
 

 

 'סולראדגשל תוכנה  מדיניות שימוש ברישיונות

 כללי

ת בכתובת והנמצא', ת סולראדגועל שימושך בתוכנ החל"( המדיניות: "להלן) מדיניות שימוש זו

www.solaredge.com כדלקמן: 

 

1. Monitoring Portal -  לצפות בנתוני ביצוע של  לך תמאפשר ,ניטור בהפעלה מרחוקמערכת

: להלן)המותקנים בביתך ומקושרים למערכת  םישל צדדים שלישי םומוצרי' מוצרי סולראדג

שירותי מעקב של  ספקהואלצורך ניהול  ,ל"גישה למוצרים הנמאפשרת לנו כן ו, "(המוצרים"

 .למוצרים כאמור טכנית ותמיכה ,ביצוע

 

2. Online Designer - ת ושל מערכלבצע תכנון והדמיה לך ולנו מאפשרת  ,תכנון מקוון מערכת

  .תווולטאי-פוטו

 

(Monitoring Portal ו-Online Designer ,השירותים ; "התוכנות: "ביחד ולחוד כל אחדלהלן,  יכונו

  ("שירותי התוכנות:  "ביחד ולחוד, הניתנים במסגרת השימוש בתוכנות יכונו להלן

  

מ ''טכנולוגיות בע' משמע סולראדג" שלנו"או  "לנו, ""אנחנו", "אנו"המונחים , מדיניות שימוש זוב

 מטעם ממונהאו  קבלן עצמאי, כל נציגכן, ו"( 'סולראדג: "להלן)אליה והגופים הקשורים 

ספקת שירותי אלצורך , על פי שיקול דעתה הבלעדי', שייבחר על ידי סולראדגסולראדג', 

 .התוכנות

 

 הורשהאו , התקין, שרכש אישותאדם או כל משמעם " שלך"או  "לך, ""אתה"המונחים 

 אישותאו כל אדם או /ו ,"(הבעלים: "להלן)לרבות בעלי המוצרים  שירותי התוכנותב להשתמש

מטעם התוכנות שירותי או  ,םמוצריה -לנהל אתאו /ו -להיכנס אלמטעם הבעלים המורשה 

: יכונו כל אחד להלןהבעלים והמשתמשים המורשים "( )מורשה משתמש: "להלן)הבעלים 

  ."(הלקוח"

http://www.solaredge.com/


 

 מדיניות השימוש

 כאשר אתה נותןאו , לשירותי התוכנות  כניסתךבבשימושך או . מסמך זה הנו הסכם משפטי

למדיניות הנך מסכים , י התוכנותלשירותעבורך להשתמש או להיכנס  ,רשות לכל אדם אחר

 . ענייןלפי ה, ם הבעליםמטעכמשתמש מורשה או כבעלים, באופן אישי , השימוש

 

באמצעות תהיה גישה למוצרים  ,'סולראדגלמי מטעם כי בזאת מאשר  אתה, הבעלים הנךאם 

וכי כל , מעקב, בקרה, תכנון, הדמיה ותמיכה כמפורט לעיללצורך מתן שירותי התוכנות 

 . אחר שהתווסף על ידך או על פי בקשתך יהיה כפוף להוראות מדיניות זומורשה  משתמש

 

הנך מצהיר ומתחייב שאתה , , בשימושך ובכניסתך לשירותי התוכנותמשתמש מורשהאם הנך 

להשתמש בשירותי התוכנה לפעול בשמו, והמורשה כדין ובאופן מפורש , נציג של הבעלים

תהיה גישה למוצרים באמצעות התוכנות ', הנך מאשר כי למי מטעם סולראדג. עבורובמטעמו ו

וכי כל משתמש מורשה , כנון, הדמיה ותמיכה כמפורט לעיללצורך מתן שירותי מעקב, בקרה, ת

 .לכך על ידי הבעלים ההורשאחר שהתווסף על ידך, 

כמו . לנטר את המוצרים ולפקח עליהם, התוכנה משתמשים מורשים יוכלו להשתמש בשירותי

 לובתכנים הנוגעים לכל( לרבות מידע אישי)משתמשים מורשים יוכלו לצפות במידע , כן

 . קשורים לחשבון הבעליםהתוכנה הניתנים למוצרים וושירותי  םמוצריה

 

אולם הבעלים , התוכנות שירותיעם אחראים לפעולותיהם בקשר יהיו משתמשים מורשים 

פעולות שבוצעו על ידי המשתמשים המורשים ה ללהיות אחראי באופן מלא לכל, בזאת מסכים

 . בעליםהתוכנה שניתנו ל ולשירותי םבקשר למוצרי

 

באמצעות , על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מעת לעת מדיניות שימוש זואנו רשאים לתקן או לשנות 

 "(. האתר: "להלן) www.solaredge.co.il מעודכנת באתר מדיניות שימושפרסום 

 

מדינות שימוש אם . כאמורשינויים הבכל  התעדכןעל מנת ל, אנא בדוק את האתר באופן קבוע

י להפסיק את השימוש בשירותבכל עת, תוכל , היה מקובל עליךילא ( הלרבות כל תיקון של) זו

http://www.solaredge.co.il/


 

כהסכמה ייחשב , לאחר פרסום שינויים כאמור באתר י התוכנהשימושך בשירות.  התוכנה

תם באופן אנו נפרסם או, במדיניות השימושנבצע תיקונים או שינויים מהותיים ו במידה. לשינוי

 בטרםשינויים כאמור את התידרש לקבל או לאשר הנך ו, או בכניסתך לתוכנותבאתר ברור 

 . התוכנה בשירותי ולהשתמש תוכל להמשיך

השירות אף עשוי לאפשר לך להפעיל מרחוק מכשירים מסוימים הקשורים , במקרים מסוימים

חכם עשויות לגרום נזק למכשירים ידוע לך כי תצורות מסוימות של מוצרי בית . למוצר בית חכם

 . לא תהיה אחראית במקרה של כל נזק כאמור' וכי סולראדג, הביתיים שלך או למוצרים

 

הנם קניינם של , בכל העולם, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני בהם, שירותי התוכנותהאתר ו

רות עסקיות לשימושך האישי או למט, אנו מעניקים לך. ושל נותני הרשיון שלה' סולראדג

להיכנס , ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה ברשיון משנה, מוגבל, רשיון לא בלעדי, פנימיות בלבד

-ואך ורק בנוגע ל, כמו כן. בקשר לשימושך המורשה במוצרים, י התוכנותולהשתמש בשירות

Online Designer ,אנו מעניקים לך את הזכות לשכפל ולהפיץ , אם הנך משתמש מורשה

הנוגע  Online Designerמספר סביר של עותקים של כל פלט , או לבעלים עתידי לבעלים

מבלי לגרוע מכלליות , הנך מסכים לא להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת. לבעלים כאמור

, מיתוג משותף, במישרין או בעקיפין, ובכל אופן אינך רשאי לבצע, למטרות מסחריות, האמור

למעט . ללא הסכמתנו בכתב ומראש, התוכנות שירותימק קישור או הפצה של כל חל, מסגור

, ליצור יצירות נגזרות, לפתח, אינך רשאי להעתיק, במדיניות שימוש זוכפי שהותר באופן מפורש 

להעביר או להשתמש , לשדר, לפרסם באתרים, להוריד, לשנות, לתקן, לפרסם מחדש, לשכפל

לשנות או להסתיר כל הודעות , רשאי להסיראינך . התוכנות בשירותיו/או  בתוכנותבאופן אחר 

המשולבות , סימני שירות או הודעות אודות זכויות קניין אחרות, סימני מסחר, זכויות יוצרים

 .התוכנות או בשירותי בתוכנות

 

 

 

 

 



 

 תחזוקת והפעלת ציוד, התקנת

וציוד , לתחזק ולהפעיל כל ציוד ושירותי תקשורת, להתקין, -לשלם עבור, הנך אחראי להשיג

אחראי לכל הנך מאשר כי תהיה . "(ציודבשירותי התוכנה )" שימושךמחשבים הנחוצים לצורך 

אינך אחראי לכל שגיאות או . התוכנה בין שירותיל הוצאות הנוגעות לתקשורת בין המוצרים

 . בעיות שמקורן בתקלה או בכשל בציוד או בכל שירותי תקשורת שנתקבלו על ידך

 

רשאים ליישם כלי תחזוקה יהיו או נציגיה ' הנך מאשר כי סולראדגבמסגרת שימושך בתוכנות, 

על מנת לאפשר ביצוע תמיכה "( כלי תמיכה: "להלן)ודיאגנוסטיקה של מערכות ורשתות 

כלי התמיכה הנם ויישארו קניינה הבלעדי "(. תמיכה מרחוק: "להלן) יםותחזוקה מרחוק למוצר

להשתמש בכלי התמיכה ובתמיכה מרחוק על ' הנך מאפשר לסולראדג, כןכמו '. של סולראדג

(, configuration patch)טלאי תצורה , לצורך התקנה מרחוק של תוכנה, פי שיקול דעתה

רשאית להשתמש בכלי התמיכה  תהיה 'סולראדג, כמו כן. ותנים ולתוכעדכונים ושדרוגים למוצר

 . יםלביצועי המוצר בנוגעלאסוף מידע ובתמיכה מרחוק על מנת 

 

Online Designer 

, שרטוטים, באפשרותך להפיק דוחות', של סולראדג Online Designerבאמצעות שירות 

: להלן, כל אחד מהאמורים בנפרד או יחדיו)מסמכים או קבצי נתונים אחרים או תפוקות חשמל 

שיתקבלו עקב הנך מאשר כי הנך האחראי הבלעדי לפלט ולשימוש או למסקנות "(.  פלט"

או /משום שהן תוצאה של פרמטרים שונים שסופקו או שנבחרו על ידך ווזאת , השימוש בפלט

אינה ' וסולראדג, פלט מספק הערכות והמלצות בלבדה, לתשומת לבך'. בשילוב עם מוצרי צד ג

ואינה ערבה , ערכות כאמור יתאמו למדדים בפועל שיתקבלו באתר מסויםהערבה לכך שה

 .המבוססות על תוצאות פלט, תכניות הנדסיות לנכונות כל

 

 כניסה באמצעות דפדפן ושירותי אינטרנט

הנך מאשר כי לא . באפשרותך להיכנס לשירות באמצעות שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי

תיקונים או שיפורים או למתן תמיכה טכני או תמיכה , נהיה אחראים להודיעך אודות כל עדכונים

אחרת לכל דפדפן או לכל פגיעה במידע המועבר באמצעות רשתות מחשבים או רשתות 



 

. איננו ממליצים על כל דפדפן מסוים. באינטרנט, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, תקשורת

, תן הרשיון של הדפדפןשימושך בכל דפדפן עשוי להיות כפוף גם להסכמי רשיון של נו

מדיניות בנוסף להוראות , ובאחריותך הבלעדית לציית להוראותיו של כל נותן רשיון כאמור

, באחריותך לקבל שירותי אינטרנט באמצעות ספק שירות אינטרנט לבחירתך, כמו כן. שימוש זו

ת תמורת כל תשלומים שיחייב ספק שירות האינטרנט וכל תשלומים קשורים של ספק שירו

הקשורים לשימוש , תקלות שידור וזמינות, הרס, הנך מאשר כי יש סיכוני אבטחה. תקשורת

הנך מאשר כי . והנך נוטל על עצמך במפורש סיכונים כאמור, כגון האינטרנט, ברשתות פתוחות

וכי הנך , ביצעת בדיקה עצמאית של הלימות האינטרנט כמנגנון לגישה למידע ולמתן הוראות

, או לכל סיכוני אבטחה, איננו אחראים לכל שירותי כניסה לאינטרנט. תךשבע רצון מבדיק

 .הקשורות לשימוש באינטרנט, תקלות שידור וזמינות, שגיאות

 

 תכנים

: להלן' )יישומים וחומרים אחרים של סולראדג, מכילים יצירות גרפיות התוכנות ושירותי התוכנה

, סימני מסחר, מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים' תכני סולראדג'. או תכני צד ג'"( תכני סולראדג"

ומחזיקה בכל הזכויות  -נה הבעלים שליה' סולראדג-ו, סודות מסחריים וחוקים אחרים, פטנטים

או על  מדיניות שימוש זולמעט כפי שהותר באופן מפורש ב. באתר ובשירותים', בתכני סולראדג

, לשכפל, לבצע הנדסה לאחור, לפתח, להעתיק ,במישרין או בעקיפין, אינך רשאי, פי הדין החל

להעביר או להשתמש באופן אחר בתכני , לשדר, לפרסם באתרים, להוריד, לפרסם מחדש

 '. סולראדג

ה בפאנל ובנתוני יבאפשרותך לשלוח תכנים מסוימים לאתר לצורך הצגתם באמצעות צפי

הנך ( 1: )מצהיר ומתחייב כיהנך . לרבות תמונת אתר ופרטים אדמיניסטרטיביים מסוימים, ממיר

או שיש לך זכות , או באמצעותם, הבעלים של התכנים שפורסמו על ידך באתר או בשירותים

פרסום ( 2)-ו, וללא תמורה, ללא צורך בקבלת כל הסכמה, בלתי מוגבלת להעניק בהם רשיונות

, כויות פרטיותאינו מפר ולא יפר כל חוקים חלים או ז, תכניך באתר או בשירותים או באמצעותם

הנך . זכויות על פי הסכם או כל זכויות אחרות של כל אדם או גוף, זכויות יוצרים, זכויות פרסום

מסכים לשפות אותנו בגין כל תביעות שתוגשנה על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מהפרה של 

 . הצהרות והתחייבויות אלו על ידך



 

 

 איסוף מידע ושימוש במידע 

 : אוספים התוכנות שלנומוצרינו ושירותי 

 וולטאית -גודל המערכת הפוטו, מיקוד, כגון כתובת הבית, מידע הקמה הנמסר על ידך

 הקשורים לחשבונך ' המותקנת על ידך וכל מוצרי צד ג

 כגון', מידע סביבתי ממספר גלאים המורכבים או הקשורים למוצרים או למוצרי צד ג 

 תצורת מוצרי ומכשירי בית חכם , טמפרטורה

  ( אם סוללה מחוברת למערכת)החשמל המופק והחשמל הנאגר 

  צריכת החשמל שלך תתווסף באופן אוטומטי למאפיינים , אם יש לך מונה)החשמל שנצרך

 (. המוצגים בנוגע לפלטפורמת הניטור

 הודעות מערכת , כגון גרסאות תוכנה וקושחה, מידע טכני מהמוצרים 

 הנך מסכים לאיסוף, את הוראות הסכם זההניטור ובחירתך לאשר  מערכתבשימושך ב ,

 . לרבות נתוני צריכת החשמל שלך, הצגה ועיבוד של המידע הנאסף על פי הסכם זה

 : בין היתר, השירות אוסף ושומר גם, Online Designer-בעת שימושך ב

  את פרטי התחנה המטאורולוגית הקרובה ביותר ומתח ופרטי רשת החשמל 

  ( בעל הבית)שמו הפרטי ושם המשפחה של הלקוח 

 קואורדינטות מיקום ותמונת לווין מ, לרבות כתובת, פרטי הקמה-Google Maps . 

 וולטאים -לרבות סוג ומערך מודולים פוטו, תכנית המערכת 

  תוצאות סימולציות חשמל 

 ב''שיפוע הפאות וכיו, גובה הגג, לרבות, כגון, פרטי סימולציית אתר.  

 : מאשר ומסכים בזה באופן מפורש כי ידוע לך כי הנך

 

 ' על פי הוראות מדיניות הפרטיות של סולראדג, רשאית לאסוף ולהשתמש במידע' סולראדג
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לרבות מידע אישי מזהה , רשאית להעניק גישה למידע' סולראדגבכפוף למדיניות הפרטיות, 

של ' לשותפים צד ג, י התוכנה או במוצריםהנמצא בשירות( "מידע אישי: "להלן)מסוים 

מתמשקים עם מוצרי ( סוללות או מוצרי בית חכםכגון )אשר מוצריהם הנלווים ', סולראדג

באופן העולה בקנה , כאמור יחויבו בסודיות' שותפים צד ג'"(. שותפים צד ג: "להלן' )סולראדג

ורשאים לגלות מידע כאמור על פי שיקול דעתם לצדדים , אחד עם דיני הפרטיות החלים

אשר ומסכים כי הסמכת את הנך מ .או כל אדם אחר' ללא הסכמת סולראדג, שלישיים אחרים

אינה נותנת כל ' סולראדג'. במפורש למסור את המידע האישי שלך לשותפים צד ג' סולראדג

, לפיכך'"(. מוצרי צד ג: "להלן' )הצהרה או התחייבות בנוגע לבטיחות כל מוצרי או שירותי צד ג

, Online Designer בתוצאות או בפלט', אינה אחראית בנוגע לשימושך בכל מוצרי צד ג' סולראדג

לביתך או לבית , מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות)נזק לרכוש , מוות, או לכל נזק גופני

 Onlineאו בפלט ' כל מוצרי צד ג -או הנוגעים לשימושך ב-או נזקים אחרים שמקורם ב(, לקוחך

Designer .בכל שאלה אודות מוצרי צד ג' עליך לפנות לשותפים צד ג.' 

 

 סיסמאות

י על מנת למנוע גישה בלתי מורשית למידע ועל מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשירות

הנך מסכים להגן ולשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה המשמשים לצורך , התוכנות

או על אמצעי גישה אחרים לנתונים ולמידע באמצעות "(, סיסמה: "להלן)כניסה לשירות 

תי מורשה בשמות המשתמש ובסיסמאות שלך עשויים גניבה או שימוש בל, אובדן. השירות

אינך רשאי למסור את שם המשתמש . לגרום לשגיאות או לנזק לנתוני המוצר או תפקודו

אינה אחראית לכל נזקים הנגרמים בשל אי ציות ' סולראדג. והסיסמה שלך לכל אדם אחר

מבלי , הסיסמאות לשנות את הפרמטרים עבור, על פי בחירתנו, אנו רשאים. לדרישות לעיל

 .תידרש להחליף את סיסמתך, ואם נעשה זאת, למסור לך הודעה מראש

 

 הודעות

דוחות כאמור . למוצרים וביצועיהם, לשירות, באפשרותך לקבל דוחות והודעות בנוגע לאתר

ל ''או לכתובת דוא, ל שתמסור בעת רישומך לשירות''יישלחו לך באופן אלקטרוני לכתובת הדוא



 

כל ההודעות והתכתובות האחרות , הנך מסכים כי במסגרת שימושך באתר .אחרת שתציין

יישלחו אליך , בהתאם להתחייבויותינו על פי הסכם זה או במסגרת השירות, שנידרש למסור לך

הנך , כמו כן. ל אחרת שתציין''או לכתובת דוא, ל שתמסור בעת רישומך לשירות''לכתובת הדוא

הודעות , מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, קטרוניותמסכים לקבל מאיתנו תכתובות אל

אם אינך מעוניין לקבל תכתובות . שיווקיות או חומרים אחרים שאנו סבורים כי תגלה בהם עניין

ל לכתובת ''באמצעות מסירת משלוח הודעת דוא, באפשרותך לבחור שלא לקבלן, כאמור

support@solaredge.com.  

 

 דיווח לצדדים שלישיים

אשר , לכלול מאפיין המאפשר דיווח אודות מידע שנאסף מהמוצרים יםעשוי י התוכנהשירות

או לנמענים אחרים להם מעוניינים המשתמשים ', יועבר במישרין לרשויות ממשלתיות צד ג

מאפיין זה עשוי להיות זמין למשתמשים באתרים מסוימים "(. דיווח: "להלן)לדווח מידע כאמור 

אם המאפיין , באופן כאמור, השתמש בשירות על מנת לדווח מידע כאמורהנך רשאי ל, בלבד

היעדר  -הגבלת אחריות "ומבלי לגרוע מתוקף הוראות סעיף , מאפיין זה מוצע לנוחותך. פעיל

מתנערת מכל אחריות בגין אי נכונות המידע או כל כשל של מאפיין ' סולראדג, מטה" התחייבויות

, לא תהיה אחראית כלפיך' סולראדג, בכל מקרה (.או כל מידע)שירות זה לדווח מידע מדויק 

בנוגע למידע שהועבר או שלא הועבר לרשויות ממשלה או לרשימת ' כלפי כל לקוח או כל צד ג

והנך מסכים לשפות , הנמענים שבחרת לצורך מסירת מידע מהמוצרים או באמצעות השירות

שימוש בדוח . אחריות הנובעים מהאמור בגין האמור או מכל נזקים או' ולפטור את סולראדג

למעט השימוש שהותר באופן . העסקי או השיווקי, המידע שנאסף מוגבל לשימושך האישי

לשנות , אינך רשאי להסיר. לשנות או להוריד את הדוח, אינך רשאי לתקן, מפורש על פי סעיף זה

הודעות אודות זכויות קניין  סימני שירות או, סימני מסחר, או להסתיר כל הודעות זכויות יוצרים

 . המופיעות בדוח, אחרות

 

 מאפיינים חדשים

או לשנות או למחוק מאפיינים  י התוכנותאנו רשאים להציג מעת לעת מאפיינים חדשים בשירות

אם נידרש לעשות , נודיעך אודות כל שינויים במאפיינים. על פי שיקול דעתנו הבלעדי, קיימים



 

מהווה הסכמתך , לאחר פרסומם, ל מאפיינים חדשים או מעודכניםשימושך בכ. זאת על פי דין

 . להיות מחויב לתנאים הנוגעים למאפיינים כאמור

 

 תשלום עבור שירותים 

מאפייני פרמיום , ללא תשלום י התוכנותשירותתוכנות ולניתנת לך גישה כללית ל, נכון להיום

שומרת על הזכות ' כי סולראדג הנך מאשר. מסוימים בשירות עשויים להיות כרוכים בתשלום

. על פי שיקול דעתה הבלעדי, השימוש בתוכנות ובשירותי התוכנותלגבות תשלום בגין 

ייקבעו בהסכם נפרד בין , ותנאיהם(, לרבות כל מאפייני פרמיום)התשלומים בגין השירותים 

י בין תנאי הסכמים כאמור עשויים להשתנות באופן מהות. ובין הלקוח הספציפי' סולראדג

 . הלקוחות השונים

  

 היעדר התחייבויות  -הגבלת אחריות 

, או אם החוק מחייב סטנדרט שונה, תנאי שימוש של אחרתלמעט אם צוין באופן מפורש ב

, מיוחדים, עקיפים, נזק או כל פיצויים ישירים, לא תהיה אחראית בגין כל אובדן' סולראדג

אובדן רווחים או ( לגרוע מכלליות האמורמבלי )לרבות , לדוגמה או תוצאתיים, נלווים

או הקשורים לשימוש או לאי היכולת להשתמש במוצרים או  -הנובעים מ, אובדן חשמל

מבלי , לרבות', מעשים או מחדלים של שותפים צד ג, או כל תקלה בהם י התוכנותבשירות

י או מכני כשל בציוד חשמל, גישה או שימוש בשירות', תכני צד ג, לגרוע מכלליות האמור

סוסים , וירוסים, שגיאות, באגים, טלפון או בעיות תקשורת אחרות, או בקווי תקשורת

כשל או אי , בעיות תצורה או אי התאמה של חומרת מחשב או תוכנת מחשב, טרויאנים

בעיות או עיכובים במחשבים , בעיות בספקי שירות אינטרנט, זמינות גישה לאינטרנט

בעיות במתקני ממסר נתונים או כל בעיות , קני תקשורתמתווכים או ברשתות או מת

לא תהיה אחראית לשגיאות ' סולראדג .אחרות שייגרמו לך מסיבות שאינן בשליטתנו

לרבות מדידה שגויה או חסרה של , התוכנות או בשירותי י האינטרנט של החברהבאתר

או יאתרו באופן , או במידה שהשירותים לא יצליחו לאתר, הנ"ל נתונים על ידי השירותים

הנך מבין ומסכים כי , למעט אם נזכר אחרת בכל הסכם חל .כל כשל במוצרים, שגוי

מוצרים ותכנים אחרים , וכי השירות וכל מידע, שימושך בשירות הנו על אחריותך הבלעדית



 

, הכלולים באתרים או הזמינים באמצעותם( המוצרים והתוכן, הפלט', לרבות מידע צד ג)

 WHERE)ועל בסיס זמינות ( WHERE IS)במקום הימצאם (, AS IS)שהם  מסופקים כפי

AVAILABLE.) רציף, הנך מאשר כי איננו מתחייבים כי השירות יהיה חף מהפרעות ,

מכל  אנו פוטרים עצמנו, במידה המירבית המותרת על פי דין .מאובטח או נטול שגיאות

, סטטוטוריות או אחרות, משתמעות, מפורשות)התחייבויות ותניות מכל סוג , הצהרות

, הצהרות בעניין סחירות והתאמה לשימוש מסוים, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות

לרבות )מוצרים ותכנים אחרים , בנוגע לשירות ולכל מידע( בעלות ואי הפרת זכויות קניין

 .תםהמופיעים באתרים או הזמינים באמצעו( מוצרים ותכנים של צדדים שלישיים, מידע

  .תניות פטור אלו אינן מצביעות על מתן כל רשיון לטובתך

 

 הסכמות והתחייבויות אחרות 

כפי שנמסור , הנך מסכים להיות כפוף ולציית לדרישות אחרות בכתב, תנאי שימוש אלובנוסף ל

בין אם , ולכל החוקים והתקנות החלים האחרים, או למוצרים/וי התוכנה לך בנוגע לשירות

עליך לעיין במסמכי המוצר או במסמכים אחרים שנמסור לך או שנעמיד . ובין אם זריםמקומיים 

 . ולהשתמש במוצרים ובשירות על פי הוראותיהם, לרשותך

 

 

 זמינות , סיום

ביל את זכויות להשעות או להג, או לסיים, תנאי שימוש אלואנו רשאים לסיים או להשעות 

מכל , בכל עת, באופן מלא או באופן חלקי, החברההגישה שלך לשירותי התוכנה או לאתרי 

הלקוחות מאשרים כי האתר והשירותים עשויים להיות . עם הודעה או ללא הודעה, סיבה

, יום מראש 90נמסור לך הודעה בכתב בת '. מושעים מסיבות שמעבר לשליטתה של סולראדג

וגעים להפסקת שימושך למעט מקום בו חסימת האתר או סיום השירותים נ, לפני סיום השירות

הפרת הסכם זה או , אי תשלום או אי עמידה בהתחייבות אחרות הנוגעות לשירותים, במוצרים

לרבות כל הסכם )או על ידי הגורם ממנו רכשת את המוצר , הוראות אחרות שיימסרו לך על ידינו

תגבשו לפני התחייבויות וחבויות הצדדים שה. ובמקרה כאמור לא תינתן הודעה(, בנוגע לתשלום

 .לכל דבר ועניין, מועד הסיום תמשכנה לחול לאחר סיום הסכם זה



 

 

 שיפוי

הנך מאשר ומסכים כי תהיה אחראי באופן אישי בגין התנהלותך במהלך השימוש באתר 

, והנך מסכים לשפות ולפטור אותנו ואת נושאי המשרה, לרבות שירותי התוכנות ובשירותים

, לרבות)אחריות או הוצאות מכל סוג , שלנו מפני כל נזקים העובדים והנציגים, הדירקטורים

' שיחולו עלינו בקשר לתביעת צד ג( שכר טרחת עורכי דין סביר, מבלי לגרוע מכלליות האמור

לשימוש באתר ובשירותים על ידי כל , בנוגע לשימושך באתר ובשירותים, או באופן אחר

, לרבות' )הסכם זה או של זכויות כל צד גאו בשל הפרה מצדך של , משתמשים מורשים מטעמך

התחייבויותיך על פי סעיף זה תמשכנה לחול (. זכויות פרטיות, מבלי לגרוע מכלליות האמור

 . לאחר סיום הסכם זה

 

 תכתובות, רשומות

 מדיניות הפרטיות שלנו מפורסמת בכתובת 
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נשמור על סודיות כל המידע האישי , למעט אם צוין אחרת במסמך זה ובמדיניות הפרטיות

אחרת או חומרים שתעביר לנו באמצעות האתר או בדואר כל תכתובת . הקשור לחשבונך

למעט אם , סודיים ייחשבו לא( לרבות כל הערות והצעות בנוגע לאתר ולשירותים)אלקטרוני 

ונהיה רשאים להשתמש בתכתובת או בחומרים כאמור לכל מטרה , הדבר אסור על פי דין

 .פרסומם ושידורם, עתקתםלרבות ה, העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות ועם הסכם זה

נמסרו לך מתוקף היותך נציגו של הלקוח הרשום , אם שם משתמש או סיסמה שנמסרו על ידנו

הנך מסכים . אזי לא תוכל להחזיק בהם לאחר סיום יחסיך עם לקוח כאמור, י התוכנותלשירות

ף לו נמסרה להודיע לנו באופן מיידי אם כל אדם בעל גישה לסיסמה יסיים את עבודתו עבור הגו

 . הסיסמה

 

 תוכנת קוד מקור פתוח

וכפופים לרשיונות שונים לתוכנת קוד מקור , פריטי קוד עצמאי כלולים בתוכנה נשוא הסכם זה

תוכנות קוד המקור הפתוח "(. תוכנת קוד מקור פתוח: "להלן)פתוח או תוכנה חופשית 

https://www.solaredge.co.il/wp-content/uploads/2019/08/privacy2.pdf


 

האינטרנט של  כפי שיעודכן מעת לעת באמצעות פרסום באתר', נספח אהמפורטות ב

כפופות לרשיונות על פי הוראות הרשיונות למשתמשי , או באמצעות מסירת הודעה' סולראדג

או יעניק , -דבר בהסכם זה לא יגביל את זכויותיך על פי. בהתאמה, קצה החלים על כל אחת מהן

הוראות הסכם . הרשיון למשתמש קצה של תוכנת קוד המקור הפתוח, -לך זכויות הגוברות על

כמו כן . לא תחולנה על תוכנת קוד המקור הפתוח, למעט תניית הפטור והגבלת האחריות, הז

( כהגדרתה מטה, תוכנת קוד מקור חופשי ופתוח" )FOSS"הנך מסכים שלא להשתמש בכל 

להיות כפופים לכל , שאינם תוכנות קוד מקור חופשיות ופתוחות, באופן שיגרום לחלקי התוכנה

משמע כל תוכנה הכפופה " FOSS. "על פי רשיון תוכנת קוד מקור פתוח הוראות או התחייבויות

או /מחייבות כי תוכנה כאמור ו, שינוי או הפצה, העתקה, כתנאי לשימוש, להוראות אשר

, יינתנו ברשיון לצורך ביצוע יצירות נגזרות, יצירותיה הנגזרות יימסרו או יופצו בצורת קוד מקור

 GNU -תוכנה שהופצה על פי ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות, או יופצו ללא תשלום

General Public License, Affero GPL  אוLesser/Library GPL . 

 

 לאתרים קישורים

האתרים עשויים להכיל נתונים או מידע אחר של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט 

שגויים או בלתי ' איננו אחראים לכל תכני צד ג"(. תכני צד ג: "להלן)אחרים של צדדים שלישיים 

בנכונותם או בדעות , ואיננו שולטים בתכנים, מדויקים שפורסמו או שנמסרו באמצעות האתר

-או ערבים ל -איננו מאשרים את. שהובעו או שנמסרו באמצעות אתרים מקושרים כאמור

, אינטרנט מקושרים כאמוראו באמצעות אתרי ' מידע או המלצות שנמסרו בתכני צד ג, מוצרים

כל אתר , כמו כן. ואיננו אחראים לכל כשל במוצרים או בשירותים המפורסמים באתרים כאמור

ולהחיל מדיניות פרטיות שונה , עשוי לספק אבטחה פחותה מזו המסופקת על ידנו' צד ג

תים מוצרים או שירו, שימושך והסתמכותך על תכנים, כניסתך. ממדיניות הפרטיות של אתרנו

, אינה חוקרת' סולראדג. הנם באחריותך וכפופים לתנאי השימוש באתרים כאמור, כאמור

 .ואתרי האינטרנט המקושרים' מנטרת או בודקת בכל אופן את דיוק ושלמות תכני צד ג

 

 

 



 

 עצמאות ההוראות -ויתור  -חליפים  /ברירת הדינים 

ויזכה , להחיל כל הוראות ברירת דינים מבלי, הסכם זה ואכיפתו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל

אם תכנס לאתר זה ממדינה . איחוד או באופן אחר, בין אם כתוצאה ממיזוג, את חליפינו ונמחינו

לא ניחשב . באחריותך לציית לכל הדינים המקומיים בנוגע לכניסה ושימוש באתר, אחרת

תור כאמור נעשה בכתב ונחתם אלא אם וי, כמוותרים על כל זכויותינו או סעדינו על פי הסכם זה

לא יהוו ויתור על זכויות , כל שיהוי לממש או אי מימוש מצדנו של כל זכויות או סעדים. על ידנו

ויתור בכל מקרה מסוים לא יפורש . או סעדים כאמור או על כל זכויות אחרות או סעדים אחרים

ל הוראה בהסכם זה תהיה אם כ. כמניעה או כויתור על כל זכויות או סעדים במקרים עתידיים

או אם כל הוראה בהסכם זה תוכרז על ידי בית משפט , מנוגדת לדין על פיו יש לפרש הסכם זה

אזי הוראה כאמור תיחשב כמתוקנת על מנת , מוסמך כבלתי תקפה או כבלתי ניתנת לאכיפה

סכם יתר הוראות ה. לשקף ככל האפשר את כוונותיהם המקוריות של הצדדים על פי הדין החל

זה ותחולת ההוראה השנויה במחלוקת על אנשים או על נסיבות שאינם אלו שבנוגע להם 

וראות כאמור תהיינה הוכל ה, לא יושפעו מכך, מתקיימים אי התוקף או אי יכולת האכיפה

 . תקפות וניתנות לאכיפה במידה המירבית המותרת על פי דין

 

 ' נספח א

 : תוכנות קוד מקור פתוח

 Linux CentOs - GPL  

 ubuntu/licensing-https://www.ubuntu.com/about/about -Linunx Ubuntu   

 Docker - מגוון רכיבים ,Apache License, Version 2.0, MIT license, BSD-3 license, MPL 2.0, 

Go license .ראה בכתובת https://www.docker.com/components-licenses  

 MySQL - GPL  

 Java - Oracle license agreement for java  

 Memcached - BSD license  

 Apache software foundation - Apache License, Version 2.0  

 Spring source - GPL v3  

https://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/licensing


 

 Hibernate - LGPL v2.1  

 Memcached - server :BSD license, client:MIT license  

 Ibatis - Apache License, Version 2.0  

 Mina - Apache License, Version 2.0  

 Quartz - Apache License, Version 2.0  

 Velocity - Apache License, Version 2.0  

 joda-time - Apache License, Version 2.0  

 spymemcached (memcahced cient) -MIT license  

 BIRT - Eclipse Public License  

 aspectj - Eclipse Public License  

 activemq- Apache License, Version 2.0  

 javamail - CDDL-1.0, GPL-2.0, BSD  

 sourceforge component - Apache License, Version 2.0  

 thoughtworks - BSD license  

 Jencks - Apache License, Version 2.0  

 Adobe flex+blazeds - specific Adobe flex  

 jBPM - Apache License, Version 2.0  

 xstream - BSD license  

 log4j - Apache License, Version 2.0  

 Jackson - Apache License 2.0  

 Guave - Apache License 2.0  

 myBatis - Apache License 2.0  

 findbugs - LGPL v3  

 gson - Apache License, Version 2.0  

 Netflix OSS - Apache License, Version 2.0  

 Dropwizard metrics - Apache License 2.0  

 Ryantenney - Apache License, Version 2.0  



 

 Flyway - Apache License, Version 2.0  

 Woodstox - Apache License, Version 2.0  

 Stax - Apache License, Version 2.0  

 Redis - three clause BSD license  

 https://github.com/xetorthio/jedis/blob/master/LICENSE.txt -dedicated license  -Jedis   

 Cassandra - Apache License, Version 2.0  

 Kafka - Apache License, Version 2.0  

 Dbunit - LGPL v2.1  

 Logback - LGPL v2.1  

 Drools - Apache License, Version 2.0  

 Wsdl4j - CPL1.0  

 H2database - Eclipse Public License  

 Kubek2k springockito - MIT license  

 restAssured - Apache License, Version 2.0  

 hamcrest - BSD license  

 Memcached - BSD license  

 Apache software foundation - Apache License, Version 2.0  

 Memcached - server :BSD license, client:MIT license  

 Ibatis - Apache License, Version 2.0  

 Mina - Apache License, Version 2.0  

 Quartz - Apache License, Version 2.0  

 Velocity - Apache License, Version 2.0  

 joda-time - Apache License, Version 2.0  

 spymemcached (memcahced cient) -MIT license  

 BIRT - Eclipse Public License  

 aspectj - Eclipse Public License  

 activemq- Apache License, Version 2.0  

https://github.com/xetorthio/jedis/blob/master/LICENSE.txt


 

 javamail - CDDL-1.0, GPL-2.0, BSD  

 sourceforge component - Apache License, Version 2.0  

 thoughtworks - BSD license  

 Jencks - Apache License, Version 2.0  

 Adobe flex+blazeds - specific Adobe flex  

 jBPM - Apache License, Version 2.0  

 xstream - BSD license  

 Guave - Apache License 2.0  

 myBatis - Apache License 2.0  

 findbugs - LGPL v3  

 gson - Apache License, Version 2.0  

 Netflix OSS - Apache License, Version 2.0  

 Dropwizard metrics - Apache License 2.0  

 Ryantenney - Apache License, Version 2.0  

 Woodstox - Apache License, Version 2.0  

 Stax - Apache License, Version 2.0  

 Redis - three clause BSD license  

 https://github.com/xetorthio/jedis/blob/master/LICENSE.txt -dedicated license  -Jedis   

 Cassandra - Apache License, Version 2.0  

 Kafka - Apache License, Version 2.0  

 Dbunit - LGPL v2.1  

 Drools - Apache License, Version 2.0  

 Wsdl4j - CPL1.0  

 Kubek2k springockito - MIT license  
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