
 תקנון אתר

דרור משימות  -עמותת מרכז ליב"התנאי שימוש באתר האינטרנט של 

 )ע"ר( לאומיות

 )ע"ר(משימות לאומיות  -דרור -מרכז ליב"ה אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של  

 וניתן באמצעותו לתרום 580561876. " או "העמותה"(משימות לאומיות -"דרור ,:להלן

באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן על המשתמש  לעמותה.

ר השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכ

כל שימוש באתר לרבות מתן  .לשני המינים כאחד לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים

 ון בעיון.הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון זה, אנא קראו את התקנ  תרומה באתר מהווה

אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר  

 אינטרנט זה.

 תרומות

כספים מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום  -משימות לאומיות" -דרור -מרכז ליב"ה" 

 ומהירה., קלה נוחהבדרך  לטובת מטרות העמותה וצרכיה

לשינוי פרטי החיוב או לביטול הפעולה. ניתן מבצע הפעולה רשאי לפנות לעמותה בבקשה  

שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה באתר  יום מיום 30לבטל את הפעולה בתוך 

  את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה אותה עת העמותה תבצע .האינטרנט

 בחברת האשראי.

 .1981-ביטולים יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 

 

 תקן אבטחה

) מועצה בינלאומית(  PCI DSSעל מנת להגן על העמותה ועל התורמים, ובהתאם להנחיות  

 DSS  -PCI . (Payment Card Industryתקןעומד בו  Calהאתר מאובטח באמצעות חברת

Data Security Standardתקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים החל על כל גוף  ו( שהינ

סוחרים ונותני  ,חברות הסליקהאו משתמש בכרטיסי אשראי ובכללם  המקבל מעביר

 PCIהמחמיר בתקן כאמור העומד מאובטח חיצוני בעמוד מתבצעת הסליקהשירותים.  

DSS ,תעודת וכולל SSL  הנתוניםוהצפנת. 

במידה והפעולה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל על כך מבצע הפעולה הודעה  

ליצור קשר עם משרדי יש הפעולה  להשלים את הפעולה על מבצעמתאימה, על מנת 

 02-5806928העמותה בטלפון: 

 הגבלת גיל

 ומעלה בלבד רשאים לתרום לעמותה באמצעות האתר. 18בני  

 

 הגבלת אחריות:



המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר  

וכן על מהות והיקף " משימות לאומיות -דרור -מרכז ליב"האינפורמציה על פעולותיה של "

 והמטרות אותן מקדמת העמותה. תיוהפעילו

והבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף  "משימות לאומיות -דרור" 

באתר זה.   ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש

משימות  -דרורם אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין "הקישורים מאתר זה לאתרי

או מי מטעמה נושאים או ישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או  -" לאומיות

נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או 

 כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.

לא יהווה עילה לתלונה או בקישורים המופנים ממנו המפורסם או המוצג באתר  כל מידע 

או כנגד " או מי מטעמה  ו/משימות לאומיות -דרור"ו/או תביעה מכל סוג שהיא כנגד 

 ו/או כנגד מפעיל האתר. באתר המפרסמים

 משתמשים ידי על תיעשה אשר חוקית בלתי לפעילות אחריות בכל תישא לא העמותה 

 .המלאה בשליטתה שאינו אחר גורם כל בגין או באתר

 

 :גבלת פרטיותה

 מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד. 

 -משימות לאומיות" -דרורמפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש באתר "

לעיל, אם יתבקש , כאמור "משימות לאומיות -דרורולא לעשות בו כל שימוש לצורכי "

 לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל  

, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או 1995 -מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה 

ככלל להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים 

 ותקשורת מחשבים בפרט.

מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור,  

אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל 

ו/או בית משפט, בכפוף שראלהליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת י

   דין. לכל

 :זכויות יוצרים

לרבות במאמרים, בידיעות, בטקסטים,  -כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר  

תוכנה, או כל מידע אחר  יישומיבתמונות, באיורים, בקטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, 

, אלא אם כן נאמר, באופן העמותההינן של  -"המידע המוגן"(  -מכל מין וסוג באתר )להלן 

 מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו, שייכות לגורם אחר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק  

 ה לכך בכתב ומראש.עמותמהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ה

 שינויים באתר 



את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של יכולה לשנות מעת לעת  עמותהה 

והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על  -השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם 

ה בגין ביצוע עמותכך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ה

 שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 וששינוי תנאי השימ      

ה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת עמותה 

ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש 

 העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.

 דין וסמכות שיפוט

הפרשנות לתקנון על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.  

ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.  זה ואכיפתו ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו,

סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש 

בישראל, וזאת בכפוף לזכות  ירושליםט המוסמך במחוז באתר, מוקנית לבית המשפ

ה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או עמותה

 מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

 

Website Terms of Use 

Terms of Use of the Website of the LIBA Center – Dror National Initiatives 

(Registered Association) 

 

 

 This website is the official website of the LIBA Center – Dror National Initiatives 

(RA), no. 580561876 (hereinafter: “Dror National Initiatives” or “the Organization”), 

through which it is possible to donate to the Organization. The website user must read 

these terms of use carefully before using the website, as use of the website constitutes 

the user’s consent to these terms. The terms of use are written in the masculine form 

for purposes of convenience only but refer to both genders equally. Any use of the 

website, including donating via the website, constitutes consent to comply with these 

terms of use; please read the terms of use carefully. 

 If you do not agree with any of the conditions of these terms of use, we request that 

you refrain from using this website. 

 

Donations 

 The LIBA Center – Dror National Initiatives enables donating to support the 

Organization’s objectives and needs via the website in a comfortable, easy and quick 

manner.  

 The person carrying out the transaction is entitled to contact the Organization and 

request to change the details of the charge or to cancel the transaction. The 

transaction may be cancelled within 30 days of the date that the donation notification 

was given via telephone or the website. The Organization will make the necessary 

adjustment according to the credit card company’s policy in force at that time. 



 Cancellations shall be carried out according to the Consumer Protection Law, 1981. 

 

Security Standard  

 In order to protect the Organization and its donors, and according to the guidelines of 

the PCI-DSS (international council), the website is secured via the Cal company and 

complies with the PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard), 

which is a uniform standard for information security for businesses that applies to 

every entity that receives, transfers or uses credit cards, including the clearing 

companies, merchants and service providers. Credit card processing takes places on 

an external, secured page that, as aforementioned, complies with the strict standard of 

the PCI-DSS, and includes a SSL certificate and data encryption. 

 If the transaction was not approved by the credit card company, the person 

conducting the transaction will receive a relevant notification. In order to complete 

the transaction, the person will need to contact the Organization’s offices at: 02-

5806928. 

 

Age Limitation 

 Individuals aged 18 and over only are authorized to contribute to the Organization via 

the website. 

 

Limitation of Liability 

 The information and content published on this website are meant to provide visitors 

and website users with information regarding the operations of The LIBA Center – 

Dror National Initiatives, as well as the essence and scope of the operations and 

objectives that the Organization is advancing.  

 Dror National Initiatives and its representatives shall not bear any responsibility for 

direct and/or indirect and/or circumstantial damages of any type whatsoever that 

result or ensue from viewing and using this website. The links on this website to other 

websites are solely for the viewer’s convenience and Dror National Initiatives or its 

representatives do not bear and shall not bear any responsibility whatsoever for direct 

and/or indirect and/or circumstantial damages ensuing or caused to the viewer as a 

result of the viewer’s browsing of these other websites as aforementioned, or as a 

result of relying on the information that appears or is presented on them. 

 Any information published or presented on the website or in the links that it refers to 

shall not constitute a basis for a complaint and/or claim of any kind against Dror 

National Initiatives or its representatives and/or against those who advertise on the 

website and/or against the website operator. 

 The Organization shall not bear any responsibility for illegal activities performed by 

website users or for any other entity that is not under its full control.  

 

Limitation of Privacy 

 The website operator shall be entitled to use the personal information of the user for 

internal purposes only. The website operator undertakes to erase the user’s personal 

information on the Dror National Initiatives website and not to make any use of it 

whatsoever for Dror National Initiatives, as aforementioned, if requested to do so by a 

user explicitly and in writing. 

 The website operator shall not be considered as having breached the privacy liability 

or having damaged the user’s privacy regarding any information, as defined in the 

Computers Law 1995, that may be used to identify the user or trace the user, derived 

from the use of electronic media in general and from computerized communication 

specifically. 



 The website operator will not share personal, identifying information about the user 

with a third party. Despite the aforementioned, this does not prevent the website 

operator from sharing information as aforementioned that is necessary as part of any 

legal proceeding and any demand and/or order sent to him by the Israel Police and/or 

court, subject to any law. 

Copyrights 

 

 All copyrights and intellectual property rights on the website – including in articles, 

notifications, texts, photographs, illustrations, sound files, video files, graphics, 

program applications, or any other information of any type on the website 

(hereinafter: “the Protected Information”) belongs to the Organization, unless it is 

explicitly stated that the copyrights to the Protected Information, or any part thereof, 

belongs to another entity. 

 Copying, replicating, distributing, marketing, publicly presenting, translating or 

transferring to a third party any part of the Protected Information without receipt of 

explicit prior written permission from the Organization is strictly prohibited. 

 

Changes to the Website  

 The Organization may occasionally change the structure of the website, its 

appearance, the scope and availability of the services it provides or any other aspect 

related to them without being required to notify the user of such in advance. The user 

shall not bear any claim or demand against the Organization for making changes as 

aforementioned or malfunctions that take place following their execution. 

 

Changes to Terms of Use 

 The Organization is entitled to occasionally change the terms of use of the website 

without being required to notify the user in advance or to receive the user’s consent. 

At all times, it will be possible to view the current terms of use by clicking on the 

relevant link on the website. 

 

Law and Jurisdiction 

 The laws of the State of Israel only shall apply to use of the website and these terms 

of use. The interpretation of these terms of use and their enforcement and/or any other 

action and/or disagreement that stems from them shall be conducted according to the 

laws of the State of Israel. The sole jurisdiction for any matter that stems from the 

above terms of use or from use of the website is granted to the authorized court in the 

Jerusalem district in Israel, subject to the Organization’s right to pursue legal 

proceedings in the court where the user’s address is located and/or his place of 

business and/or his assets or a part thereof. 

 

 

 

 

 


