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 השימוש תנאי - תקנון

  גלבוע ז"מוא

, עליך מקובל אינו להלן המפורטים מהתנאים אחד באם. התקנון תנאי לכל הסכמתך את מביע הנך לאתר בכניסתך

 הגולשים. הגולש של הבלעדית באחריותו הינם באתר והגלישה השימוש. באתר שימוש כל לעשות שלא מתבקש הנך

 ידי על במפורש הותר שלא שימוש כל בו לעשות לא מקרה ובכל באתר וסביר רגיל שימוש לעשות בזאת מתבקשים

 . דין כל הנוגדת מטרה לכל לנצלו או האתר בעל

  באתר השימוש

 יהיה, חלקו או כולו, באתר השימוש כי עת בכל לקבוע רשאי האתר בעל. בלבד הגולש באחריות הינו באתר השימוש

 בכל, שניתנה ככל, שימוש זכות כל לבטל רשאי האתר בעל, זאת עם יחד. יבחר בה דרך בכל, מראש הרשמה פי על

 . בהודעה או בהנמקה צורך כל וללא עת

  פרטיות

 וזהות מחשבך של IP כתובת כגון האתר של השרת ובין הגולש מחשב בין מסוים מידע העברת כולל זה באתר שימוש

) דומה בטכנולוגיה או" (cookies" בקבצי שימוש לעשות זכותו על שומר האתר, כן כמו. משתמש אתה שבו הדפדפן

 מתעד האתר של השרת, כן כמו. בו הגלישה מהירות ואת האתר ידי על הניתן השירות איכות את לשפר מנת על זאת

 בהם האינטרנט דפי על פרטים כגון, באתרנו מבקר הנך כאשר אליו שולח שלך שהדפדפן מידע אוטומטי באופן

 . ועוד IP, הדפדפן סוג, שנתבקשו שירותים, ביקרת

  במידע שימוש

 ינקוט האתר בעל. הפרטיות הגנת לחוק בהתאם בסוד יישמר זה באתר השימוש במסגרת הגולש שימסור מידע

 הגולש הסכמת ניתנה אם אלא) שלישי לצד יימסרו לא הגולש פרטי כי ויוודא, כאמור לסודיות לדאוג המאמצים במירב

 אינו האתר בעל, אצלו המאוחסן מידע ועל הגולשים של פרטיותם על לשמור באמצעים נוקט שהאתר אף על (מראש

 . האתר בעל של וולונטרית פעולה ידי-על שלא ייחשף לא האתר דרך שנמסר מידע כי מתחייב

 אינו אשר גולש. האתר לבעל שנמסר מידע של שהיא דרך בכל זליגה או/ו דליפה כל בגין אחראי יהיה לא האתר בעל

 . באתר להשתמש לא מתבקש, באתרנו וייאגר ייאסף כלשהו מסוג מידע כי מעוניין

  רוחני קניין

 חוק פי על היתר בין המוגנים, ובשמו בו הכלולים בתכנים לרבות, זה באתר הרוחני הקניין זכויות ויתר יוצרים זכויות

 אחר שימוש כל או/ו אלה בתכנים מסחרי שימוש כל לעשות אין. האתר לבעל שייכות, 7002-ח"התשס, יוצרים זכות

 . האתר בעל מאת ובכתב מראש מפורש רישיון לכך לקבל מבלי, עצמי שימוש שאינו

  המועצה לפעילויות ותשלום הרשמה

 . נוספות ומחלקות הנוער מחלקת פעילויות עבור תשלומים למועצה לשלם בו לגולשים מאפשר האתר

 המחזיק ומעלה 81 בן, בגיר אדם באתר לשלם רשאי. MINIPAY התשלומים לאתר קישור באמצעות נעשה התשלום

 או/ו האשראי חברת של והתנאים להוראות בהתאם יעשה האשראי בכרטיס השימוש. תקף ישראלי אשראי כרטיס

 מסירת כי למשלם ידוע. ונכונים מדויקים, מלאים הינם באתר ידו-על הנמסרים הפרטים כי בזה מצהיר המשלם. הבנק

 המשלם על תחול זה במקרה והאחריות, למועצה התשלומים ביצוע את למנוע עלולים שגויים או/ו חלקיים פרטים
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 משום מהווים באתר שווא מצג או/ו תרמית המהווים או/ו מטעים או/ו כוזבים פרטים מסירת כי למשלם ידוע. בלבד

 דרך בכל או בתוכנה שימוש יעשה לא כי מתחייב המשלם. בחוק הקבועים לעונשים צפוי כך והנוהג, פלילית עבירה

. האתר של התקינה בפעילות להתערב לנסות או/ו להתערב, האתר אבטחת את לעקוף מנת-על שהיא אחרת

 ובמידע האתר בתשתית לפגוע העלולים, וכדומה תולעים, וירוסים", טרויאנים סוסים" לשלוח שלא מתחייב המשלם

 . פלילית עבירה משום מהוות זה מסוג פעולות כי למשלם ידוע. בו הכלול

  וטעויות ביטולים

 בהתאם באתר העסקה לבטל רשאי המשלם. 8811 ו"התשנ, חיוב כרטיסי לחוק בהתאם הינו באתר השימוש

 שבה, ספק לבין לקוח בין עסקה -" חסר במסמך עסקה" זה בסעיף א(":חסר במסמך עסקה" – לחוק 8 סעיף להוראת

 שהמסמך עסקה או, 1 בסעיף כאמור פרטים צוינו לא עליה המעיד שבמסמך עסקה או, אשראי כרטיס הוצג לא

 . הלקוח בידי נחתם לא עליה המעיד

 הודעת שנמסרה מיום ימים שלושים תוך, למנפיק והודיע, חסר במסמך עסקה של תמורתה את לשלם לקוח חויב (ב

 לו ישיב, הלקוח התחייב שבו בסכום שלא הושלמו המסמך שפרטי או העסקה את ביצע לא שהוא החיוב על המנפיק

 לבין, הודעתו לפי הלקוח על המוסכם החיוב סכום שבין ההפרש את או, החיוב ביום בערכו החיוב סכום את המנפיק

-ו (ג) קטנים סעיפים והוראות, הלקוח הודעת מסירת מיום ימים עשר חמישה תוך, הענין לפי, במסמך הרשום הסכום

 .  המחויבים בשינויים, יחולו א1 לסעיף (ד)

 או/ו בשירות חלקי שימוש או/ו בשירות שימוש אי מחמת לרבות, שהיא סיבה מכל עסקה ביטול כי למשלם ידוע 

 לפני באתר שמסר הנתונים נכונות את לבדוק מתחייב המשלם. המועצה מול יעשה, רצונו לשביעות שאינו שימוש

, שהיא סיבה מכל) לדוגמא נכון לא עסק לבית תשלום( שגוי תשלום ביצע אם כי מסכים המשלם. התשלום ביצוע

 . והיו במידה באתר השימוש לדמי בנוסף ח"ש 81 בסך ביטול בדמי המשלם יחויב

 : הנוער לפעילויות הביטול תנאי

 הערות החזר מועד הביטול סיבה

לפני  עבודה יומיים שעות 84עד  ללא סיבה

 יציאה לפעילות

011%  

לפני  עבודה יומיים שעות 84פחות ללא סיבה

 יציאה לפעילות

  אין החזר

ימים  7יש להעביר אישור רפואי עד  57% שעות לפני יציאה לפעילות 48עד  מחלה

 אחרי ההודעה

לא הגיע לפעילות חניך הרשום  מחלה

 לפעילות

ימים  7יש להעביר אישור רפואי עד  71%

 אחרי ההודעה

עזיבה במהלך 

 הפעילות

פינוי החניך יתבצע לאחר יידוע ההורים  אין החזר משמעת

 על ידי ההורים ועל חשבונם

עזיבה במהלך 

 הפעילות

פינוי החניך יתבצע בהתאם להוראות  אין החזר מחלה

צוות הרפואה בפעילות ובתאום עם 

 ההורים

 

 

 



                          מנהל הנוער גלבוע         
            

 

 itai@hagilboa.org.il -מייל 40-5633356 -פקס

 יקבע פעילות לכל. והתשלום ההרשמה ענייני את להסדיר יש זה לתאריך עד, הרשמה סיום תאריך יקבע פעילות לכל

 ההרשמה סיום לתאריך עד. הפעילות למחיר %80 בתוספת תחויב זו בתקופה הרשמה -מאוחר הרשמה תאריך

 . בהתאם והתשלום ההרשמה ענייניי כל את להסדיר יש המאוחרת בתקופה

. הנוער ומחלקת, הישוב ב"מד ובאישור, חריגים במקרים אלא, תתאפשר לא המאוחר הרשמה תאריך לאחר הרשמה

, תשלום אישור, תשלום הודעת. %80 של בתוספת תחויב, הרגיל ההרשמה סיום תאריך לאחר שתתבע הרשמה כל

. באתר תשלום אישור הודעת למשלם תוצג האשראי מחברת האישור וקבלת התשלום ביצוע לאחר מס חשבונית

 הינן השירות על התשלום עבור מס חשבונית או/ו קבלה מסירת. המשלם שמסר האלקטרוני לדואר גם תשלח הודעה

 לדין כפופים פיי-מיני באתר המתבצעים והתשלומים העסקאות כל – הנוהג הדין. המועצה של הבלעדית באחריותה

 הזכות את לעצמה שומרת המועצה. בלבד נצרת/ עפולה ש"לביהמ מוקנית הבלעדית השיפוט וסמכות הישראלי

 באתר הופעתו עם מיד תקף יהיה זה שינוי. לעת מעת השימוש תנאי את ולתקן לשנות

 


