
 תקנון פורום אקסימוס 
 הגדרות  .1

 יפו.   -, תל אביב 38, מרח' נחלת יצחק, 515934362אקסימוס בע"מ, ח.פ.  -  "אקסימוס"  .1.1
 מועדון החברים של אקסימוס, הכולל יחידים אשר אושרו על די אקסימוס מראש ובכתב.   - "הפורום"  .1.2
 כללי התוכנית ואפשרויות למימוש החברות בפורום.  - "התוכנית"  .1.3
 , אשר אושר כחבר הפורום על ידי אקסימוס מראש ובכתב, שילם דמי הרשמה. 18יחיד, מעל גיל  -"חבר"  .1.4

 
 הרשמה וחברות בפורום  .2

   ההרשמה לפורום והחברות בו הינה אישית, ופתוחה ליחידים אשר אושרו על ידי אקסימוס מראש ובכתב. .2.1
חודשים. חבר אשר עמד בתנאי התוכנית יהיה רשאי לחדש את חברותו בפורום מיד עם    12-תוקף החברות הינו ל  .2.2

בנות    12סיום   ובכפוף לתשלום דמי    חודשים כ"א, בכפוף להסכמת אקסימוס  12החודשים לתקופות נוספות 
 להלן מיד עם חידוש החברות.   2.4הרשמה כאמור בסעיף  

 חבר אינו יכול להחזיק ביותר מזכאות אחת לחברות בפורום.   .2.3
ההרשמה לפורום וקיום החברות מותנית בתשלום שנתי, כפי שיקבע ויפורסם על ידי אקסימוס מעת לעת, על   .2.4

מיד עם קבלת החבר לפורום, וכן ישולמו מיד   בלעדי. דמי ההרשמה ישולמו מדי שנה מראש,שיקול דעתה ה פי
. מובהר כי נכון למועד זה דמי ההרשמה הינם  לתקנון זה )לפי העניין(  2.2עם פקיעת תוקף החברות כאמור בסעיף  

 ₪ בתוספת מע"מ לשנה.   9,600בסך של 
 דמי ההרשמה לא יוחזרו, אלא מקרים המפורטים במפורש בתקנון זה.

   "(.מאגר המידע לאחר ההצטרפות לפורום, ייכללו פרטי החבר במאגר מידע רשום של אקסימוס )להלן: "  .2.5

, אלא אם  בפורום הינה אישית, אינה ניתנת להעברה לאחר, ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסףהחברות  .2.6
  .הוסכם על כך על ידי אקסימוס מראש ובכתב

 של הפורום.  מיוחדים  ים נוספים מעת לעת בגין השתתפות באירועים אקסימוס תהא רשאית לדרוש תשלומ .2.7
 

 מימוש חברות  .3
הפורום יהיו זכאים להשתתף באירועי הפורום כפי שיעודכנו על ידי אקסימוס מעת לעת, לרבות השתתפות    ריחב .3.1

 " ו" Ximus Intimateבאירועי   "Ximus Mind  בעלי והיותם  להלן  כהגדרתם  התוכנית  כללי  לקיום  בכפוף   ,"
 חברות בתוקף.  

 אקסימוס ו/או מי מטעמה תפרסם מעת לעת פירוט של פעולות הפורום השונות. .3.2
כל חבר יהיה זכאי לקבל גישה אל אתר אינטרנט ייעודי לפורום, אשר יכלול פירוט של אירועי הפורום, פירוט של   .3.3

ההט פירוט  הפורום,  לגביהן חברי  פנו  ג'  צדדי  אשר  ייעודיות  משרות  ורשימת  הפורום  לחברי  הניתנות  בות 
 לאקסימוס, לצורך גיוס חברי הפורום אליהן. 

 כל חבר יהיה זכאי להצטרף אל קבוצת פייסבוק ייעודית לפורום.  .3.4
       כל חבר יהיה זכאי לקבלת דוא"ל מעת לעת על די אקסימוס ו/או מי מטעמה.  .3.5
 ( לפורום.Whatsappיהיה זכאי להצטרף לקבוצת מסרונים ייעודית ) כל חבר  .3.6
 .זמינות הפורום וקיום כל הפעולות, לרבות אלו המפורטות לעיל, תהיה כפופה לשיקול דעת אקסימוס .3.7
 

 שותפים לתוכנית הפורום  .4
"( אשר יאפשרו לכל חבר בפורום  השותפיםרשאית ליצור שיתופי פעולה עסקיים עם כל צד ג' )להלן: "   אקסימוס .4.1

 להנות מהטבות שונות. הסכמים אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד ג'. 
 מימוש ההטבות האמורות לעיל יהיה על פי התנאים שנקבעו בהסכמים שיחתמו בין כל שותף לאקסימוס.   .4.2
רשאי .4.3 תהיה  תנאי  אקסימוס  את  לשנות  או  עת  בכל  מהשותפים  אחד  כל  עם  ההתקשרות  את  להפסיק  ת 

 ההתקשרות, והיא תודיע על כך לחברי הפורום. 
האחריות למתן השירותים ו/או המוצרים של השותפים, ו/או טיב השירותים ו/או המוצרים בגין השירותים ו/או   .4.4

 בלבד. המוצרים הנרכשים על ידי החבר מהשותפים, תוטל על השותפים  
 לחבר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אקסימוס בקשר לנושאים הנזכרים בסעיף זה. 

 
 כללי התוכנית  .5

החברות בפורום כפופה להוראות, כללים, תנאים, חוקים, תקנות, מדיניות והנהלים אשר אקסימוס עשויה לאמץ   .5.1
            "(.כללי התוכניתמעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי )להלן: " 

ת  על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אקסימוס שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, בכפוף להוראו  .5.2
 כל דין, לפעול כדלקמן: 

 להפסיק את פעילות הפורום וכל ההטבות הניתנות מתוקף החברות בפורום;  .5.2.1
 לקבוע ולערוך שינויים בכללי התוכנית.   .5.2.2

לעיל ניתנים לביצוע בכפוף להוראות כל דין ובאמצעות הודעה שתימסר על   5.2 כל השינויים המפורטים בסעיף .5.3
 ידי אקסימוס ו/או מי מטעמה לחברים באמצעות דוא"ל ו/או מסרון. 

 
 חריגה מכללי התוכנית  .6

או יותר מהפעולות המפורטות בסעיפים   אקסימוס .6.1 לנקוט באחת  פי שיקול דעתה הבלעדי,  על  תהיה רשאית, 
 קטנים להלן בשל הפרת כללי התוכנית: 

לסיים את חברות החבר בפורום באופן חד צדדי; סיום החברות בפורום משמעותו, בין השאר, ביטול  .6.1.1
 ו כחבר הפורום; זכות החבר לקחת חלק בכל אירוע של הפורום ואיסור על הצגת

 לחייב אותו בגין נזקי או הפסדי אקסימוס ו/או מי מטעמה;  .6.1.2
מסוימת   .6.1.3 לתקופה  ו/או  בעניינו  הבירור  לסיום  עד  בפורום  החבר  זכויות  את  מיידי  באופן  להקפיא 

 שתיקבע על ידי אקסימוס; 
 לנקוט בכל פעולה אחרת הנדרשת לפי שיקול דעתה בנסיבות העניין. .6.1.4



 עותה, בין היתר, כדלקמן: הפרת כללי התוכנית, משמ .6.2
 ניצול לרעה של הפורום ו/או חברי הפורום ו/או אקסימוס;  .6.2.1
התנהגות הפוגעת באינטרסים של אקסימוס ו/או הפורום, לרבות התנהגות לא נאותה ו/או גרימת נזק   .6.2.2

 לאקסימוס ו/או הפורום ו/או מי מטעמם; 
 ו/או לפורום ו/או למי מטעמם; הטעיה במידע המסופק לאקסימוס .6.2.3
 בין אם הוא מהווה עבירה פלילית ובין אם לאו וכיוצא באלה. - מעשה הונאה, גניבה או תרמית  .6.2.4

 
 סיום חברות   .7

 החברות בפורום יכולה להסתיים בנסיבות הבאות:  .7.1
. מסר החבר הודעה כאמור לעיל, יום מראש  60  על פי בקשת החבר, בהודעה בכתב שתימסר לאקסימוס .7.1.1

, בסך אשר ישקף את פרק הזמן  לעיל   2.4החזר יחסי של דמי ההרשמה הקבועים בסעיף  יקבל החבר  
עד לסיום  ו  יום ממועד מסירת הודעת הסיום(  60  -)דהיינו  ממועד סיום חברותו של החברה בפועל שנותר  

ימים   38לחבר בתוך  "(. ההחזר ימסרההחזרהשנה בגינה שילם את דמי ההרשמה האחרונים )להלן: " 
 ;סיום החברות בפועל ממועד  

 על פי החלטת אקסימוס, בשל חריגת החבר מכללי התוכנית; .7.1.2
 במקרה של ביטול הפורום על ידי אקסימוס;  .7.1.3

אקסימוס לא תהיה חייבת לשלם פיצוי כלשהו בגין סיום החברות בפורום, אלא אם נאמר במפורש אחרת תקנון   .7.2
 זה.

 כויות החבר בקשר עם הפורום. עם סיום החברות יפקעו כל ז  .7.3
 

 איסור סחר בהטבות ו/או בזכויות הניתנות מתוקף חברות בפורום  .8
בהטבות ו/או בזכויות הניתנות לחברים מתוקף היותם חברים בפורום הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה הסחר  .8.1

 לעיל. 6של כללי התוכנית, אקסימוס תהיה רשאית לפעול כנגד העוברים על סעיף זה בהתאם לאמור בסעיף  
 

 אתר האינטרנט ופנייה לאקסימוס  .9
לאחר שיזדהה בפני חבר יוכל לקבל מידע ושירותים באמצעות אתר האינטרנט הייעודי של הפורום או טלפונית,  .9.1

 .  נציג אקסימוס
ביצוע פעולות בחשבון, על ידי החבר, בין בעל פה ובין בכתב,   לשם קבלת מידע ו/או  כל פנייה שהיא לאקסימוס .9.2

 תחייב את החבר להזדהות לשביעות רצון נציג אקסימוס. 
 

 כללי .10
  באמצעות   – , יודיע על כך לאקסימוס, באמצעות אתר האינטרנט ו/או בכתב  ו/או בשמו  חבר שחל שינוי בכתובתו .10.1

 . forumximus@gmail.comדוא"ל 
בכפוף להוראות כל דין, אקסימוס תעשה שימוש במאגר המידע כאמור לצרכים שיווקיים, כולל דיוור ישיר של   .10.2

ככל שהדבר דרוש לשם קיום    -תהא רשאית להעביר מידע לשותפים    עלוני מידע והצעות מיוחדות לחברי הפורוםו
וכ הפורום  לחברי  והטבות  ייחודיים  שירותים  הענקת  ולשם  הפעולה  במסגרת  שיתוף  נוספות  פעולות  תבצע  ן 

פעילותה השוטפת. במקרה שהחבר איננו מעוניין להימנות ברשימת הדיוור )מכל סוג שהוא(, עליו להודיע על כך  
דוא"ל   באמצעות  בכתב  בהודעה  ו/או  הפורום  של  האינטרנט  אתר  באמצעות  לאקסימוס, 

forumximus@gmail.com .הכל בהתאם להוראות כל דין , 
תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור את אופן הדיוור לחברי הפורום, וכן האם לבצע דיוור   אקסימוס  .10.3

האם לכתב אליו את כלל חברי הפורום או את חלקם בלבד. דיוורים אשר יבוצעו בדואר ישלחו   - בכלל, ואם כן  
לא תהא אחראית לדואר    לכתובת הרשומה בחשבון החבר, אלא אם מסר החבר לפורום כתובת אחרת. אקסימוס

 שאיחר, אבד או לא הגיע ליעדו מכל סיבה שהיא. 
אקסימוס תהא רשאית לעשות שימוש בתמונות חברי הפורום )ככל שאלו יימסרו לה( לצורך פרסום פוסטים   .10.4

כי אקסימוס לא תבצע כל    במקרה שהחבר איננו מעונייןברשתות החברתיות ו/או כתבות בקשר עם הפורום,  
עליו להודיע על כך לאקסימוס, באמצעות  אליו ו/או שתעשה כל שימוש בתמונותיו )ככל שישנן(  פרסום ביחס  

 . forumximus@gmail.comאתר האינטרנט של הפורום ו/או בהודעה בכתב באמצעות דוא"ל 
לעת  אקסימוס  .10.5 מעת  ממנו  הנובעים  הכללים  ואת  זה  תקנון  להתאים  רשאית  בדמי    תהא  הנחות  להעניק  וכן 

על החברים כללי מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  מועמדים   / ההרשמה לחברים . במקרה כזה, יחולו 
 הפורום המתוקנים. 

לשון יחיד יקרא אף בלשון רבים,  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה ב .10.6
 הכל בשינויים המחויבים לצורך כך. 

על ידי   .10.7 לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב  זה  שום ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בתקנון 
אקסימוס, ושום איחור בשימוש ו/או אי עמידה על זכויותיה של אקסימוס לא ייחשב כויתור, ואקסימוס תהיה 

להשתמש בזכויותיה, במלואן או בחלקן, הן לפי תקנון זה והן לפי הדין, בכל עת שתמצא לנכון, ובכלל    רשאית
 זה לגרוע ו/או למחוק ו/או לבטל שוברים ו/או הטבות בקשר עם הפורום.

הייחודית   .10.8 הסמכות  תהיה  אביב  בתל  המוסמכים  המשפט  לבתי  ישראל.  מדינת  חוקי  לפי  יפורש  זה  תקנון 
 והבלעדית לדון בכל תביעה בקשר לתקנון זה ולזכויות ולחובות הנובעות ממנו.

 
 פרסום התקנון וכלליו  .11

הכללים  .11.1 הם  אקסימוס,  ידי  על  לעת  מעת  המפורסמים  התוכנית  כללי  וכן  זה  בתקנון  המפורטים  התנאים 
 .  התקנוןואת החברים. במקרה של סתירה בין התקנון או כללי התוכנית יגברו כללי  המחייבים את אקסימוס

 באחריות החבר לעקוב אחר שינויים והודעות המפורסמים על ידי אקסימוס מעת לעת.  .11.2
על פי שיקול דעתה הבלעדי של אקסימוס   -כללי התוכנית או חלק מהם יופצו מעת לעת לחברים או לחלק מהם  .11.3

 ואר האלקטרוני, בעלוני מידע ו/או בדיוורים תקופתיים.באינטרנט, בד -
 


