
 אדומים" עופר "קניון  -  "Space Ofer"  מתחם שימושתקנון 

 כללי  .1

אדומיםאדומיםעופר  "  בקניון  יינתן    השירות 1.1 מעלה  בעיר   ,"(הקניון")להלן:    ", 

 ובקניון זה בלבד. 

"  "Ofer Space"  מתחם 1.2 חלל  הכולל  ,  משותףעבודה    חלל מציע  "(  המתחם)להלן: 

עמדות  .  סביבת עבודה נוחה ושקטהומרווחים  ו  מעוצביםמשרדים  ,  משותףעבודה  

בחלל   המשותףהעבודה  במתחם  ו  העבודה  להזמנה  המשרדים  על  עומדים  מראש, 

 בסיס שעתי, יומי, שבועי או חודשי.בסיס מקום פנוי, לפי 

 הגדרות .2

 . "עופר אדומים"קניון  -" הקניון" 2.1

להורדה  "  My Ofer"אפליקציית    -"  האפליקציה " 2.2 האפליקציות הניתנת    מחנויות 

 .  טלפון סלולרי או טאבלטבמכשירי 

 . /https://myofer.co.il " שכתובתוMy Oferאתר האינטרנט של "  –" האתר" 2.3

"  –"  המתחם" 2.4 בקניון,  Ofer Spaceמתחם  השלישית  בקומה  הממוקם  מציע  ה", 

   .)כהגדרתו להלן(את השירות  המתחםללקוחות 

הזמנת עמדות עבודה בחלל עבודה משותף או משרדים במתחם, בד בבד   – "  השירות" 2.5

 . זה תקנון  ולתנאי  הנוספים, והכל בהתאם ובכפוף להוראות עם השירותים

  ו יוצע  המתחםלעיל, ללקוחות    2.5נוסף על האמור בסעיף    – "  הנוספים  יםהשירות" 2.6

   הבאים:ים שירות ה במסגרת השירות

 .Wi-Fiאינטרנט מהיר באמצעות חיבור  2.6.1

 מערכת מיזוג אוויר.  2.6.2

 ה. באפליקציללקוחות המתחם הטבות בלעדיות  2.6.3

 . (4)תמי   יהימתקן מים מסוננים לשת 2.6.4

 . (במתחםסמו ר)פרטים יפו בקניוןשונים מעסקים  למתחםהזמנות ישירות  2.6.5

 ניקיון וחיטוי המתחם על בסיס קבוע ושמירה על היגיינה במתחם.  2.6.6

  ,ה'בימים א' עד  המתחם לקוחות רשות ל ייפתח  המתחם  – "פעילותה שעותימים ו" 2.7

שבת וחגי    בימי  .14:00עד    7:00בין השעות    ,ובימי שישי  ,20:00עד    7:00בין השעות  

    לא יפעל.המתחם ישראל 

שיקול  על פי    הפעילות מעת לעתוימי  שעות  רשאי לשנות את    יהיההקניון  מובהר כי  

    דעתו הבלעדי.

בחלל הפתוח    עמדת עבודה  הזמין אשר    אדם  –  "מקבל השירות"  -ו  "המתחם   לקוח" 2.8

 האפליקציה.  באמצעות  או משרד במתחם 

   שירותקבלת ה אופן .3

השירות   3.1 באמצעו מקבל  לשירות  הרישום  את  שיופיעת  יבצע  באפליקציה,    קישור 

פרסום אחר אמצעי  בכל  ו/או  הרישום    . באתר  כאמור  ביצוע  כולל מסירת  לשירות 

https://myofer.co.il/
https://myofer.co.il/
https://myofer.co.il/


ישמרו במאגרי המידע של   אלהובהר כי נתונים מ  .מקבל השירותשל פרטים אישיים 

  לצורך בקרה ומתן השירות. להלן, 5, כמפורט בסעיף  הקניון

לבצע  הזמנת השירות ו   דרש להשלים אתיי , מקבל השירות  הרישום לשירותבסיום   3.2

. לאחר מכן, מקבל השירות  (שייעשה באמצעות כרטיס אשראי)התשלום בגינו  את  

הניידיקבל   למכשיר  ישירות  שבו  ,  האישי  מסרון,  לשירות,  הרישום  אישור  בדבר 

פרטי השירות, מועד קבלת השירות והתשלום שנדרש לשלם בגין    , בין היתר,יצוינו

   .השירות

את  הכולל  ירות, מקבל השירות יקבל מסרון למכשיר הנייד,  הש  קבלתסמוך למועד   3.3

בסעיף   המצוינים  וכן    3.2הפרטים  להטבות  לעיל  דרך  קישורים  למימוש  בלעדיות 

   .האפליקציה, בזמן השהות במתחם, בעסקים בקניון

הנייד   3.4 למכשיר  ישירות  מסרון,  יקבל  השירות  מקבל  השירות,  קבלת  מועד  ביום 

מקבל  לעשות שימוש ב"מנעול החכם",  האישי, עם קישור ל"מנעול חכם". על מנת  

, דרך קישור  "(אייר קי )להלן: "  "AirKeyהשירות יתבקש להוריד את אפליקציית "

   שיופיע במסרון כאמור, ולהזין בה את מספר הטלפון של המכשיר הנייד האישי.

בסעיף   3.5 המפורטות  הפעולות  ביצוע  גישה    3.4לאחר  תינתן  השירות  למקבל  לעיל, 

,  נרשם  אליושלעמדת עבודה בחלל עבודה משותף או למשרד במתחם, לפי השירות  

הרלוונטי    באמצעותוזאת   קי  האייר  לצילינדר  האישי  הנייד  המכשיר  הצמדת 

 . במתחם

ם סיום השירות, הגישה של מקבל השירות לעמדת העבודה בחלל העבודה המשותף  ע 3.6

יום לאחר קבלת השירות,   נרשם, תחסם.  לפי השירות שאליו  או למשרד במתחם, 

מקבל השירות יקבל מסרון, ישירות למכשיר הנייד האישי, למילוי סקר שביעות רצון  

 מהשירות.  

   תנאים לקבלת השירות .4

 .  לעיל 3כאמור בסעיף  האפליקציהבאמצעות תתאפשר  השירותרכישת  .4.1

  כדלקמן:שירות כרוך בתשלום ה .4.2

 משרד במתחם  עמדת עבודה בחלל הפתוח במתחם שעות 

 לכל שעה  ש"ח 25 לכל שעה  ש"ח 10 17:00עד  7:00

 לכל שעה  ש"ח 20 לכל שעה  "חש 8 20:00עד   17:00 

  לקוח המתחם יוכל ,  לאותו יום  אפשרות להזמין את השירות באופן חד פעמיה  לע  נוסף .4.3

 , הכוללת את כל ההוצאות בגין השירות,חבילה מוזלתאת השירות באמצעות לרכוש 

   במחירים הבאים:

 . ש"ח 160עלות יומית:  -

 .ש"ח 700עלות שבועית:   -

 .ש"ח 1,800עלות חודשית:   -

תחויב  שיבוצעו באותו יום    םרכישת מספר שירותי כל שירות כרוך בתשלום.  כי    ובהרמ .4.4

   בנפרד לפי כמות השירותים בפועל.



הקניון   .4.5 כי  מובהר  כן,  רשאי כמו  עת    יהיה  את  בכל  השירותלעדכן  בגין   ,המחירים 

המחירים  ובמקרה כזה  הבלעדי,    ו, לפי שיקול דעתלעיל  0  -ו  4.2המפורטים בסעיפים  

  .באפליקציה יעודכנו בהתאם 

למען הסר ספק, מובהר כי עדכון מחירים בגין השירות כאמור על פי סעיף זה יחול אך 

   ורק על הזמנות שתבוצענה לאחר העדכון האמור.

לקבל   ה זכאילא יהי  אך לממש את השירות, כולו או חלקו,    ה רשאיהמתחם יהי   קוח ל .4.6

כולו יכול    זיכוי כספי בגין מימוש חלקי של השירות או אי מימושו כלל. ביטול השירות

,  "Ofer  My"המתחם באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של    להיעשות על ידי לקוח 

, ותקנות  1981-בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  ,מטהשפרטיו מופיעים  

   .2010- הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א

 הבהרות  ים ויתנאים כלל  .5

, ואין  חלט את כלל התנאים לקבלת השירותהאמור בתקנון זה ממצה באופן מלא ומו  .5.1

לרבות פרסומים שונים ו/או האמור באתרי האינטרנט ו/או בעלון    -בכל מסמך אחר  

או לשנותם  ו/כדי לגרוע מתוקפם    -   ודות תנאי השירותהקניון )ככל שיהיו כאלה( א 

פרסום שהוא לבין  או להאפיל עליהם. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין כל  ו/

 . יגבר האמור בתקנון זה  האמור בתקנון זה

בעמ .5.2 כי  השירותובהר  ורכישת  הנתונים  מסירת  השירות,  צם  הוא   מאשר  מקבל  כי 

והוא מקבלן על    את הוראות תקנון זה  מעוניין באספקת השירות, כי קרא בהעמקה

כי בדק את כל הפרטים הדרושים  ות והנסיבות ידועות ונהירות לו,  כל העובדכי    עצמו,

של הקניון. לא תשמע כל טענה  לשם קבלת השירות, וכי לא הסתמך על מצג כלשהו  

כי לא ידע פרט כלשהו או לא הביא בחשבון גורם כלשהו בעת    מקבל השירותמצד  

 . ביקש לרכוש את השירותש

ונים היא תנאי לקבלת השירות, לא מוטלת על מקבל  ( הגם שמסירת הנתאכי )  מובהר .5.3

ידוע למקבל השירות    (בהשירות כל חובה שבדין למסור נתונים אלה לקניון; וכן כי )

כי הקניון עשוי לעשות שימוש בנתונים אותם ימסור לצרכיו העסקיים,    ומוסכם עליו

ו וחברות אחיות(  )לרבות חברות אם  לו  לשותפים  וכן להעבירם לתאגידים קשורים 

)ו עסקיים,   כי  וכן  הדין;  להוראות  בכפוף  הקניון  גהכל  את    יהיה(  להעביר  רשאי 

 הנתונים אל מחוץ לגבולות המדינה. 

הנתונים .5.4 מסירת  השירות   ,בעצם  )לרבות   מאשר  מקבל  מטעמו  מי  ולכל  לקניון 

לו  עופר  תאגידים קשורים  וקניוני  לפנות אליו בהצעות  ו/או לכל קבוצת מליסרון   )

שהוא באמצעי הדיוור השונים, לרבות על דרך   שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג

מידע   עלוני  משלוח  דרך  על  ו/או  שירותים  או  מוצרים  לרכישת  שוברים  של הצעת 

כי    ין. מובהר בזהובהתאם להוראות הד  הכל בכפוףו"(,  הפניותתקופתיים )להלן: "

שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת פניות כאמור, לבקש את  למקבל השירות  

סימון   באמצעות  היתר,  )בין  הפניות  למשלוח  התפוצה  מרשימת  שמו  הסרת 

, באמצעות  ליוהרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה )אם תישלחנה( א

 הנהלת הקניון(.  שיחת טלפון להנהלת הקניון ובדואר רשום ל

יוטל    , מכל מין וסוג שהוא, לקבלת השירותנטל הראיה להוכחת נזק שנגרם בקשר   .5.5

או על  ו/. אין הקניון אחראי על נזקים שיגרמו שלא על ידו  מקבל השירותאך ורק על  



כמו כן, מובהר כי הקניון אינו אחראי ביחס לכל חפץ השייך למקבל  ידי מי מטעמו.  

נזק בקשר לכך תחול על מקבל    השירות במתחם והאחריות ו/או  ביחס לכל אבדה 

 השירות בלבד. 

מלאה  שלא שילם תמורה    למקבל השירותיון שמורה הזכות שלא להעניק השירות  לקנ .5.6

ו/או  ע לאחרים  יגרם נזקים, הפר   ,נהג במרמה  כי  שנמצא לגביו למקבל השירות  או  

פי  אחרת, לכל סיבה  או מפאת  ,  זהתקנון  על פי    השירותלקבלת  שלא בדרך שנקבעה  

 הקניון.  דעתו הבלעדי של שיקול

על אף כל האמור בתקנון זה, הקניון יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי,   .5.7

לקצר את תקופת מתן השירות או זמני מתן    - , ובכלל זה  לשנות את הוראות תקנון זה

  תנאי השירותופים  ו/או השירותים הנוס  עלויות מתן השירות השירות, לשנות את  

הנוספים השירותים  אוו/או  עליהם  להוסיף  להחליף    לגרוע   ,  ו/או  לשנות  מהם, 

הנוספים    השירות השירותים  השירותים    המוצעיםו/או  ו/או  השירות  את  ולבטל 

   דכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת פרסומים בקניון.בכל עת. תיקון או ע   הנוספים

כי   עדכון התקנון על פי סעיף זה יחול אך ורק על הזמנות  למען הסר ספק, מובהר 

   שתבוצענה לאחר העדכון האמור.

לשמור על הסדר והניקיון בעמדת העבודה  חלה חובה  מקבל השירות  מובהר כי על   .5.8

בחלל העבודה המשותף או במשרד במתחם, לפי השירות הרלוונטי, ולדווח לקניון  

, מכל מין וסוג שהוא, בין שעל ידו  במתחם שיגרםבאופן מידי, ללא דיחוי, על כל נזק 

צריך לוודא את החזרת המקום נקי בנוסף להקפדה על כך במהלך  ובין שלא על ידו.  

   השימוש.

נזק  הקניון .5.9 לכל  אחראי  שהוא,אינו  וסוג  מין  מכל  השירות  ,  למקבל  ככל  שיגרם   ,

 . ו/או השירותים הנוספים בגין קבלת השירות שיגרם,

כי   .5.10 זה  מובהר  נוחותקנון  משיקולי  השירותמנוסח,  קבלת  זכר.  בלשון  בלבד,  ,  ת 

 בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

זה   .5.11 תקנון  על  החל  השירות    -הדין  קבלת  סמכות    הוא   -ועל  בלבד.  הישראלי  הדין 

בקשר   הבלעדית  לשירותהשיפוט  בקשר  ו/או  זה  המשפט    לתקנון  לבית  מוקנית 

 ירושלים.  במחוז  המוסמך 

נוסף,   .5.12 וללמידע  השירותל בירורים  אודות  הלקוחות    ,פרטים  לשירות  לפנות  ניתן 

  או בדוא"ל   054-4231902, במסרון לטלפון שמספרו:  03-5566778בטלפון שמספרו:  

  .support@myofer.co.il שכתובתו:

 בברכה,

 אדומים"עופר "קניון 


