
 תקנון לשימוש באתר "מדרסה"

 חד.אמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאמטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנ

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים  .1

 .בתקנון זה

 .להסכמה מצדך לתנאים אלהתיחשבנה הגלישה באתר ו .2

האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי הנהלת  .3

 .התקנון

 .הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת .4

 .אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות .5

יים, פוגע בפרטיות אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מא .6

 .הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי

הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה  .7

 .מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים

 .ך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרתאין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדר .8

האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין  מהמשתמשיםכל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי  .9

במסגרת "פגישות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים 

אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם 

ת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהל

 .מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר  .10

ן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כ

 .באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות

 .כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר .11

פרסומי באתר. האחריות לכך על הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר  .12

 .המפרסמים בלבד

הימצאותם של קישורים )"לינקים"( לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת  .13

 .מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת

 .ירושליםעל התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים ב .14

 ניות ביטול תרומהתרומות ומדי

מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף  580616498בית ספר לערבית )ע"ר(" מ.ע.  –עמותת "מדרסה  .1
, וכמו כן ניתן ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלום אחד -לטובת פעילות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה 

 .PAYPALלשלם באמצעות 

קבל י י והגולשתתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשרא . בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי2
  תשובה מיידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.



החיוב ביטול  מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי .3
פ חוק הגנת “בטלפון ע ינטרנט אויום מיום שבוצעה פעולת התרומה בא 30עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך 

באותה עת בחברת האשראי. במידה  . העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה1981הצרכן 
תחויב מבצעת הפעולה בעמלה כאמור. העמותה ,וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה

 .התורם תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת

טלפונית  . אין לתת פרטים כוזבים. מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים כאמור בתרומה4
 .ואזרחיים מהווים עבירה פלילית. גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים

עולה על הפ י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה בהתאם. כדי להשלים את“. אם עסקה לא אושרה ע5
  .050-7312698מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה, במס' טלפון 

אחר  . העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשות באתר או בגין כל גורם6
ממנו, הנובעים  שאינו בשליטתה המלא. פרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך

להכרעה בערכאה  ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא
  .השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים בלבד

המפורטת  שנה, ושקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות 18. אני מאשר שגילי הוא לפחות 7
  .להלן

תעביר  ה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים. העמותה לאמדיניות פרטיות: העמותה מכיר .8
תעביר לכל גורם  פרטי התורמים לגורם שלישי, מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה, ולא

ישיר מידע על פעילותה,  שלישי פרטי גולשים אחרים. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור
להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם  שמילאו פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות ניוזלטר וכד' לגולשים

 2008.  -), התשס"ח40לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 

עמותת  אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אתה מתבקש שלא להשתמש באתר האינטרנט של .9
 בית ספר לערבית".  –"מדרסה 

-050לפון עם הנהלת האתר יש לפנות באמצעות עמוד "צרו קשר" או באמצעות מספר טליצירת קשר 
, ירושלים עבור 39רמב"ן כתובת או בכתב ל madrasa.office@gmail.comני: , בדואר אלקטרו7312698

 )ע"ר(". –בית ספר לערבית  –"עמותת מדרסה 

 גיידסטאר: –ניתן לקרא עלינו פרטים נוספים באתר העמותות של ישראל 
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