
 

 

 
 (ר"ע) לב משאלת Wish Israel -A-Make –באתר אינטרנט  תנאי שימוש

 .כאחד ונשים לגברים מתייחס אך נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח זה מסמך
 

  (."העמותה")  Make-A-Wish Israelעמותת של"( האתר)" הבית לאתר הבא ברוך! ה/יקר ת/גולש
 

 הפרטיות ומדיניות השימוש לתנאי הסכמתך
 

 שימוש תנאיל מודע הוא כי ומתחייב מצהיר(, "המשתמש")לכל מטרה שהיא  לאתר הנכנס כל
 על החלים תקנה או חוק ולכל( "התקנון"או  "השימוש תנאי") אלה ולתקנון מדיניות הפרטיות

 לו תהא לא וכי, להוראותיהם ומסכיםבהם  האמור את הבין, אותם קראוכי הוא , באתר השימוש
העמותה או מי מעובדיה  כנגד, בעקיפין או במישרין ,דרישה או תביעה או טענה כל מטעמו למי או
 הסכמתך על מעיד באתר השימוש .מטעמם מי או ממפעיליו מי או האתרמי מטעמם או כנגד  או
 סביר שימוש על יחול או חל אשר דין לכל ובהתאם, פרטיותה מדיניותתנאי שימוש אלה וכן לל

 .באתר השימוש מהמשך הימנע אנא, מהתנאים לאחד מסכים אינך אם. באתר
 

 כללי
 

 לפי נעשית זה תוכן על בהתבסס ידך-על שנעשית פעולה כל(. "האתר תוכן") מידע מספק האתר
 פרטיות למטרותהאתר  ובתוכן באתר להשתמש רשאי הנך. בלבד ובאחריותך דעתך שיקול

 זכות כל, משתמע באופן אם ובין מפורש באופן אם בין, לך מעניק אינו האתר תוכן. בלבד ואישיות
 .תנאי שימוש אלהב המפורטות אלו מלבד

  
 באתר אסורים שימושים

 
 כתנאי .באתר שימוש לעשות דין כל פי על משפטית וכשיר חוקית הרשאה בעל הנך כי מצהיר הנך

 לכל או חוקית בלתי למטרה באתר שימוש לעשות שלא העמותה כלפי מתחייב הנך, באתר לשימוש
 אינך, העמותה ידי-על מראש כתובה הרשאה מתן ללא .אלה שימוש תנאי פי על אסורה מטרה
 לעשות)א( האתר:  ובתוכן באתר שימושך בעת הבאים המעשים או הפעולות את לבצע רשאי

 הנדסה לבצע, לתרגם, לעבד, לשנות, לשחזר, להעתיק)ב(  ,האתר בתוכן או באתר מסחרי שימוש
)ג(  ,חלקו או כולו, האתר תוכן את ולאחסן לפרסם, לשכפל, לבצע, להציג, לשדר, להפיץ, חוזרת

, סריקה, חיפוש לשם, אחר אמצעי כלתוכנה או  או מחשב יישום כל הפעלת לאפשר או להפעיל
 יצירת לשם האתר בתוכן או באתר שימוש, לרבות האתר תוכן של אוטומטי אחזור או העתקה

 תוכן את להציג או סמויה או גלויה מסגרת בתוך מהאתר תוכן להציג)ד(  ,לקט או מידע מאגר
, תקשורת פרוטוקול או אביזר, מכשיר, תוכנה כל באמצעות לרבות, שהיא דרך בכל האתר

 דרך בכל להפיץ או/ו לשדר)ה(  ,כלשהו דבר מחסירים או באתר המקורי עיצובם את המשנים
, להרוס המיועד, מחשב קוד או/ו' זדונית' תוכנה או וירוס של סוג כל המכיל חומר כל שהיא

 והתוכנה החומרה, השרתים, מהמחשבים אחד בכל השימוש את להגביל או/ו להטריד, להפריע
 לפגוע )ו(, אתרם במשתמשיהמשמשים את ה או/ו האתר הפעלת לצורך העמותה את המשמשים

 אשר אחרת קניינית זכות כל או/ו מסחר סימני או/ו יוצרים זכויות את שהיא דרך בכל להפר או/ו
 או לפרטיות הזכות לרבות, באתר אחר משתמש של זכות כל להפר או לשבש )ז(, באתר מצויה
 באמצעים לרבות, בכתב המפורשת הסכמתם ללא באתר המשתמשים על אישי מידע לאסוף

 בתוכן או באתר להשתמש או אחר משתמש של בפרטיותו או בכבודו לפגוע( ח) ,אוטומטיים
 כל או הרע לשון, תרמית, הונאה, הסתה דברי לפרסם או אדם כל של הטוב בשמו לפגוע כדי האתר
 שהיא דרך בכללהפריע  (ט) ,במזיד לפגוע כדי בו שיש או אמין בלתי, שקרי שהינו אחר מידע

 .האתר לפעילות
 

 אזרחית לאחריות אותך לחשוף ואף לאתר גישתך למניעת להוביל עלולה אלו במגבלות עמידה אי
 .דין כל פי-על פלילית או
 
 
 
 
 



 

 

 
  העמותה ואחריות גישה מניעת, האתר זמינות

 
 אינו האתר, זאת עם. באתר ובטוחה איכותית שימוש חווית לך לספק כדי מאמצים עושההעמותה 

 או להתיר רשאיתהעמותה . לעת מעת לאתר גישה לך להיות שלא ועשויה בעיות או מתקלות חסין
 הבלעדית הזכות את לעצמה ושומרת הבלעדי דעתה שיקול פי על זמן בכל לאתר גישתך את לאסור
 . הודעה מתן וללא זמן בכל, חלקו או כולו, האתר הפעלת את להפסיק או לשנות
 תוכן כל למחוק או לשנות רשאיתהעמותה ו( As Is) שהם כמות לשימוש ניתנים ותוכנו האתר
 ידי-על לאתר שהועלה בתוכן מדובר אם והן עצמו האתר של בתוכן מדובר אם הן, באתר

 הפסקה, שינוי לכל שלישי צד כל כלפי או כלפיך אחראית אינה העמותה . אחרים משתמשים
העמותה , כן כמו. תוכנו או בו המוצעים השירותים, האתר פעילות של לצמיתות הפסקה או זמנית

 או באתר משימוש כתוצאה מטעמך למי או לך שנגרם ייטען או שייגרם נזק לכל אחראית תהא לא
 מדויק מידע באתר להציג כדי המאמצים כל את עושההעמותה ש פי-על אף .באתר שימוש מחוסר
, אמיתות, לזמינות, בעקיפין או במישרין, אחראית תהא ולא אינההעמותה , שניתן ככל ומהימן

, האתר תוכן או האתר על הסתמכות כל. באתר המופיע התוכן של הדיוק מידת או מהימנות
 פיצוי בתשלום תחויב ולא אחראית תהא לא העמותה. בלבד ובאחריותך דעתך שיקול לפי נעשית

אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלה תוצאות עקיפות  ,עקיף או ישיר, נזק כל בגין סעד או
 על הסתמכותה או באתר שימושהמלך ו/או לצד שלישי כלשהו  להיגרם ותעלול אשרו/או ישירות 

 בכל תישא לא בנוסף, העמותה. בלבד אחריותך על נעשה זה ושימוש, בו המצוי אחר או זה מידע
 תכנים של פרסום או/ו הצגה ומכל מהאתר לתכנים קישור מכל כתוצאה שייגרם נזק לכל אחריות
 הצגה או/ו קישור לכל והבלעדית המלאה באחריות נושא באתר המשתמש. אחרת דרך בכל כאמור

 . מכך כתוצאה שייגרם נזק כל בגין העמותה את לשפות ומתחייב, התכנים של פרסום או/ו
  

 מידע ומאגרי באתר פרטיות
 

. בישראל המקובלים הפרטיות הגנת כללי על לשמור ומחויבת פרטיותך את מכבדתהעמותה 
 של הפרטיות מדיניותמסמך  את ראה אנא באתרהעמותה  של הפרטיות נוהלי על נוסף למידע

 .העמותה
 

 שלישיים צדדים של לאתרים קישורים
 

 לנוחיותך באתר מוצגים אלו קישורים. אחרים לאתרים( לינקים) קישורים באתר שתמצא ייתכן
 האתרים תוכן על מפקחת אינה והיא העמותה של בשליטתה אינם אלו קישורים. בלבד

 של אחריות או הסכמה על להעיד כדי בכך אין, אלו קישורים מכיל שהאתר ככל. המקושרים
, עדכניותם, לאמינותם ערובה כדי להוות או המקושרים באתרים המופיעים לתכניםהעמותה 
העמותה . בעליהם ידי על הננקטים השימוש ותנאי הפרטיות למדיניות או חוקיותם או תקינותם

 מהסתמכות או המקושרים באתרים מהשימוש כתוצאה שתיגרם תוצאה לכל אחראית אינה
 ככל, אלו אתרים של הפרטיות ומדיניות השימוש תנאי את בעיון לקרוא וממליצה עליהם

  .בעניין בקשה או טענה של מקרה בכל המקושרים האתרים לבעלי לפנות או, שקיימים
 

 רוחני קניין
 

, הבינארי והקוד המקור קוד, העיצוב לרבות, האתר ובתוכן באתר הרוחני הקניין זכויות כל
, ידע, מוניטין, יוצרים זכויות, מסחר סימני, סודי מידע, מושגים, מחשב תוכנות, מסחריים סמלים

העמותה  של הינם - לעיל האמורים מן אחד לכל נגזרת או מקבילה זכות וכל מסחריים שמות, לוגו
 אסור הינו ידך-על בהם והשימוש, בהם שימוש זכותעמותה ל העניק אשר שלישי צד של או, בלבד
 ובשירותיםשבאתר  במידע לראות אין. מהעמותה ובכתב מראש מפורשת רשות קבלת ללא

 של הרוחני בקניין כלשהן זכויות או/ו כלשהו רישיון כהקניית הי העמותיד על המסופקים
, לעבד, לשחזר, לשכפל, להעתיק, להשתמש אין .העניין לפי, שלישיים צדדים של או/ו העמותה

 פריט למכור, נגזרות עבודות ליצור, לפרסם, בפומבי להציג, לשדר, שינויים להכניס, להציג, להפיץ
 בו לעשותאו  ן האתרמ חלק כל שלישי לצד למסור אומו לפרס או באתר המוצגים המידע מפרטי

 אמצעי או/ו דרך בכל, מטעמך אחר ידי-על או ידך-על, פרטיים או מסחריים לצרכים שימוש כל
 או/ו הקלטה או/ו צילום אמצעי או/ו אופטיים או/ו מכאניים או/ו אלקטרוניים אמצעים אם בין

 . העמותהמ ובכתב מראש מפורשת הסכמה קבלת בלא אחרת ודרך אמצעי בכל
 



 

 

 מידע אבטחת
 

. אתרב םמשתמשיה פרטיות ועל המידע אבטחת על לשמור שמתפקידם אמצעיםהעמותה נוקטת ב
 העמותה למחשבי מורשית-בלתי לחדירה הסיכונים את מצמצמים אלו שאמצעים אף על, זאת עם

 האתר שירותי כי מתחייבת אינה העמותה, לפיכך. מוחלט בטחון בהם שאין הרי, מטעמה מי או/ו
 לאהעמותה , לפיכך. בהם המאוחסן למידע מורשית בלתי גישה מפני מוחלט באופן חסינים יהיו

 שימוש לבש שנגרם כלשהוא נזק או חדירה של במקרה אחריות בכל תישא ולא אחראית תהא
 נוסף למידע .מטעמו מי או באתר המשתמש ידי-על, בו המוצעים בשירותים או בתוכנו או באתר

, באתר שלך השימוש אודות או אודותייך נשמר או שנאסף מידע על על ההגנהואבטחת המידע  על
 .העמותה של הפרטיות הגנת מדיניותמסמך  את ראה

  
 שיפוט תחום

 
 ועניין דבר מכל או זה משימוש הנובעים בקשה או דרישה, תביעה כל על או באתר שימוש כל על

 יחולואו לתנאי שימוש אלה או למדיניות הפרטיות,  לאתר עקיף או ישיר באופן הקשורים אחר
 והדין, בלבד אביב-בתל המוסמך המשפט בבית יהיה השיפוט מקום. בלבד ישראל מדינת דיני

 .הישראלי הדין יהיה שיחול והפרוצדוראלי המהותי
 

 ושיפוי לתנאים ציות
 

, ן האתרבתוכ או באתר שימושך על לחול העשויים תקנה או חוק לכל לציית בזאת מתחייב הינך
 מטעמה מיהעמותה ו/או עובדיה ו/או  את לשפות מתחייב הינך, כן-כמו. אלו שימוש תנאי לרבות

 שייגרמו הוצאה או/ו תשלום או/ו רווח אבדן או/ו הפסד או/ו נזק או/ו תביעה או/ו דרישה כל בגין
 תנאי הפרת עקב וזאת, משפט והוצאות ד"עו ט"שכ לרבות, בעקיפין ובין במישרין בין, מהם למי

' ג צד דרישת או/ו תביעה או/וך או על ידי אחר מטעמך יד על החוק הפרת או/ו אלה שימוש
העמותה ו/או עובדיה  את לשפות מתחייב הינך, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבליו, . בנוסףכלשהו

 מעין או שיפוטית או מינהלית רשות של החלטה או הרשעה או דין פסק כל בגין מטעמה מיו/או 
 מהפרת כתוצאה ניתנו אשר, בתשלום כספי או בעונש לשאתמי מהם  את חייבת אשר שיפוטית

  .מטעמך אחרעל ידי  או ידךעל  אלה ו/או הפרת החוק  שימוש תנאי
 

 השימוש בתנאי שינויים
 

 השינוי, שכזה במקרה. לעת מעתתנאי שימוש אלה  לשנות הזכות את לעצמה שומרתהעמותה 
 עלהפרסום ו השינויים ביצוע לאחר באתר שימושך. באתר ויפורסםתנאי השימוש  במסמך יעודכן

 .לעת מעתתנאי שימוש אלה ב לעיין ממליצים אנו כן ועל, אלו לשינויים הסכמתך על יעיד, כך
 
 ונותש
 

קשר משפטי או עסקי של שותפות או שליחות  כל כיוצרים יפורשו ולא יוצרים אינם השימוש תנאי
 . העמותה לבין בינךמעביד -או עובד

 
 מתנאי ימחק זה תנאי, סיבה מכל אכיף בלתי או בטל, חוקי בלתי ימצא השימוש מתנאי תנאי אם

 יראו, שכזה במקרה. הנותרים השימוש תנאי ותקפות חוקיות על תשפיע לא ומחיקתו השימוש
 . הוסר או שנמחק התנאי במקום אכיף אחר דומה תנאי של בקיומו

   
 קשר יצירת

 
או בכל שאלה או עניין , בו הפוגע תוכן באתר פורסם כי סבור אתרב םמשתמשיהמ ומי במידה
 :כדלקמן, הקשר בפרטי האתר מפעילי עם קשר ליצור ניתןאחר, 

  )משאלת לב(  Make-A-Wish Israel עמותת
 , רעננה5זרחין  רחוב

 09-745-4557: פקס; 09-760-2848: טלפון
 maw@makeawish.org.il: ל"דוא

 4366233רעננה  4333כתובת לשליחת דואר: ת.ד. 
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