תנאי שימוש באתר הרוח הישראלית

 .1כללי
 1.1אתר האינטרנט של הרוח הישראלית המגבית הישראלית בע"מ )חל"צ( )להלן "הרוח הישראלית"(
)להלן "החברה"( הינו חלק מאתר האינטרנט של הסוכנות היהודית  ,Jewishagency.orgהמופעל על
ידי החברה) ,להלן "האתר"( ,משמש כאתר איסוף תרומות לחברה .העברת התרומות מתבצעת
באמצעות אתר ) MyBills.co.ilלהלן ("MyBills" :אשר מופעל ע"י חברת טלאול קונטקט סנטר בע"מ.

 1.2הגישה לאתר והשימוש בו ,ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו ,כפופים
לתנאי השימוש המפורטים להלן )להלן" :תנאי השימוש"( ,המסדירים את היחסים בין החברה לבין
כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא ,ו/או במידע המצוי באתר ,במישרין או
בעקיפין )להלן" :המשתמש" או "המשתמשים"(.

 1.3הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר לרבות הענקת תרומות לחברה
ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה .לפיכך ,הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש
במלואם ואם אינך מסכים לתנאי השימוש ,כולם או חלקם ,עליך להימנע מכל שימוש באתר או
בשירותי החברה.

 1.4גלישה ושימוש באתר בין השאר לצורך הענקת תרומות לחברה ,פירושם מתן הסכמתך להיקשר
בתנאי שימוש אלו.

 1.5כל האמור בלשון יחיד גם ברבים משמעו וכל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו וכן כל האמור
בלשון זכר יקרא גם כאילו אמור בלשון נקבה.

 .2הרשאים להעניק תרומות באתר החברה
 2.1רשאי להעניק תרומות לחברה באתר אך ורק משתמשים אשר מתקיימים בהם כל התנאים הבאים:
)(1

הינו בגיר )מעל גיל  (18הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

)(2

ברשותו תעודת זהות/דרכון בתוקף.

)(3

ברשותו כרטיס אשראי תקף.

)(4

הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

)(5

מסכים למסור פרטים אישיים בסיסיים כגון ,שם מלא ,מספר טלפון סלולארי,
כתובת ,דואר אלקטרוני ומספר זיהוי.

)(6

מסכים לתנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת ועומד בתנאים אלו.

)(7

מסכים כי החברה תהיה רשאית להתקשר עימו באמצעות דואר אלקטרוני.

 2.2בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי שימוש אלו ,ו/או לפי הוראות החוק,
ו/או אשר לפי שיקול דעתה של החברה הינו שימוש פוגעני או בלתי ראוי ו/או שימוש העלול לגרום
להפרעה לפעילות החברה ו/או למשתמשים אחרים ,או שקיים חשד סביר כי המשתמש פועל כאמור,
רשאית החברה למנוע מהמשתמש את השימוש באתר ,באופן זמני או לצמיתות ,על פי שיקול דעתה
הסביר ,בכפוף לכל דין ,מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע למשתמש על כך מראש .החברה אף
שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הסביר ובכפוף לכל דין ,לבטל את הפעולות
המתבצעות על ידי משתמש בנסיבות אלו.

 2.3אין בחסימה ,בהפסקה או בהגבלת השירותים ,כאמור לעיל ,כדי לגרוע מחובתו של משתמש לנהוג
בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה .כל שימוש באתר ובשרותי החברה ,בניגוד להוראות החברה
ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין ,יזכה את החברה ו/או צדדים שלישיים
לפי העניין ,בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלו כלפי המשתמש ,וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים על פי כל דין.

 .3הענקת תרומות לחברה
 3.1תנאי שימוש אלו חלים על כלל משתמשי האתר ו/או שירותי החברה ,ומהווים הסכם בין המשתמש
לבין החברה.

 3.2כותרות הפרקים מובאים לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

 3.3לשם ביצוע התרומה תועבר לאתר  MyBillsלביצוע התרומה .התשלום באתר  MyBillsהינו מאובטח
ועומד בתקן  PCI DSSאשר נקבע ע"י חברות האשראי .כחלק מתהליך התרומה תידרש למלא פרטים
מזהים כגון שם מלא ,כתובת ,פרטי התקשרות שידרשו וכיו"ב .עם ביצוע התרומה תתבצע בדיקה
אלקטרונית של פרטי כרטיס האשראי ,מול חברת האשראי שלך ,ותינתן הודעה בדבר אישור
העסקה או כישלונה .לאחר השלמת העסקה בהצלחה יתקבל אישור תשלום מ MyBills -ובתוך כ45
ימים ישלח מכתב תודה מהחברה לכתובת שצוינה בתהליך התשלום בצירוף חשבונית מס כדין.

 3.4החברה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר טלפוני לשם השלמת הענקת התרומה לחברה
במקרים שהתשלום באתר  MyBillsנכשל.

 3.5החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו תרומתו של משתמש לא
התקבלה במערכות החברה )מכל סיבה שהיא( ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע
רכישה.

 3.6לתשומת ליבך  -הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים
פליליים ואזרחיים.

 .4ביטול והחזר של תרומה
לפנים משורת הדין ,על אף שחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א – ) 1981להלן" :חוק הגנת הצרכן"( אינו חל על
תרומות ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחזיר כספים אשר נתרמו לה
לתורמים אשר ביקשו לבטל את תרומתם תוך  14ימים ממועד ההתקשרות לביצוע התרומה בלבד .ביטול של
תרומה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה ,באמצעות פקס מס' .03-7628472

 .5שירות לתורמים
בשאלות לגבי תרומות שבוצעו ,כולל שאלות הנוגעות למפרט לאישורי תרומה וקבלות ,אנו מזמינים אותך
לפנות לנציגי החברה ,אשר ישמחו לסייע בטלפון 03-7628490 :או במייל info@spiritofisrael.org.il
המשתמש מצהיר כי הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
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מדיניות הפרטיות

 6.1ביצוע תרומה דרך האתר מותנות בהזנת פרטים אישיים של המשתמש לרבות פרטי התקשרות.
משתמש המוסר את פרטיו לחברה מסכים כי כל הפרטים שמסר לחברה ,ייאגרו במאגרי החברה
וישמרו על פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1981 -

 6.2החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם ,אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין
או כדי למנוע שימוש לרעה .החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך
מתן השירות.

 6.3החברה תנקוט באמצעי אבטחה על מנת להגן על המידע הנמסר .עם זאת ,אין בידי החברה את
היכולת לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך לא תשא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות ,תקלות ו/או
שיבושים שיגרמו כאמור .מובהר בזאת כי החברה אינה מנהלת מאגר כרטיסי אשראי ואינה שומרת
את פרטי כרטיסי האשראי של משתמשים אשר תורמים באמצעות אתר .MyBills

 6.4החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר ,שייגרם לתורם באתר או למי
מטעמו אם מידע כרטיס האשראי שלו ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ,למעט בשל
רשלנותה של החברה.

 6.5במהלך ביצוע התרומה תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת
התפוצה של החברה לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים )הודעות  (S.M.Sלנוחיותך
בקשר לפעילות החברה .הסכמתך לקבלת הודעות בקשר לפעילות החברה בדואר אלקטרוני ו/או
מסרונים )הודעות  (S.M.Sכאמור מהווה הסכמה לקבלת כל תוכן בקשר לפעילות החברה כולל תוכן
אשר עשוי להיחשב שיווקי ו/או פרסומי.

 6.6אם אינך מעוניין לקבל הודעות כאמור ,תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה ,וכן תוכל להסיר
בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה במקום המיועד לכך או הודעת באמצעות החזרת הודעת
התנתקות בדואר אלקטרוני ו/או במסרון )הודעות  (S.M.Sשתקבל ,במידה ותקבל מהחברה.

 6.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור ו/או שיאספו לגביך
לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו ,באופן אנונימי ומבלי שניתן יהיה לזהותך באופן אישי ,לגורמים
אחרים )כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר ,פילוח הרגלי קניה ,פילוח גנרי וכיו"ב( במטרה
לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" )" - "cookiesקבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על
הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש( .עם זאת ,יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע
שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות"
או שיימחקו.

 .7אחריות
 7.1החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף ,תוצאתי או מיוחד שייגרם
למשתמש או לצד שלישי ,כתוצאה מהשימוש באתר לרבות ביצוע תרומות.

 7.2החברה עושה מאמצים לשמירה על תקינות פעילותו של אתר החברה ,יחד עם זאת ,החברה אינה
מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע ,יינתן כסדרו בלא הפסקות ,קלקולים או תקלות ,לרבות תקלות
בחומרה ,בתוכנה ,בקווי התקשורת או רשת האינטרנט .החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית
באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית ומערכות הרישום לאתר
החברה ו/או לקליטה משובשת של נתונים ו/או לכל שיבוש ו/או תקלה אחרת ,ולא תישא באחריות
להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים הניתנים על ידה ,ו/או לנזקים כלשהם,
ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו למשתמש.

 7.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה ,מנהליה ,עובדיה ,נציגיה ,בעלי מניותיה ,וכל הפועלים מטעמה
ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום
אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום ,מכל מין וסוג ,שייגרמו
עקב נסיבות מעבר לשליטתם ,ובכלל זאת ,כוח עליון ,אש ,מלחמה ,פעולות חבלה ,הפרעות קשות
בסדר הציבורי ,מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת ,מעשה או מחדל של
מפ"א או מפעיל סלולארי או מגבלות שהוטלו על ידם ,חוקים ,תקנות או צווים ממשלתיים ,מגבלות
הרשת ,מגבלות צבאיות או ביטחוניות ,ואמצעים למניעת הונאה.
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תנאים נוספים
 8.1אתר החברה ,לרבות אייקונים ) (iconsכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה ,עיצוב,
הצגה מילולית ,סימני מסחר ,סימני לוגו ) (logoוכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים
והתכנים שבאתר ,כולל טקסט ,איורים ,גרפיקה ,צליל ,קטעי גרפיקה ,קטעי וידאו ומצגות ,יישומי
תוכנה ,גרפים ותמונות ,הינם רכושה של החברה ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים,
ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ,אמנות בינ"ל ,וחוקי זכויות יוצרים של מדינות
אחרות .כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

 8.2אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר החברה ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה .על
המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק ,להפיץ ,לשדר ,להציג,
לבצע ,לשכפל ,לפרסם ,להנפיק רישיון ,ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע,
התכנים ,התוכנה או השירותים שמקורם באתר ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.
 8.3החברה רשאית ,למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר ,כל זאת על פי שיקול
דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת .החברה תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים
המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע
בפעילויות באתר ,במשתמשיו ,בחברה או במי מטעמה ,וכן מכל סיבה אחרת שתמצא החברה לפי
שיקול דעתה המוחלט .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של החברה על פי החוק ועל פי
הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

 8.4כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן-רווח ,תשלום או
הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 .9שונות
 9.1כל ויתור של החברה על קיום זכות המגיעה לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין ,או הימנעותה
של החברה מעמידה על זכותה ,לא יחשבו כויתור ,הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

9.2

כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם
למנהליה ,עובדיה ,נציגיה ,בעלי מניותיה ,וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה ,וכן כל גורם אחר
הקשור באספקת השירותים והתכנים ,כפי שאלו יהיו מעת לעת.

9.3

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות
הפעולות.

9.4

הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד ,בין שהשימוש
בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה .בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו
בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי

הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים והתכנים .אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מהחברה ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,לנקוט בהליך משפטי כנגד משתמש ,מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

9.5

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך  17ביולי 2013 ,וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי
שיקול דעתה הבלעדי .נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

תרומה מהנה,
צוות הרוח הישראלית

