
 

 בס"ד

 )ע"ר( תקנון ותנאי שימוש באתר רישום למרכז חינוכי הזית

 כללי. 1

 הינו אתר אינטרנט המנהל הרשמה וירטואלית לציבור )ע"ר( אתר הרישום של מרכז חינוכי הזית 1.1

 )ע"ר( האמור בתנאיהגולשים ברשת האינטרנט בישראל האתר הינו בבעלות מרכז חינוכי הזית       

 .אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר אולם הוא מתייחס לשני המינים שימוש      

 שום באמצעות האתר שכן המשך גלישהאנא קרא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רי 1.2

 ון במידע המפורסם באתר מהווים הסכמתך להוראות תקנון זה כולן אינך חייב להסכים לאמורועי      

 בתקנון זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.      

 תנאי סף לביצוע עסקה באתר. 2

 רשאים לבצע עסקה באתר העומדים בכל התנאים שלהלן:    

 שנים ומעלה. 18שמלאו לו . אדם 1

 , המצוינות להלן והרשאי על פי כל. המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי2

 דין ו/או הסכם אם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור.    

 נרס, אמריקן אקספרס, ישראכרטיחברות האשראי הינן: ויזה, די    

 שתמש ופרטיותפרטי מ. 3

 בעת ביצוע העסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: 3.1

 ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום      

 יתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים כמופיע באתר.      

 ת העסקה שייך לך, כי הכרטיס הינוו מבוצעבביצוע העסקה הנך מצהיר כי הכרטיס באמצעות 3.2

 בתוקף וכי הנך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום      

 יצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטיםכמו כן מהווה ב, העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס      

 מדויקים ומעודכנים.שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים,       

 שמרוכל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור לרבות פרטי כרטיס האשראי יאספו וי 3.3

 ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות שמירת)ע"ר(  אצל מרכז חינוכי הזית      

 תוכל לבצע עסקהינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא אשל האתר,  הפרטיות      

 באתר.      

 בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הנך מסכים למדיניות שמירת הפרטיות של האתר. 3.4

 .מרכז חינוכי הזית מתחייב בזה שלא להעביר את פרטי האשראי לצד ג 3.5

 ביטול עסקה. 4

 ימתבו קי)להלן החוק( ובכל מקום  1981ביטול עסקה יעשה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן  4.1

 סתירה בין הוראות תקנון זה לחוק, יגברו הוראות החוק.      

 עדתובגין ילד שלא התקבל למקום בורק יצוין כי יוחזרו דמי רישום  בנוסף, ולמען הסר ספק, 4.2

 קבלה.      

 תקלות ,ליקויים ופריצות האתר. 5

 PCI-DSSבתקן  חאתר הרישום של מרכז חינוכי הזית מאובט 5.1



 

)וברשתות תקשורת אחריות ע"פ התפתחויות  זאת יצוין כי האתר פועל ברשת האינטרנט אך עם

תקינות  ספקי תקשורת, הטכנולוגיות מעת לעת ( ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית,

פגע עקב ילהפסיק לפעול ולה לא לתפקד, וצא באלה אשר עשויים להתקלקל,ישרתים ,תיק אכסון וכ

בות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או ישונים. מרכז חינוכי הזית אינו נותן כל מצג או התחיגורמים 

 פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מרכז חינוכי הזית,

 תוכנה או בקווי התקשורת אצל מרכז חינוכי הזית או מי כשלים בחומרה, תקלות, קלקולים, נזקים,

 לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף,)ע"ר( מכל סיבה אחרת ומרכז חינוכי הזית  עמספקיה או יפג

 רמו לך או לרכושך עקב כך.געגמת נפש וכיוצא בזה שי

היה כל ילא )ע"ר( באישורך והסכמתך לתנאי התקנון, הנך מסכים בזאת כי למרכז חינוכי הזית  5.2

ו/או גלישה באתר לא יבוצעו ,בחלקן ו/או  ל מקרה שבו ביצוע עסקהלכ אחריות ,במישרין או בעקיפין,

 מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר. במלואן,

 סיונות פריצה מצד גורמים שונים.ירשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות ונ 5.3

וזן על ידך יאמצעי אבטחה ע"מ לשמור על פרטיות המידע ש נוקט במספר)ע"ר( מרכז חינוכי הזית 

 ניתן להבטיח זאת לחלוטין, ויתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. באתר, אולם, אנא דע כי לא

)או )ע"ר(  רותים והמידע באתר ובשרתי מרכז חינוכי הזיתיב שהשיאינו מתחי)ע"ר( מרכז חינוכי הזית 

היו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע בשרתי צד שלישי המאכסן אותם(י

 המאוכסן בהם.

הנך נותן הסכמתך כי מרכז  בהזנת פרטים ובביצוע עסקה, בגלישה באתר, בהסכמה לתקנון זה,

סיונות פריצה ילא יהא אחראי לכל נזק שיגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות ,נ)ע"ר( חינוכי הזית 

קשר באו מי מטעמה ו/ )ע"ר( תר על כל טענה כנגד מרכז חינוכי הזיתוומו וחדירות למידע כאמור,

 לכך.

סגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן יב כי האתר לא ייאינו מתחימרכז חינוכי הזית )ע"ר(  5.4

זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת ע"פ שיקול דעתו 

 הבלעדי.

 

 


