
 
 
 

 

 الموقع واستخدام وشروط دستور

  عام -أ القسم

 

  الموقع دستور

 

  

 ".الفي جمعية" موقع في بكم مرحبا

 وموافقتك مصادقتك على يدل واستخدامه الموقع دخول. التالية للشروط تخضع الموقع هذا في والمقدمة المعروضة والمعلومات الخدمة

  -للشروط

  

 .الموقع استخدام عن االمتناع يرجى الشروط، على توافق ال كنت إذا

  

 المفرد، المذكر، في أدناه الصياغة تمت. كان شكل وبأي طريقة بأي يستخدمه أو / و بالموقع يتصل شخص أي يعني" مستخدم" مصطلح

 .والجمع المفرد والنساء، للرجال موجه ولكن التسهيل بغرض

 توفير إلى باإلضافة هذا وأسرهم، وموظفيها الجمعية المعلمين، الطالب، األمور، أولياء لخدمة الموقع إنشاء تم الموقع؟ هذا معد لمن

 .التسجيل بشروط المتعلقة المعلومات

 خالل من آخر نشاط أي أو / و نويديات أو / و الدورات في التسجيل الممكن من ذلك، إلى باإلضافة. إلخ نويديات، أو / و للدورات والجباية

 . الموقع خالل من الخدمات تلك مقابل نقدي مبلغ ودفع الموقع

 

 الجمعية. آلخر وقت من تحديثها الممكن ومن فقط للمستخدم كخدمة المعلومات توفير يتم. الموقع على بالمحتوى إعالنية معلومات نشر يتم

 على االعتماد قبل. ليهع إجراؤه يتم قد استخدام وأي بالمحتوى مرتبًطا يكون قد خطأ أي أو / و وجودته المحتوى طبيعة عن مسؤولة ليست

 .للمعلومات مستقل بفحص القيام يُقترح المعلومات، هذه من أي

 

 البرمجيات، التصميمات، المحتوى، المواد، ذلك في بما الموقع، على والملكية النشر حقوق وجميع التجارية والعالمات والملكية النشر حقوق

 الموسيقى، التسجيالت، المرئية، -الصوتية األعمال الفيديو، أفالم الفوتوغرافية، رالصو الصور، الجرافيكا، الكمبيوتر، رموز التطبيقات،

 معلومات وأي المواصفات التجارية، العالمات العالمات، الشعارات األسماء، األفكار، التدوينات، السيناريوهات، النصوص، التصاميم،

 يمتلك أو / و الجمعية إلى""  المحتوى ينتمي"(:  محتوى" يلي فيما)هب المرتبطة أو / و الموقع في الموجودة ونوع جنس أي من أخرى،

 الشعارات، األسماء،. الجمعية موافقة دون ، مباشر غير أو مباشر بشكل ، منها أيًا يستخدم ولن الموقع عمل إطار في ذلك كل استخدام حقوق

 والمعاهدات الدولي القانون بموجب ومحمية مسجلة تجارية الماتع هي الموقع على الموجودة أو / و الموقع على التجارية العالمات جميع

 .مباشر غير أو مباشر بشكل استخدامها يجوز وال الدولية



 
 
 

 

 

  

 

 استخدام أي إجراء أو / و تغييرات إجراء بيع، تحديث، نشر، بث، تحميل، عرض، توزيع، إنتاج، إعادة نسخ، يمنع سبق، مما االنتقاص دون

 عناصر أو / و الموقع لمحتوى مباشر، غير أو مباشر بشكل قة،طري أو شكل بأي آخر،

 مسبقًا اإلذن منح يتم لم ما جزئيًا، أو كليًا الموقع، على مصدرها التي ذلك إلى وما الخدمات، أو / و المنتجات أو / و البرامج المعلومات،

 .قانوني غير ضغر ألي الموقع محتوى أو / و الموقع استخدام يمنع. الجمعية قبل من وخطيًا

 من تتحقق ال الجمعية أن المستخدم يدرك. وحده الموقع مسؤول لتقدير وفقًا إعالنية معلومات الويب موقع على اإلعالن معلومات تتضمن

 لمعلنا سعر على توصية النشر بمجرد هنالك وليس الخدمة، أو / و المنتج جودة على توصية النشر يعتبر ال. الشراء جدوى أو اإلعالن حقيقة

 السوق وسعر الخدمة أو / و المنتج مالءمة من بالتحقق المستخدمين الجمعية توصي. ذاك أو المزود بهذا لالتصال توصية هنالك وليس

 مسؤوليته وعلى وحده والمعاملة االجراء منفذ لتقدير وفقًا ذلك سيتم الموقع، على المقدمة المعلومات على اعتماد أي. الشراء قبل والمورد

 .اصةالخ

 

 المعلنين قبل من توفيرها يتم الموقع على تظهر التي واألسعار الموقع على المنشورة الخدمات أو / و المنتجات بتفاصيل علم على المستخدم

 في بالفعل، توفيرها سيتم التي والمنتجات اإلعالن محتوى بين والمطابقة اإلعالن محتوى عن مسؤولة ليست الجمعية. فقط مسؤوليتهم وعلى

 قائمة في موضح هو كما اإللكتروني الموقع على المنشورة األسعار أن المستخدم يدرك. فيه توفيرها يتم الذي المدى وإلى توفيرها حالة

 .السوق سعر بالضرورة تعكس وال المعلنين قبل من األسعار

 لدى يكون ولن اإللكتروني، الموقع على المنشورة تالمعلوما على بناءًً إجراؤها يتم معاملة أي في طرفًا ليست الجمعية أن المستخدم يدرك

 .الموقع على نشرت التي بالمعلومات يتعلق فيما الجمعية ضد مطالبات أي المستخدم

 عرض، أو / و التزام أي دون AVAILABLE") ,("AS توفرها ووفق( AS IS) هي كما وتقديمها ومحتوياته الموقع مسؤولية حدود عرض يتم

 متصفح أي في المثلى الطريقة في الموقع تقديم يتم ن الجمعية تتعهد ال. كان مستخدم أي الحتياج لمالئمته الجمعية قبل من ،ضمنيًا أو صريًحا

 .جهاز أي وعلى

 بأن الجمعية تتعهد ال. ذلك عن ناجمة عواقب أي عن المسؤولية يتحمل وحده المستخدم المستخدم، ورأي مسؤولية على الموقع استخدام يقع

 سيكون أخطاء، وبدون بأمان يتم ان توقف، او يخلل أي يحدث ال ان كالعادة، الموقع خدمات توفير يتم وأن المستخدم متطلبات الموقع يلبي

 الخطوط في البرمجة، في خلل أو الفيروسات الخراب، األعطال، التلف، من أو الكمبيوتر، أجهزة إلى به مصرح غير وصول أي من محصنًا

 .إلخ اإلنترنت، خدمات ومقدمي االتاالتص أنظمة وفي

. الموقع الستخدام أخرى حالة أي في أو مذكور هو كما مشاكل أو اضطرابات حدوث حالة في المستخدم تجاه مسؤولية أي الجمعية تتحمل لن

, بالصدفة, مباشر غير, مباشر ضرر أي عن المستخدم تجاه مسؤولية أي تتحمل ولن مسؤولة الجمعية تكون لن سبق، مما االنتقاص بدون

 غلط أو أخطاء بسبب ، أعاله ورد ما بعمومية المساس دون ، ذلك في بما ، للموقع استخدام أي عن ناتج آخر ضرر أي أو / و تبعي, خاص

 أو عن الناتجة ، المباشرة غير أو المباشرة األرباح خسارة بسبب أو / و البيانات ، االستخدام فقدان الموقع، على المعروضة المواد في

 وكل ، ذلك إلى وما ، الموقع استخدام على القدرة عدم أو / و استخدام في التأخير بسبب ، الموقع عرض أو / و نسخ أو / و باستخدام المتعلقة

 مثل مخاطر على الويب تصفح ينطوي. آخر سبب أي أو / و ضرر أو / و, تعاقدي  ما لسبب سواء ، مباشر غير أو مباشر بشكل شيء

 المستخدم ويتعهد ذلك، من خاليًا الموقع استخدام يكون بأن الجمعية تتعهد ال. والمزيد طروادة وأحصنة والديدان والفيروسات التجسس برامج



 
 
 

 

 والنسخ التجسس برامج من والحماية الفيروسات من الحماية وجدار الفيروسات مكافحة برامج ذلك في بما مقبولة، حماية إجراءات باتخاذ

 .الكمبيوتر حتوىلم االحتياطي

 تغيير في بالحق الجمعية تحتفظ. الدستور هذا في عليه منصوص هو ما على ومصادقته المستخدم موافقة إلى ومحتوياته الموقع استخدام يشير

 .الموقع على نشره تاريخ من التغيير هذا وسيسري والحصري، الخاص لتقديرها وفقًا واألحكام، الشروط هذه

 المعلومات تكون أن هي الجمعية نية فإن بالطبع، هو كما لالستخدام معروض - إطاره في تظهر التي المعلومات جميع ليشم - بأكمله الموقع

 معلومات أو / و الفنية األخطاء أو / األخطاء وقعت تكون قد ذلك من وبدالًً كاملة غير المعلومات تكون أن الممكن من ولكن ودقيقة، صحيحة

 .الجوهرية ءاألخطا ذلك في بما أخرى،

 أو / و صورة أي ذلك في بما الموقع، على المعروضة أو / و الموضحة الخدمات، أو / و المنتجات مظهر أو التصميم أو النماذج البرامج،

 توافق عدم وجود حالة في. ذلك خالف على ينص لم ما فقط، التوضيح ألغراض هي الموقع، على مدرجة خدمة أو / و لمنتج تقديمي عرض

 المعلومات ذلك في بما للجمعية، الرسمية الوثائق في الواردة والمعلومات اإللكتروني الموقع على الموجودة المعلومات بين تناقض أو / و

 تم التي أو الصحيحة، تعتبر الجمعية مكاتب في الواردة الرسمية المعلومات فإن شفهيًا، أو كتابيًا سواء الجمعية، موظفي قبل من المقدمة

 .مؤهلين جمعية موظفي قبل من تسليمها

 وتكون أخطاء، وبدون بأمان يتم وان انقطاع، دون أو صحيح بشكل توفيرها يتم ان الموقع، على الخدمة انقطاع بعدم الجمعية تتعهد ال

 األعطال ذلك في بما األعطال، الخراب، أو األضرار من أو بالجمعية، الخاصة الكمبيوتر أجهزة إلى به المصرح غير الوصول ضد محصنة

 .مورديها من أي أو الجمعية أو بالموقع االتصال خطوط أو البرامج أو األجهزة في

 وأضرار وأعطال لمشاكل تتعرض التي اإلنترنت، شبكة هي هذه أن اإللكتروني الموقع على المتصفّح أو / و الصديق أو / و العميل يدرك

      سبق بما المتعلقة األمور جميع في الجمعية ضد شكوى أو / و مطالبة أو / و ادعاء منها ألي تكون ولن أعاله، مفصل هو كما

 محتوى في نقص إغفال، خطأ، خلل، أي عن العبئ أو المسؤولية إطالقا الجمعية تتحمل ال. الخاصة المستخدم مسؤولية على الموقع استخدام

 أي بسبب أو واستخدامه الموقع إلى الوصول بسبب عرضي أو يتبع مباشر، غير مباشر، ضرر أي عن مسؤولة الجمعية تكون ولن الموقع،

 .تقصيري أو تعاقدي بسبب كان سواء الموقع على االستخدام أو الوصول من منع

 المنتجات شراء أو / و الخدمات توفير أو / و الدستور هذا عن الناشئ بادعاء يتعلق فيما أنه عليه المتفق من قانون، أي أحكام من الرغم على

 الدعوى سبب اكتشاف تاريخ من أو الطرفين بين العقد إنهاء تاريخ من عامين لمدة ستكون التقادم فترة فإن الجمعية، قبل من( ألحداث ذاكرت)

 هذا في مذكور هو ما على موافقة ذاته بحد هو اإللكتروني الموقع( الحالة حسب) االنترنت مستخدم أو / و العميل استخدام. أسبق أيهما

 19 القسم في مذكور هو كما منفصل، عقد على وكتوقيع الدستور

 1958 لعام التقادم لقانون

 إليها المشار) الجمعية قبل من تشغيلها يتم ال التي األخرى، اإلنترنت وخدمات لمواقع روابط على الموقع يحتوي قد المستخدم، لراحة روابط

 عن مسؤولة، تكون ولن ليست الجمعية. وكاملة وحده المستخدم مسؤولية على تقع الغريبة للمواقع التوجه".( الغريبة المواقع" بـ يلي فيما

 .عليها يظهر الذي المحتوى أو / و الغريبة بالمواقع االرتباط أو / و العمل أو / و استخدام

 

 فقط، الرئيسية بالصفحة طاالرتبا يكون أن بشرط مواقعهم، داخل من الموقع لهذا الرئيسية للصفحة روابط وضع وموظفيها للجمعية يجوز

 هذا بربط تقم ال. الخارجي المحتوى من بالقرب الموقع محتوى تعرض بطريقة الموقع هذا بربط تقم ال. بالموقع الداخلية الصفحات إلى وليس

 األهداف مع متوافق غير نشاط أو قانوني، غير نشاط على تحتوي مواقع من الموقع

 .للجمعية التربوية



 
 
 

 

. 

  

 cookie الملفات واستخدام لـتقديرهم وفقًا والمعلنون، الموقع إدارة ستقوم المتصفحين، طريق عن وماتالمعل توفير

 .هذا مثل استخدام على المستخدم ويوافق ،

 "إلزامية" أنها على تمييزها سيتم التي المعلومات توفير يعتبر. شخصية معلومات إدخال منك يُطلب قد االنترنت، موقع استخدام من كجزء

 المطلوبة التطبيقات الستخدام شرًطا

 الخصوصية، حماية لقانون وفقًا بها االحتفاظ وسيتم الموقع، استخدام لغرض مخصصة الموقع على تقدمها التي المعلومات. التفاصيل ملء

 لخصوصية المحتمل تهاكاالن وإحباط المعلومات على الحفاظ أجل من لها، المتاحة بالوسائل جهدها، قصارى ببذل الجمعية تتعهد. 1981

 اإلصابات، بسبب مسؤولية أي تتحمل لن وبالتالي تماًما الخلل استبعاد على القدرة لديها ليس ذلك، ومع مع ولكن قبلك، من المقدمة المعلومات

 .مذكور هو كما ستحدث التي الخلل أو / و وألعطال

 .فقط صحيحة معلومات بتقديم المستخدم يتعهد

 تلقي في يرغب ال الذي للمستخدم يمكن. الموقع قبل من آلخر وقت من واإلعالنات التحديثات تلقي على موافقة موقعال في التسجيل يشكل

 .يتلقاها ال ان التسجيل بعد يطلب، أن إعالنات

 الموقع على لنشرل المعلومات توفير يشكل. اإلعالنات في فقط الصحيحة المعلومات بتقديم الموقع على إعالنات يضع الذي المستخدم يتعهد

 الحاجة دون المالك لتصرفات وفقًا اإلعالني بالمحتوى للتصرف للجمعية تصريح ومنح للنشر، المعد المحتوى الستخدام ترخيص منح أيًضا

 حقوق متقدي ويمكنه والنشر الطبع حقوق صاحب بأنه المستخدم من إقراًرا للنشر المحتوى تقديم يمثل. تصريح على للحصول بطلب التقدم إلى

 لتقديرها، وفقًا للجمعية، يجوز. ضروري غير أنه طالما اإلعالن بإزالة الموقع على إعالنًا يضع الذي المستخدم يتعهد. الجمعية إلى النشر

 عدقوا الى يمتثل ال أو / و العامة للسياسة مخالف أو / و مسيء أنه أو ضروري غير أنه رأت إذا منشور، إعالن إزالة أو إعالن نشر عدم

 .مستواه أو الموقع قواعد مع يتوافق ال أو / و القانون

 كانت مهما معلومات أي الموقع خالل من نقل أو / و نشر يجوز ال الدستور، هذا من أخرى أحكام أي من االنتقاص دون

 غير أو / و عنصرية أو/  و جنسية طبيعة ذات أو / و اآلخرين خصوصية انتهاك أو / و تهديد أو / و تشهير أو / و إهانة أو / و خطأ

 . قانونية

 .تماما محظور الجمعية من مسبقة خطية موافقة دون به تجاري استخدام وأي فقط الخاص لالستخدام معد الموقع هذا

 الدستور لشروط مخالفته حالة في الخدمة إلى المستخدم وصول الفور على إيقاف أو حظر أو تعليق الموقع أو / و الجمعية إلدارة يجوز

 اإلسرائيلي للقانون وتخضع إسرائيل دولة لقوانين الموقع على اإلجراءات وجميع االستخدام، شروط تخضع والحكم القضائي االختصاص

 أو االستخدام أو االستخدام بشروط المتعلقة والنزاعات المسائل جميع في حصرية، محلية قضائية سلطة لها القدس في المختصة المحكمة. فقط

 الموقع خالل من اتخاذه تم إجراء عن ناشئ سبب أي

  التسجيل إجراءات -ب القسم

 بعدد مشروطة النويديات أو / و صفوف واغالق افتتاح أن نعلم - الصيفية المخيمات أو / و نويديات أو / و للصفوف التسجيل إجراءات

 في مشاركتنا مقابل ندفعها التي المبالغ أن ندرك نحن. البرنامج لتفعيل مالئمة عاملة قوى وتجنيد إيجاد في الجمعية ونجاح المشاركين



 
 
 

 

 وبالتالي الصيفية، المخيمات أو / و النويديات أو / و للدورات التسجيل لموعد صحيحة الصيفية المخيمات أو / و نويديات أو / و الدورات

 كل أو / و السوق في المعيشة لغالء تبعا للزيادة تحددوه لما وفقًا أضافة بهذا، نتعهد فإننا

 .فيه نشارك الذي القسم تكاليف اسعار زيادة الى اضافة سبق ما بعمومية المساس ودون االقتصاد في ذلك في بما تحديدها يتم أخرى إضافة

 نم مطلوب هو كما واالختالفات المبالغ الحساب، من والخصم الدفع لتفويض وفقًا أعاله حسابنا من بالخصم اإلذن أيًضا نمنحكم لذلك، إضافة

 .المعلن الدفعات عدد حسب النشاط محدد، هو ما حسب الدفع يتم المحدد التاريخ في شهر كل أعاله منا مطلوب هو كما واإلضافات التغييرات

 .جزئية مشاركة هناك كانت لو حتى شهرية بدفعة نتعهد نحن

 بيانات نموذج تعبئة يجب اإللكتروني، الموقع خالل من لـلجمعية، آخر نشاط أي أو النويديات أو الدورات في التسجيل أجل من أنه نعلم نحن

 :أدناه المدرج حسب اعتماد بطاقة أي باستخدام يتم أن يمكن الخدمات مقابل الدفع أن نعلم نحن. صحي وبيان شخصية

 .داينرز فيزا، يسراكارد،

 

 .أيام 7 إشعار إعطاء بعد الطالب مشاركة بإنهاء مخولة الجمعية فستكون المدفوعات، جميع نستوفً  لم إذا أنه على نوافق نحن

 عدد يكن لم إذا النشاط إلغاء تقرر أن لها يحق فإنه الدراسي، العام خالل اإلطار بتشغيل الجمعية التزام من الرغم على أنه على نوافق

 .المطلوبة بالصيغة بالتفعيل ويسمح معقول المشاركون

 النشاط تاريخ نهاية حتى أدناه اإللغاء لسياسة وفقًا وموافقتها، الجمعية علم دون الحساب من مللخص التفويض تغيير أو إلغاء بعدم أيًضا نتعهد

 .فيها / فيها المشاركين الصيفي المخيم أو / و النويديات أو / و الدورات في

 

 بحال المرشد واستبدال النويديات أو / و تالدورا تأخير أو وإلغاء النشاط، وساعات أيام تغيير لتقديرها، وفقًا الجمعية، إلدارة يجوز أنه نعلم

 .االمر لزم

 

 من عليه سيوصون أو / و, له ستسجلون اخر نشاط أي أو / و الصيفي المخيم أو / و النويديات أو / و الدورة - المطلوبة الخدمات استالم

 .اإللكتروني البريد / و القصيرة الرسائل خالل من المستخدم الى سيصل,  الموقع خالل

 بطاقة مع جنب إلى جنبًا( الدورات النويديات، ذلك في بما) المطلوبة الخدمة بداية في الجمعية ممثلي إلى استالمه تم الذي المستند تقديم جبي

  .االعتماد بطاقة لصاحب الهوية بطاقة إلى باإلضافة األخرى، األنشطة أو / و النويديات أو / و الدورة تكاليف لدفع المستخدمة االعتماد

 

 لهذه وتخضع بالجمعية، االتصال طريق عن الموقع خالل من المطلوبة بالخدمات يتعلق فيما التبادالت أو / و التغييرات إجراء يمكن

 .  الموقع خالل من التغيير هذا بمثل القيام يمكن ال: التأكيد مع. الدستور

 .الدستور هذا في كمعناها الصفقة، إلغاء الخدمة استبدال يشكل. حجزها او طلبها تم قد خدمة استبدال يمكن ال

 :التالية للتفاصيل ووفقًا أعاله مذكور هو كما الجمعية بدستور دراية على أننا كما

 



 
 
 

 

 من أو الهاتف عبر اإللغاء يتم لن الجمعية، سكرتارية في اإللغاء استمارة تعبئة بعد إال النشاط إنهاء طلبات معالجة تتم لن - المشاركة إلغاء

 .النويديات أو / و الدورة رشدم خالل

  الحيثيات لجميع الصيفي المخيم أو / و النويديات في أو / و الدورة في مستمًرا المشارك اعتبار سيتم كتابي، إشعار بدون

 .لشهرا نهاية حتى الدورة في للمشاركة استحقاق ذو المشارك الشهر، لذلك الكامل السداد إلى النويديات أو / و الدورة إلغاء يخضع

 :التالية للفئات الخروج رسوم جباية سيتم التاريخ هذا بعد النشاط / الدورة بدء تاريخ من شهرين حتى الدورات إنهاء طلبات استالم سيتم

 .شيكل 1،010 إلى تصل خروج رسوم فرض سيتم النشاط، بداية من الثالث الشهر من قبولها سيتم التي اإللغاء طلبات* 

 

 رسوم دفع بشرط المشاركة إلغاء يطلب الذي المستند تسليم تاريخ من يوًما 14 غضون في - بعد عن بيع صفقة في ةالمشارك إلغاء يسري

 .اإللغاء

 غضون في للمسجلين المدفوعات من النسبية الحصة ارجاع سيتم المشارك، أو الجمعية قبل من النويديات أو / و الدورة إلغاء حالة في

 .شهرين

 

 له؛ المحجوز الحدث قبل عمل يومين عن يزيد ال وما الحجز، تاريخ من يوم 14 يتجاوز ال موعد في كتابةًً الصفقة إلغاء يمكن - صفقة الغاء 

  

  

 . النشاط بدء قبل يوم 14 حتى 2022-2021 النويديات في التسجيل إلغاء على الموافقة سيتم* 

 .النشاط

  

 في بما األخرى، المختصة السلطات أو / و الصحة وزارة إرشادات بسبب جزئيًا أو كليًا النشاط تنفيذ يتم أال احتمال هناك أن مالحظة يرجى

 نهاية في النشاط تكلفة حساب إعادة سيتم الصحي، الحجر لفترة بأكملها بمؤسسة العمل يتم لن فيها التي الحاالت في. كورونا وباء بسبب ذلك

 .القدس وبلدية االمور أولياء نظمةم مع بالتنسيق وذلك النشاط، فترة

 استرداد الممكن من يكون لن التاريخ هذا بعد 20/06/21 التاريخ هذا حتى المدفوع المبلغ واسترداد الصيفية نويدياتلل التسجيل إلغاء يمكن

 .المدفوع المبلغ

 

 100 معاملة، لكل إلغاء كرسوم المعاملة سعر من ٪5 بنسبة الزبون على رسوم فرض سيتم - القسم هذا ألحكام وفقًا معاملة، إلغاء حالة في

 أو / و الدورة إلغاء فيه يتم الذي الحد وإلى إذا. منه اإللغاء رسوم جباية على موافقته تعني الزبون من اإللغاء طلب مجرد. بينهما األقل شيكل،

 الذي التاريخ من عمل أيام 7 غضون في هذا دفعها، التي ةالدفع مبلغ استرداد للزبون يحق الجمعية، قبل من آخر نشاط أي أو / و النويديات

 ونهائي كامل كتعويض كاملة البطاقة تقديم ومقابل الخدمة إلغاء بنيتها الجمعية فيه علمت

 الخدمة؛ بإلغاء يتعلق فيما



 
 
 

 

 صالحة ستكون األصلي للتاريخ مشتراةال التذكرة او البطاقة فإن المطلوبة، األخرى األنشطة أو / و النويديات أو / و الدورة تأجيل تم إذا

 .األموال استرداد للزبون يحق ذلك، من بدالًً أو الجديد، للتاريخ

 لن. المناسب غير السلوك أو / و االنضباط انتهاكات بسبب نشاط في المسجل مشاركة إنهاء أو / و إقصاء للجمعية يجوز - المشاركة إنهاء

 األموال استرداد في الحق المشارك او المسجل منح إلى األسباب هذه من واحدة بسبب النشاط في المشارك مشاركة وقف أو استبعاد يؤدي

 .اإلقصاء أو / و التوقف فترة خالل النشاط في مشاركته لعدم

 14 يتجاوز ال موعد في الجمعية، مع كتابيًا التواصل يمكنكم المرشد، تصرفات أو النويديات بعد أو دورة بخصوص شكوى وجود حالة في

 .الحدث تاريخ من يوًما

  

  النويديات من األوالد اخذ / االصطحاب بساعات تأخيرات

 اآلن من) منها جزء أو ساعة ربع كل عن شيكل25 قدرها إضافية دفعة عنه سينتج النويديات من الطفل اخذ او اصطحاب في تأخير أي

 .("اإلضافية الدفعة: "فصاعدًا

 سيشكل ،النويديات لنهاية المحدد الموعد بعد أي ،النويديات من لألطفال المتأخر االخذ او االصطحاب فإن أعاله، ورد مما االنتقاص دون

. الفور على كتابةًً االتفاقية إلغاء اإلضافية، الدفعة لجباية باإلضافة للجمعية، تسمح بطريقة الجمعية مع التواصل التفاقية أساسيًا انتهاًكا أيًضا

 فترة في الطالب مشاركة أو التسجيل إلغاء الحصري، لتقديرها وفقًا للجمعية، يجوز أنه عليه والمتفق لمعروفا من التسجيل، عند لذلك،

 .  المتأخر االصطحاب بسبب اإلضافية الدفعة لجباية بمفرده او باإلضافة هذا النويديات من طفلنا اخذ في المتكرر التأخير حالة في النويديات

  

 

 .بأكملها التشغيل سنة لكل مسبقا البريد بنك في نقدية دفع قسيمة االعتماد، بطاقات الشيكات، خالل من للدورات الدفع يتم - الدفع شروط

 

 قبل من اإللغاء حالة في التسجيل رسوم رد يتم لن. التسجيل وقت في برنامج كل في آلخر وقت من محدد هو كما التسجيل رسوم فرض سيتم

 .المشترك

 .القانونية لإلجراءات والتوجه أيام، سبعة إخطار بعد وذلك مشاركته بإيقاف مخولة الجمعية إدارة ستكون الدفع في يواظب ال الذي المشارك

 

 .شيكل 25 بمبلغ تغطية تكاليف الزبون سيحمل المرتجع، للشيك بالنسبة

 .فرق أي دون الجنسين إلى تشير لكنها المذكر بلغة مكتوبة التسجيل إجراءات 

 

 حاالت ذلك في بما بالممتلكات، تلحق التي األضرار عن مسؤولة غير الجمعية - األضرار

 .إلخ السمع، جهاز الصناعية، األطراف النظارات،: مثل: الطبية بالملحقات يتعلق بما الحال وكذلك. إلخ السرقة، فقدان

 



 
 
 

 

 . يةالجمع لنشر( األطفال ذلك في بما) عائلتي ألفراد صور بنشر هذا بموجب أصرح - الصور

 المعلومات سرية على الحفاظ مع الموقع، مستخدم خصوصية على اإلمكان، قدر بالحفاظ، الموقع إدارة تلتزم - الخصوصية على الحفاظ

 .الموقع ومستخدمي بـزبائن الخاصة الشخصية

 خصوصية أو / و لسرية كامل ضمان دائًما الممكن من ليس أنه له والواضح المعروف من أنه هذا بموجب المستخدم يقر ذلك، ومع

 بأي مسؤولة ليست الجمعية أن المستخدم يصادق وبالتالي اإللكتروني، البريد أو / و الويب موقع أو / و اإلنترنت عبر تنقل التي المعلومات،

 الموقع أو / و اإلنترنت عبر يقدمها التي المعلومات باستخدام يتعلق فيما األشكال من شكل

 .توزيعه أو / و ياإللكترون البريد أو / و

 ألحكام انتهاًكا تشكل معينة مادة كانت إذا ما تحديد مسؤولية تقع. قانوني غير لغرض الموقع خدمات استخدام للمستخدم يجوز ال أنه موّضح،

 التقدير الصدد، هذا في الجمعية ضد شكوى أو / و مطالبة أو / و ادعاء أي المستخدم لدى يكون ولن وحدها، الجمعية عاتق على الدستور هذا

 .المستخدم اسم أو / و االسم على بالموافقة يتعلق ما ذلك في بما الجمعية، إلدارة مخصص الموقع استخدام لكيفية الوحيد

 

 

 .النشاط من إضافي شهر مقابل الدفع يتضمن سبتمبر شهر بعد التسجيل* 

  والعطل االجازات – ج الجزء

 

 التسجيل فترة خالل منشور هو كما وبرنامج برنامج كل في الجمعية وتعليمات للتعريفات وفقًا اتالدور ستعقد اإلجازات، خالل - اإلجازة

 االسابيع عيد االستقالل، عيد اإلسرائيلية، الحروب لضحايا الذكرى ويوم الفصح وأسبوع وبوريم العرش عيد أسبوع باستثناء حال أي وعلى

 .العمل سوق في والسبت االعياد وأيام

 .اإلجازات بسبب الدروس إعادة او استرجاع يتم لن وبالتالي االعتبار في اإلجازة أيام أخذ تم الدورات، أسعار ابحس عند. أ

 

 . الجزئية المشاركة على للمشترك أموال استعادة او استبدال يتم ولن شهريًا النشاط مقابل الدفع -الغيابات

 

 

  مختلفة أمور – د الجزء

 - الخدمة أماكن تغيير

  

 / و نويديات أو / و الدورات بها ستعقد التي األماكن بتغيير القيام مختلفة، العتبارات ونتيجة الحصري لتقديرها ووفقا بالحق، تحتفظ جمعيةال

 .فقط استثنائية حاالت في سيحصل هذا أن الواضح من ذلك، ومع األخرى، األنشطة أو



 
 
 

 

 كل العمرية، الفئات مختلف من األطر تقسيم أو األطر دمج ذلك في بما الصيفية، ماتالمخي / الدورات /النويديات طبيعة تغيير للجمعية يجوز

 .المسجلين عدد وحسب الجمعية الحتياجات وفقًا ذلك

 مستمر بتوافر االلتزام على قادرة غير الجمعية فإن نفسه، الوقت وفي. األوقات جميع في متاحة ستكون وخدماته الموقع أن الجمعية تعتزم

 أو / و صيانته ألغراض آلخر، وقت من الموقع، استخدام عن التوقف للجمعية يجوز ذلك، إلى باإلضافة". سقوط" ودون دثحوا دون

 .الموقع إطار في المقدمة الخدمات في االنقطاعات أو / و األعطال بسبب ائتمان أو / و مالي تعويض أي منح يتم لن. تنظيمه

 المقدمة النويديات أو / و برامج أو / و الدورات أو / و المنتجات وتوافر نطاق مظهره، الموقع، لهيك تغيير آلخر، وقت من الجمعية، تقدر

 التغييرات، هذه إجراء سيتم. مسبق إخطار إلى الحاجة دون هذا وكل تشغيله أو / و الموقع في المتضمن آخر جانب أي وكذلك إطارها، في

 قد بطبيعتها،. اإلنترنت في تحدث التي األخرى والتغيرات التكنولوجية والتغيرات لإلنترنت كيةالدينامي الطبيعة إلى بالنظر األمور، جملة في

 أو / و مطالبة أو / و ادعاء أي المستخدم لدى يكون لن. شابه وما الراحة عدم البداية في تسبب أو / و أعطال على التغييرات هذه تنطوي

 .تنفيذها أثناء ستحدث التي واالعطال الخلل أو / و التغييرات هذه تنفيذ بسبب الجمعية ضد دعوى

 

 تحديث خالل من الموقع، على الواردة المعلومات من جزء أي آلخر، وقت من تغيير، أو إضافة تعديل، إزالة، في بالحق الجمعية تحتفظ

 المعلومات في التغييرات بسبب الجمعية ضد دعوى أو / و مطالبة أو / و ادعاء أي المستخدم لدى يكون لن. الموقع

 . الموقع في

 لمستخدم الموقع استخدام عن التوقف أو / و مستخدم لكل منه، جزء ألي أو الموقع إلى الوصول اتاحة منح رفض في بالحق الجمعية تحتفظ

 .مسبق إشعار أي وبدون الحصري لتقديرها وفقًا ذلك كل آخر، سبب ألي أو المستخدم تصرفات بسبب كان ان

 اإلسرائيلي للقانون تخضع االستخدام شروط وتفسير صالحية ذلك في بما الموقع، استخدام عن ينشأ قانوني سبب وأي الموقع هذا على النشاط

 .فقط

 للتنفيذ قابلة غير أنها تقرر أو صالحة إلغاؤها تم التي البنود فإن للتنفيذ، قابل غير أو صالح غير االستخدام شروط من جزء أي أن تقرر إذا

 هي وفقط المذكورة البنود تُعد ذلك من بدالًً أو األصلية، البنود الى يكون ما أقرب محتواها يكون للتنفيذ، وقابلة صالحة ببنود دالهااستب سيتم

 .المفعول سارية االستخدام بنود باقي وستظل كملغيّة،

 استخدام أو / و تصفح لك يحق ال الدستور، هذا في المذكورة واإلشعارات واألحكام الشروط االستخدام، شروط على توافق ال كنت إذا

 .الموقع

 قبل الكتابة تاريخ كان إذا آخر، مستند أي أو / و الزبون مستندات في أخرى وشروط واألحكام الشروط هذه شروط بين تعارض حالة أي في

 .الدستور نشر تاريخ قبل كتابته تاريخ يكون الذي اآلخر المستند أو / و الزبون مستندات أحكام فستسود الدستور، هذا نشر تاريخ

 .لالتفاقية موافقة يشكل الدستور هذا والتوقيع الموقع على التسجيل مجرد
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