
 תנאי שימוש

 "האתר"( )להלן: שלה האינטרנט לאתר גישה מאפשרת "פרופאונד"( )להלן: בע"מ השקעות בית פרופאונד

 ובלתי משמעית חד הסכמה מהווה באתר ושימוש כניסה להלן. המפורטים לתנאים בכפוף בו ושימוש

 איננו אשר משתמש הסתייגות. או הגבלה כל ללא להלן המפורטים השימוש לתנאי המשתמש מצד חוזרת

 זה. באתר שימוש לעשות רשאי אינו השימוש, בתנאי לאמור מסכים

 כללי .1

 בדפי הקבועים ולתנאים להוראות כפופים פרופאונד ידי על הניתנים והשירותים המוצרים .כל1.1

 האתר.

 תהיה לא פרופאונד המשתמש. של הבלעדית באחריותו הינם בו האמור ובמידע זה באתר .השימוש1.2

 אשר עקיפים ו/או ישירים הוצאה, ו/או נזק ו/או הפסד לכל שהיא, צורה ו/או אופן בשום אחראית,

 כלשהו. מידע של השמטה או זה, אתר מכיל אשר מהמידע חלק כל על הסתמכות או משימוש נגרמו

 דפי של והתוכן החומר המידע, את מוקדמת, הודעה כל וללא עת, בכל לשנות רשאית .פרופאונד1.3

 שינויים אחר ולעקוב להתעדכן מחויב המשתמש באתר. פרסומם עם יחייבו אלה שינויים זה. ראת

 השינויים. לכל כהסכמה כמוהם לאתר כניסה ו/או שימוש השימוש. בתנאי שחלו

 יוצרים זכויות .2

 קטעי תמונות, צילומים, איורים, תרשימים, שרטוטים, הגרפי, העיצוב לרבות בו והתכנים .האתר2.1

 מסחר, סימני פטנטים, זכויות יוצרים, זכויות ע"י מוגנים בהם וכיוצא מולטימדיה גרפיקה, ם,טקסטי

 האלו הזכויות כל "הזכויות"(. )להלן: אחרות קנייניות וזכויות רוחני קניין זכויות מסחריים, סודות

 מכל ותזכ כל תהיה ולא אין ולמשתמש פרופאונד בבעלות הינם זה אתר של התוכן ו/או למידע בקשר

 בתוכנן. או אלו בזכויות שהוא סוג

 שלמה. כיצירה מוגן כמכלול .האתר2.2

 ולא בלבד אישי לשימוש הינה שהמטרה ובלבד באתר המשתמש לגלישת מסכימה .פרופאונד2.3

 מפרופאונד. ובכתב מראש אישור ניתן אם אלא ברבים, הפצה ו/או מסחרי לשימוש

 מחדש, להפיץ להעתיק, אין בזכויות. לפגוע כדי בה שיש הפעול כל לעשות שלא מתחייב .המשתמש2.4

 במידע לעשות אין מפרופאונד. ובכתב מראש הסכמה ללא מוגן, מידע שהוא אופן בכל לפרסם או לשדר

 של הטוב בשמה או מהימנותו המידע בנכונות לפגוע העלולה פעולה כל או שהוא, כל שינוי המוגן

 במידע. בעלות יש לו – אחר גורם כל לש או במידע זכויות כבעלת פרופאונד

 למטרה פרט אחרת מטרה לכל בתוכן ו/או במידע שימוש כל לעשות שלא מתחייב .המשתמש2.5

 ו/או במידע לפגוע העלולה פעולה כל ו/או סילוף ו/או שינוי כל לבצע אין מקרה ובכל לעיל, המותרת

 אחר. גורם כל של או בו, םהיוצרי זכות כבעלת פרופאונד של בשמה ו/או בכבודה בתוכן,



 התוכן ו/או מהמידע חלקים ו/או חלק של אחסון או שיכפול צילום, פרסום, הפצה, שידור, .העתקה,2.6

 ובכתב מראש הסכמה ניתנה אם אלא בהחלט, אסורה פרסום ו/או הפצה לצורך צורה ו/או דרך בכל

 מפרופאונד.

 ייעוץ או דעת חוות מתן אי .3

 ומותאם המתחשב – אישי לייעוץ תחליף להוות כדי בו ואין מידע ספקל מטרתו באתר .האמור3.1

 ייעוץ לרבות מוסמך, השקעות משווק או השקעות יועץ תיקים, מנהל בידי – ונכסיו אדם כל לצרכי

 בכל עליו להסתמך ואין וכדומה ערך ניירות ו/או פיננסים נכסים לרכישת המלצה מס, ייעוץ משפטי,

 זאת עושה כן, העושה וכל רלוונטיים, מקצוע מאנשי ייעוץ ו/או חוות לקבל לימב שהיא דרך ו/או צורה

 המלאה. ובאחריותו עצמו דעת על

 ליום נכונות פרופאונד, דעת על הן מפורסמות, אם באתר, המפורסמות וההערכות הדעת חוות .כל3.2

 כל וללא לב תוםב ניתנות וההערכות הדעת חוות מוקדמת. הודעה כל ללא לשינוי וכפופות הפרסום

 פרופאונד. מצד אחרת או משפטית אחריות נטילת

 כל דעה הבעת משום האמור במידע אין לו. אחראית ואינה המידע נכונות את בדקה לא .פרופאונד3.3

 מציעה. חברה שאותה הערך ניירות של ותנאיהם טיבם על או במידע הנסקרת החברה על שהיא

 הוצאה, ו/או נזק ו/או הפסד לכל שהיא, צורה ו/או אופן בשום אחראית, תהיה לא .פרופאונד3.4

 זה, אתר מכיל אשר מהמידע חלק ו/או כל על הסתמכות או משימוש נגרמו אשר עקיפים ו/או ישירים

 כלשהו. מידע של השמטה או

 במפורש כלשהי, אחריות להטיל כדי בו אין נתינתו, למועד ואמין מוסמך מקורו אם הגם .המידע,3.5

 אמיתותו תקפותו, שלמותו, דיוקו, נכונותו, זמינותו, להמשך בנוגע אחרים ועל פרופאונד על לא,מכל או

 מסוימת. למטרה התאמתו ו/או

 במפורש ממליצה, פרופאונד כאילו בכך לראות אין באתר, במפורש מופיע ג' צד של שאזכורו .הגם3.6

 וכן כלשהו, ג' צד של שירות ו/או מוצר ,יעוץ דעה, הערכה, דעת, חוות מידע, כל על להסתמך מכללא, או

 תקפותם. ו/או לנכונותם אישור בכך לראות אין

 אחריות הגבלת .4

 חומר או מידע וכל בבסיסו העומד התוכנה קוד בו, המופיע המידע כל כולל בכללותו .האתר4.1

 לא ופרופאונד "(Available As)" או "(Is As)" שהוא "כמות מוצגים האתר, באמצעות הנגישים

 שלמותו, איכות, מהותו, לטיבו, בו, הכלול למידע בקשר מכללא, או במפורש אחריות, בכל שאית

 אחראית, תהא לא פרופאונד בנוסף, מסוימת. למטרה והתאמתו מהימנותו אמיתותו, דיוקו, נכונותו,

 בכל לשהוכ ג' לצד ו/או למשתמש שיגרם עקיף, ובין ישיר בין הפסד, ו/או נזק לכל מכללא, או במפורש

 באתר. לשימוש הקשור

 תקלות, מפני חסין ויהא רציף באופן יינתן יופרע, לא באתר השימוש כי מתחייבת אינה .פרופאונד4.2

 ותוכנה חומרה כל על להגן המשתמש באחריות מחשב. ונגיפי מידע אובדן כשלים, שיבושים, טעויות,

 מחשב. נגיפי חדירת ו/או מידע אובדן ו/או תקלה ו/או פגיעה כל למנוע מנת על מספקים באמצעים



 תוכנה, יישומי מ"וירוסים", כתוצאה להיגרם עלול אשר נזק לכל אחריות בכל תישא לא פרופאונד

 פרופאונד. ידי על הננקטים המידע אבטחת באמצעי פגיעה כל או פריצות

 ו/או טענה ,דרישה כל על בזאת מוותר והמשתמש בלבד, המשתמש אחריות על הוא באתר .השימוש4.3

 דיוקו, נכונותו, לשלמותו, בקשר ו/או באתר, המידע של איכותו ו/או מהותו לטיבו, בקשר תביעה

 מסוימת. למטרה והתאמתו מהימנותו, אמיתותו,

 ולא האתר, בתכולת השמטה או טעות שיבוש, כל בגין חבות או אחריות בכל תישא לא .פרופאונד4.4

 לאתר הגישה עקב שייגרם או הנגרם – אגבי או תוצאתי קיף,ע או ישיר – נזק לכל אחראית תהיה

 באתר. השימוש או לאתר מהגישה שהיא כל מניעה עקב או בו והשימוש

 תוכנות / קישורים .5

 ידי על להגיע עשוי המשתמש אליהם ג'( )צד אחרים לאתרים "(LINKS)" קישורים מכיל .האתר5.1

 באמצעות לאתר המקושרים אחרים באתרים המצוי למידע אחראית אינה פרופאונד באתר. שימוש

 שהוא, סוג מכל לנזקים באחריות תישא לא והיא כאלה( יהיו או שיש )ככל אלקטרוניים קישורים

 אלו. באתרים המצוי מידע על הסתמכות עקב למשתמש שייגרמו

 כל יןא לפרופאונד בלבד. הנוחות לצורך הינם אחרים לאתרים ו/או אחרים מאתרים .קישורים5.2

 או המלצה אישור, תוקף, גושפנקא, כמתן ג' צד לאתרי קישורים לפרש ואין הקישורים על שליטה

 והשירותים למוצרים או מפעיליהם תוכנם, מקושרים, אתרים לאותם פרופאונד ידי על העדפה

 לשירותים ו/או המקושרים באתרים המופיע לתוכן באחריות נושאת אינה פרופאונד בהם. המוצגים

 בלבד, הנוחות לשם הם תוכנות להוריד ניתן בהם לאתרים קישורים בהם. המוצעים מוצריםוה

 לרבות תוכנות, הורדת בשל יגרם אשר עקיף, או ישיר נזק, ו/או פגיעה לכל אחראית תהא לא ופרופאונד

 לשימוש הרישיון בהסכם לאמור כפופה כלשהי תוכנה והורדת שימוש מחשב. נגיפי ידי על פגיעה

 התוכנה. הבאות

 פורומים .6

 אם וככל שיהיו פורומים באתר, יחולו ההוראות הבאות:

 כותבי/שולחי של הבלעדית באחריות הינן בפורומים המופיעות ההודעות כל כי למשתמש .ידוע6.1

 הבלעדית. באחריותו הינו ידו על הנכתבת/נשלחת הודעה כל תוכן כי מאשר המשתמש ההודעות.

 שגיאות לרבות בפורומים, ההודעות איכות ו/או אמיתות ו/או לנכונות אחראית אינה .פרופאונד6.2

 מחדלים או במשתמשים פגיעה הטעויות, לכל אחראית אינה פרופאונד שהוא. סוג מכל וטעויות כתיב

 לכל אחראית אינה פרופאונד לפורומים. הודעות של שליחה ו/או מכתיבה כתוצאה להיגרם שעלולים

 האמור את מאשר המשתמש בפורומים. המופיע במידע משימוש כתוצאה גרםלהי שעלול נזק או אובדן

 מוטעה מטעה, שגוי, פוגע, למידע להיחשף עלול הוא בפורום השימוש במסגרת כי לו ידוע כי וכן לעיל

 כך. עם בקשר מפרופאונד תביעה או דרישה טענה, כל לו תהיה לא וכי וכו'

 ו/או חוקית שאינה הודעה כל לשלוח שלא מתחייב ומיםלפור הודעות שולח ו/או שכותב .המשתמש6.3

 הרע לשון הוצאת ו/או דיבה הוצאת להוות עלולה ו/או משמיצה ו/או גסה ו/או מטרידה ו/או מזיקה



 הודעה לפורום לשלוח שלא מתחייב המשתמש אחר. משתמש של פרטיות את להפר עלולה ו/או

 המשתמש מסוימת. פעולה ו/או התנהגות ודדלע ו/או אחרים משתמשים לשדל שעלול מידע שמכילה

 האלקטרוני הדואר בתיבת או בפורום אם בין אחרים למשתמשים זבל דואר לשלוח שלא מתחייב

 להתחזות שלא מתחייב המשתמש בפורום. – שמתפרסמת ככל – שמתפרסמת כפי שלהם הפרטית

 תוכנה ו/או מידע כל שלוחל שלא מתחייב המשתמש אחרת. ישות כל ו/או חברה ו/או גוף ו/או אדםל

 ו/או החוק הוראות את במתכוון שלא ובין במתכוון בין בעקיפין, או במישרין מפירים אשר קובץ ו/או

 קניין של אחרת זכות כל ו/או יוצרים זכויות ו/או סודי מידע ו/או מסחר סימן ו/או פטנט ו/או הבורסה

 ו/או לפרופאונד מעניק ההודעה תבכו ו/או השולח ו/או המשתמש שהוא. כל ג' צד של רוחני

 המידע. פרסום ממועד החל שהיא תמורה כל ללא במידע להשתמש הזכות את אחרים למשתמשים

 את ולשלב לגזור לתרגם, לשכתב, להפיץ, לאור, להוציא לעבד, לתקן, LINE ON רשאית פרופאונד

 דרך בכל ו/או מקום לבכ חלקו, או כולו המידע, ו/או החומר את להציג אחרים, בתכנים המידע

 או היום הידועה טכנולוגית דרך בכל ו/או בתקשורת ו/או האינטרנט רשת גבי על ו/או ובעולם בישראל

 בעתיד. ידועה שתהיה

 – הודעות למחוק ו/או לתקן ו/או לערוך רשאים יהיו מטעמה נציג וכל פרופאונד כי למשתמש .ידוע6.4

 מתן ללא וזאת שהיא דרך בכל ההודעה את לפרסם המשתמש בעד למנוע ו/או במלואן או בחלקן

 ע"י נשלח ו/או שנכתב מידע של מקרה בכל כי מובהר לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי מראש. הודעה

 שיקול לפי כאמור לפעול רשאית תהא פרופאונד אלה, בתנאים האמור את להפר ושעלול המשתמש

 והבלעדי. המוחלט דעתה

 כל בגין פרופאונד את לשפות ומתחייב מסכים לפורום, ההודעות שולח ו/או כותב ו/או .המשתמש6.5

 כלפיה שתהיה דרישה ו/או תביעה בשל שיהיו, ככל עו"ד, טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות הוצאה,

 אלה. תנאים מהוראות הוראה כל של הפרה עקב שהוא כל ג' צד מאת

 המשתמש. של פרטיותו על להגן מנת על דעתה שיקול עפ"י יכולתה כמיטב תפעל .פרופאונד6.6

 זאת התיר אם אלא המשתמש, אודות מידע לחשוף לא כדי סבירים באמצעים תנקוט פרופאונד

 המשתמש ופרטי זהות את לגלות ו/או לחשוף רשאית פרופאונד לעיל, האמור למרות בעצמו. המשתמש

 מוסמכת. רשות ע"י זאת שותלע תידרש פרופאונד אם ו/או במידע חוקי לא שימוש עשה וזה במידה

 ברי הם כי להניח ואין שהינם טוענים שהם מי הינם בפורומים הפעילים המשתמשים כי להניח .אין6.7

 ומדויק. אמין הינו זה מידע כי או בפורומים מפרסמים הם אותו במידע סמכא

 אלקטרוני דואר .7

קשרות אחרת, אינה מוגנת כל התקשרות באמצעות דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, בדומה לכל הת

שא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם למשתמש יוחשופה לחדירות, אובדן, גילוי ושינוי. פרופאונד לא ת

או לצד ג' כלשהו, בנוגע למשלוח דואר אלקטרוני אשר נשלח על ידי המשתמש ו/או אל המשתמש, על 

 פי בקשת המשתמש.

 

 



 הפרטיות הגנת .8

 1981- התשמ"א הפרטיות, הגנת לחוק בכפוף שפרופאונד, לכך מסכים והמשתמש למשתמש .ידוע8.1

 שיקול ועפ"י יידרש שהדבר ככל שהוא, שלישי צד לכל המשתמש אודות מידע תעביר דין, כל ולהוראות

 פרופאונד. של הבלעדי דעתה

 שונים כלים על מידע לו לספק מנת על אודותיו, במידע שימוש תעשה שפרופאונד מסכים .המשתמש8.2

 פרופאונד. שבניהול

 תוקף מתן אי .9

 ומכללא, במפורש המלצה, ו/או אישרור ו/או אישור תוקף, מתן להוות כדי באתר הניתן במידע .אין9.1

 כלשהו. ג' צד של שירותים או מוצרים מידע, דעת, חוות ייעוץ, לכל

 ואינו בלבד ואינפורמטיביות כלליות למטרות והינ באתר הכלול המידע כי בזאת מבהירה .פרופאונד9.2

 אחר. גורם כל עם ו/או פרופאונד עם עסקאות לביצוע שידול או המלצה ייעוץ, משום מהווה

 או קשר כל פרופאונד לבין בינו יוצרים אינם ממנו או לאתר מידע שתשדורת מסכים .המשתמש9.3

 אלה. שימוש בתנאי במפורט האמור מן החורגים יחסים

 במשרדי המצוי המידע לבין באתר השימוש במהלך שהתקבל המידע בין סתירה של מקרה .כל9.4

 – פרופאונד עובדי ע"י פה-בעל או בכתב שנמסר מידע אם ובין הרשמיים במסמכיה אם בין – פרופאונד

 עובדי ע"י שנמסר זה או הרשמיים במסמכיה פרופאונד, במשרדי המצוי המידע כמחייב ייחשב

 פרופאונד.

 שיפוי .11

 עקיפים, ו/או ישירים הוצאה, ו/או הפסד ו/או נזק לכל שהיא אחריות בכל תישא לא .פרופאונד11.1

 במידע ו/או באתר להשתמש יכולת אי ו/או באתר שימוש בשל כלשהו ג' לצד או למשתמש יגרמו אשר

 שימוש כל ו/או האתר ותוכן המידע על הסתמכות תוך הנעשית החלטה ו/או פעולה כל בשל ו/או שבו

 הפסד. ו/או לנזק אפשרות על יודעה פרופאונד אם אף וזאת השימוש, בתנאי לאמור בניגוד הנעשה

 כל בגין בה משרה ונושאי עובדיה מניותיה, בעלי נציגיה, פרופאונד, את לשפות מתחייב .המשתמש11.2

 עקב להם רמושייג משפט( והוצאות דין עורכי טרחת שכר )לרבות הוצאה ו/או תשלום הפסד, נזק,

 מסכים המשתמש בנוסף, שבו. במידע או באתר מוסמך בלתי שימוש או באתר השימוש תנאי הפרת

 בלתי ו/או צפויים עקיפים, ו/או ישירים הוצאות, ו/או ההפסדים ו/או הנזקים לכל באחריות לשאת

 פרופאונד. בשליטת אינם ואשר צפויים

 שיפוט ומקום דין ברירת .11

אתר זה מנוהל על ידי פרופאונד ממשרדיה הממוקמים בישראל. השימוש באתר זה יהא כפוף לדיני 

ישראל ויפורש על פי דיני מדינת ישראל להוציא דיני המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו. 

כל תביעה, מחלוקת ו/או טענה שתוגש בקשר לאתר זה תוגש ותתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך 



ישראל ולא בבית משפט אחר מחוץ לה. אם תנאי כשלהוא ו/או הוראה בתנאי השימוש יימצא כחסר ב

תוקף ו/או בלתי אכיף, הרי שההוראות האחרות של ההסכם יישארו במלוא התוקף. כל תנאי מתנאי 

שימוש אלה אשר ייקבע לגביו כי הוא חסר תוקף ו/או בלתי אכיף, לרבות, הגבלת האחריות בתנאי 

תוקף אשר משמעותו דומה ככל האפשר לתנאי אשר נמצא כחסר -וש, יוחלף ע"י תנאי אכיף וברהשימ

 תוקף ו/או בלתי אכיף.

 

 


