
 :NIFתנאי שימוש, תנאי פרטיות ועיקרי גלישה באתר הקרן החדשה לישראל 

המפורט להלן הינו כולל את כל תנאי השימוש, תנאי הפרטיות ועיקרי הסכם ההתקשרות המחייב  .1

(להלן:  NEW ISRAELI FUNDבכל הנוגע לגלישה באתר האינטרנט של הקרן החדשה לישראל 

 "הקרן") או כל אתר אחר המופעל על ידה ו/או מטעמה ובין הגולש/ת (להלן: "המשתמש/ת"). 

האתר נועד לצורך מתן מידע, נגישות, יצירת קשר והצגת פעולות הקרן, והאמור להלן מהווה הסכם  .2

להתחייבות משפטית מלאה בין המשתמש/ת ובין הקרן. השימוש באתר בין אם על דרך של גלישה 

רגילה ובין אם על ידי גלישה באמצעי סלולרי או אמצעי דומה, לרבות התכנים הכלולים באתר 

ובשירותים הניתנים או פועלים בהם, מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה, והם ייחשבו כמחייבים, בין 

 אם הגישה לאתר נעשית מישראל ובין אם מחוצה לה. 

", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, בתנאי שימוש ומסמך זה, משמעות המושגים "תוכן .3

או כל שילוב שלהם וכן עיצובם,  ,(audio-visual) קולי-לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור

עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, 

קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה,  סרטון,  תרשים, דמות, הדמיה, דגימה טבלת נתונים, 

פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל  ,(format) קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר

 .(icon) וצלמית

אי הסכמה להסכם, במלואו או חלקו, מצד המשתמש/ת, אין לעשות כל שימוש באתר ו/או בתכניו  .4

 למעט עיון בו. 

י השימוש האמורים באתר בכל עת, וללא הודעה או התראה, ובכלל הקרן רשאית לשנות את תנא .5

 זה הגבלות או אישורים הנדרשים בהקשר האמור. 

האתר והמידע המופיע בו מיועדים לשימושים כפי שהם מופיעים באתר. אין כל אפשרות או צורך  .6

יות, להאתימם לצרכים האישיים של כל משתשמש/ת. הקרן עושה מאמצים, במגבלות הטכנולוג

 להתאים את האתר לבעלי צרכים עם מוגבלויות, בהתאם לחובות הקיימות על פי הדין. 

השימוש באתר ובתכנים הינו למטרות פרטיות, אישיות, לא פומביות ולא מסחריות. אין  .7

להעתיק, באופן מלא או חלקי, כל פריט או תוכן, במלואו או בחלקו, כפי שמופיע באתר, גם לא 

שב או למכשיר אחר. אין לאפשר לצד שלישי אחר לעשו שימוש בכל דרך בהעתקה ארעית למח

שהיא בתכנים, לרבות סרטונים והאמור והנאמר או מוצג בהם, בין אם באמצעי אלקטרוני, 

דפוס, קולי או אורקולי, מכני או אחר, בין אם המטרה הינה מסחרית ובין אם אחרת. העושה 

ית לכל קישור, הצגה או שימוש בתכנים כפי שימוש באתר נושא באחריות המלאה והבלעד

שייעשו על ידו, וככל שאלה מפרים זכויות של האתר ו/או צד שלישי שהוא, יישא באחריות מלאה 

מוחלטת ובלעדית לכל נזק שייגרם בעקבות שימושים אלה, לרבות שיפוי של האתר ומפעיליו 

 בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוצג בעניין.  

להציג תכנים מהאתר ברשתות חברתיות, לרבות לא צילומי מסך או גזירה ו/או עריכה של אין  .8

התכנים המופיעים באתר. ניתן להניח קישור של האתר במסגרת רשתות חברתיות, וזאת תוך 

 המלאה של האתר.  URL -מתן קרדיט מלא והפניה לכתובת ה

חל איסור חמור לבצע כל שימוש בניגוד לדין באתר, בתכניו ו/או בגורמים הקשורים ומפעילים  .9

, חוק הפרת הפרטיות, 1965-אותו, לרבות לא הפרות של חוק איסור לשון הרע, התשכה"



, או כל הוראת דין אחרת, לרבות חוק העונשין 2007-, חוק זכות יוצרים, התשס"ח1980-התשמ"א

קישור בין האתר ובין תכנים אסורים אחרים, לרבות תכנים פורנוגראפיים,  וכן 1977-התשל"ז

תכנים העוסקים בהפרות דין, או שפרסומן מנוגד לדין או כאלה המעודדים או משדלים לביצוען 

 של פעולות המנוגדות לחוק. 

 קניין רוחני: .10

ן ו/או ברישיון כל זכויות היוצרים באתר ו/או הקניין הרוחני שייכים ומצויים בבעלות הקר 10.1

ו/או בהרשאה מצד בעלי הזכויות כלפי הקרן. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש, מלא או 

חלקי, בכל פרט המופיע באתר, לרבות תוכן מילולי, תמונות, גרפיקה, אנימציה, פונטים, לרבות 

צילומי מסך, ללא כל הרשאה מפורשת מהקרן ו/או מהגורמים האחרים בעלי הזכויות באתר 

/או ביצירות המופיעות בהן. אין להעתיק, לשעתק, להעמיד לרשות הציבור באופן אחר, להפיץ, ו

להקליט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כלשהו תכנים אלה, ללא קבלת רשות מטעם 

הקרן ו/או בעלי זכויות אחרים וכן ציון קרדיט מלא ליוצרים בנוסף על הפניה מלאה לאתר 

 הקרן. 

כל שביכולתה ובהתאם להוראות הדין על מנת שתוכן המופיע באתר, לרבות הקרן עושה  10.2

צילומים, תכנים וכיו"ב, יתקבלו ויעשה בהם שימוש רק בהתאם לרשות בעלי הזכויות ו/או 

האפשרויות האחרות הקיימות על פי דין. עם זאת, עשויות לנבוע תקלות הנובעות מתום לב, או 

בלי דעת כי הדבר עשוי להוות פגיעה ביצירות מוגנות. ככל טעויות של צד שלישי, אשר נעשו מ

שיש למשתמש/ת טענה בדבר הפרה של זכויות קניין רוחני לגבי תוכן ו/או יצירה המופיעה 

 באתר המשתמש/ת מתבקש להודיע ללא דיחוי אודות הפרה זו באמצעות הדוא"ל הבא:

 _____________. באחריות המשתמש לוודא דבר קבלת הדוא"ל. 

  –פרטיות  .11

האתר אינו מספק שירותי דיוור ישיר ו/או מבקש לאסוף פרטים אישיים הנוגעים לצענת  11.1

הפרט של משתמש/ת. ייתכן ולחלק מהפונקציות או הצרכים של האתר, משתמש/ת ייתבקשו 

למסור פרטים ליצירת קשר וכן פרטים אישיים נוספים (גיל, מקום מגורים, מגדר), חלקם 

ם. הקרן עושה כמיטב יכולתה על מנת להבטיח את שמירת לצרכים סטטיסטיים או ארגוניי

הפרטים האמורים וכי אלה לא יועברו לידי צד שלישי אשר אינו קשור לקרן ו/או לתפעול 

 השוטף של האתר (ולצרכים אלה בלבד). 

הקרן לא תמכור או תעביר, בתמורה או שלא בתמורה, כל מידע אשר יתקבל כאמור לצד  11.2

הדבר מתחייב מהוראות הדין. הקרן לא תעשה כל שימוש במידע שלישי כלשהו, אלא אם 

האמור אף לא לצרכי דיוור ישיר מטעמה או מצד גורמים הקשורים עמה ללא הסכמה של 

 המשתמש/ת. 

למרות האמור לעיל, היכן שקיים צורך לעדכן אודות ארועים הקשורים באבטחת מידע,  11.3

ימוש אלה מהווים הסכמה לקבלת דיוור הקרן תעביר מידע כאמור לידי המשתמש/ת ותנאי ש

 ישיר באמצעי זה ועבור מטרה זו. 

הקרן עשויה לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים לשמירת מידע לא מזהה או בעל אפיוני  11.4

זיהוי שונים בנוגע להתנהגות או אופני גלישת משתמש/ת באתר, לצורך טיוב הגלישה באתר, 

תשמשת/ ערים לכך כי נתונים אלה עשויים להיות פילוח נתונים וקבלת מידע רלוונטי. המ



מוצלבים עם נתוני גלישה באתרים אחרים באמצעות שירותי סטטיסטיקה וכן עשויים לשמש 

 את הקרן לבחינת התנהגות גולשים. 

ממנה מתבצעת הגלישה על ידם, עשויה לשמש את  IP -המשתמש/ת ערים לכך כי כתובת ה 11.5

יעילים אותם לצרכי ניהול האתר. היכן שקיימת חובה על הקרן ואת האתר ו/או הגורמים המפ

 פי דין לעשות כו, הקרן תפעל בהתאם להוראות הדין. 

אין לקרן כל אחריות או קשר לאתרים חיצוניים אשר קישורים המופיעים באתר מובילים אליהם,  .12

ישה ואין באפשרותה לקבוע את רמת המהימנות או בטחון המידע הנובע מהם או כתוצאה מהגל

 בהם. 

על ההסכם וכל דבר הקשור באתר יחול הדין הישראלי, ודין זה בלבד. כל עניין הקשור באתר,  .13

לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב  –בתוכנו, בפרסומים הנלווים אליו או בכל הבט קשור אחר 

 יפו סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לדון בנושאים אלה. 

 

    

  

 


