישות אלו יאפשרו עבודת הכשרה מהירה ויעילה .1

 .יכולת לקרוא אנגלית בסיסית ביותר – 1.5

 י נלא מיטה או ספה אלא שולחן יציב וש, מקום נוח לשבת בו – 1.0
 .שיהיה נוח לשבת עליהם כיסאות        

 לא נושאים , מחברת לרשום מידע שעולה תוך כדי תנועה – 1.0
 .אלה דברים בסיסיים, מורכבים        

 הבנה שבזמן המפגש הטלפונים יהיו כבויים ושעל המזמין למנוע  – 1.7
 .הפרעות במהלך המפגש        

 עיצוב גרפי וחומרים גרפיים
 

 יושאל ממקור /קורי ולא יועתקיהיה משיבנה העיצוב הגרפי של האתר  .6
 וזכויות הקניין ( PSD)קבצי המקור . י המזמין"זולת נרכש כדין ע אחר          
 מסירת האתר ותפעולו מעמד ב על העיצוב יועברו לידי המזמין חניהרו          
 . מטרה שהיא ין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכלהמזמ .לידיו          

 
 מכירות והצגה  להצגת העיצוב במסגרת קידוםקיימת הזכות  חברהל .4

 .דפוס קשיחאם באתר ואם בקטלוג , בלבדשלה  עבודותהבתיק           
 

 תכנות
 

 או  שיון קוד פתוחיר אתר האינטרנט מבוסס על תוכנות צד שלישי תחת .5
 פתוח  נות שוניםשיויועל שפות תכנות שגם הן תחת ר כל רישיון אחר          
 וודא ת החברה. ם שבהםולתנאי יםהקודשיון ייהיה כפוף לר והמזמין          
 שיון ולא יעשה ייהיה תואם את הרים שהשימוש שייעשה בתוכנות הקוד          
 במהלך  שיון במתכוון או שלא במתכווןיהר ת תנאישימוש שנוגד א          
 .תקופת הבניה של האתר          
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 נגישות
 

 על האתר להיות נגיש בהתאם להנחיות שנקבעו תקנות שוויון זכויות  .1
 ולעמוד בתקן  01סעיף  0250ג ”התשע, לאנשים עם מוגבלות          
          Accessibility Guidelines Web Content A לאומי –של גוף התקינה הבין 
         (World Wide Web Consortium (W3C .בצע את הבדיקות ת החברה 
 .תקןבתאמות השונות והה         

 

 תוכן האתר

 
 על  תאחראי האינ החברה .האתר כולל מערכת הזנת תוכן עצמאית .52

 י החברה "או מי מטעמו ואף ע/י המזמין ו"שבוצע ע הזנת תוכן כלשהו          
 .שהריי התכנים הם של המזמין ומועלים בהוראתו הבלעדית          

 
 על המזמין לדאוג שהתכנים שמועלים יהיה מקוריים ולא יועתקו  .55

 פעולת העתקה עשויה לפגוע בזכויות יוצרים ואף , ממקורות קיימים שכן          
 .בקידום האורגני של האתרלפגוע           

 
 .כנים המוזנים לאתר שייכות למזמיןזכויות היוצרים המלאות לת .50

 
 אחריות

 

  –החברה איננה אחראית על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון  .50
           WIX או במי מטעמה/או מכוח עליון שאיננו תלוי בחברה ו/ו. 

 
 , שינוי תמונות, החלפת תכנים, החברה לא תהה אחראית לביצוע שינויים .57

 או כל פעולה אחרת שביצע המזמין /שינויים בקוד ו, דאוהחלפת תכני וי          
 .'רבות צד גאו מי מטעמו ל/ו          

 
 המזמין ם כאלו ואחרות תחול על כל פגיעה בזכויות יוצרי .51

 ענה שתועלה בגין תכנים שאינם מקוריים תופנה וכל ט. ועליו בלבד           
 .ישירות למזמין           

 
 להכיל חומר פוגעני אתרים העלולים היות חלק מבניית החברה תסרב ל .56

 חומרים המהווים פגיעה ישירה באחרים ואי , פורנו, השמצות דתיותכגון           
  חומרים ותכנים בעלי אופי אלים וחומרים העלולים , התחשבות בזולת          
 .זאת במהלך ההכשרה ולאחריה, של הציבור ורגשותיולפגוע           
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 נזקים

 

 גובה החבות שיש בין החברה למזמין לא יעלה על סך התמורה  .54
 .שהחברה קיבלה מהמזמין          

 
 לנזק בשום מקרה החברה לא תישא באחריות בשום מקרה ואופן  .55

 המקרים של , בלי יוצא מן הכלל, כולל כל)תוצאתי או נסיבתי כלשהו           
 או אבדות , אבדת מידע עסקי, הפסקת פעילות עסקית, הפסד רווחים          
 .הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט, (כספיות אחרות          

 
  תהה רשאית החברה, כלשהו לא יועבר במועדו במידה ותשלום .51

 אף מעבר לימי האיחור להמשך ההכשרה לדחות את לוח הזמנים           
 .בתשלום          

 
 

 במידה ו. לבטל את ההסכם בכל עת רשאית ומוסמכת, הלוכי החברה .02
 בהתאם לכמות  ששילםהיחסית חזיר למזמין את התמורה תעשה כן תו          
 :להלן הפירוט, המפגשים שהתקיימו          
           

 היה והחברה ביטלה את , ימים לפני המפגש הראשון 4עד -02.5
 .יוחזר למזמין התשלום במלואו, ההסכם        

 .למזמין₪  0222יוחזרו , לאחר המפגש הראשון וטרם המפגש השני-02.0

 .₪ 5222יוחזרו למזמין , לאחר המפגש השני וטרם המפגש השלישי-02.0

 ת משפט יין הנוגע להסכם זה הינו בביהשיפוט הבלעדי לכל ענסמכות  .05
 זאת על מנת לאפשר איזון במיקום ולמנוע הטרחה , השלום שבתל אביב          
 .מיותרת של מי מהצדדים          

 

 תשלום
 

 שירות והיות ומדובר ב, ייחודית וזולה מאדהיות ומדובר בפלטפורמה  .00
 לפי  התשלום מבוצע ישירות ובתשלום אחד, הניתן בשלט רחוק בעיקרו          
 :שתי האפשרויות שלהלן          

 
 אפשרות תשלום אחת תהה ישירות דרך מסמך זה בלחיצה על  – 01.5          

 .בסוף המסמךמיוחד המוצג  קישור                    
 

 ה תהה בהפקדה ישירות לחשבון הבנק של יאפשרות תשלום שני – 01.0          
 .החברה כמפורט בסוף המסמך –השירות  נותן                    
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 חשבונית תנופק מיד עם קבלת התשלום במלואו ותישלח סרוקה  – 01.0         
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיום העברת . במייל                   
 יות ירוקות בפלטפורמה אינטרנטית כדי לחסוך בנייר חשבונ                   
 .ולהגביר את היעילות בעתיד                   

 

 באו הצדדים על החתום במקום ובמועד לעיל, לראיה

 

 _________________     ____________     _________________ _______________       __: המזמין

 חתימה וחותמת העסק           תאריך.            פ.ח. / ז.שם מלא                        ת                    

      

י המזמין ואך ורק "החברה מצהירה בזאת שלהסכם זה יש תוקף רק כאשר זה נשלח סרוק וחתום ע
 :לעיל ולפי המפורט בטבלאות שלהלן רלאחר שבוצע התשלום כאמו

 

 

 בנק הפועלים -   104155-  234- 12 ,בהעברה בנקאית ישירות לחשבון לוםלתש


