תנאי שימוש באתר ובארכיון המרכז למורשת המודיעין
ברוכים הבאים!
אנו מברכים אותך על השימוש בארכיון המרכז למורשת המודיעין ובאתר ) /http://www.intelligence.org.ilלהלן –
האתר(.
השימוש ו/או העיון בארכיון ובאתר בשירותיו ובשירותי צד ג' בארכיון ובאתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים
להלן .הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך )להלן – המשתמש(
לבין האתר ו/או בעליו )להלן – האתר( .אשר על כן ,הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב .האתר שומר לעצמו
את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.
תאריך עדכון אחרון12.4.2018 :

כללי
.1

הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

.2

הארכיון והאתר בבעלות ,פותחו ,הוקמו ומופעלים על-ידי עמותת המרכז למורשת המודיעין ,והינם מקור למידע בכל הקשור
במודיעין וטרור .הארכיון פועל לאיסוף ,שימור ,טיפוח והנחלה של ידע מתודולוגיה ומורשת של קהילת המודיעין וכן לשימור
האוספים של הארכיון לדורות הבאים ולהנגשתם לקהל הרחב .כל מקום בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה היא גם לבעלי
האתר.

.3

"שימוש" באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו ,במחשבך ו/או בטלפון החכם ו/או בטאבלט
ו/או במכשירי קצה ,בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי ,לרבות ,אך
לא רק ,גלישה ,עיון ,יצירת קולקציות ,הרכבת קולקציות ,רכישות ,פניה למפרסמים ,העלאת תכנים ,העלאת תגובות,
פורומים ,צ'אט ,וביצוע כל פעולה שהיא באתר ו/או בהסתמך על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר .השימוש באתר מהווה
אישור כי הבנת ,והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן ,וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה
במישרין או בעקיפין כנגד האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר .אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים
הרשומים בתנאי שימוש זה ,הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.

.4

"תכנים" משמעם כל מידע ו/או ידע באתר ובארכיון לרבות ולא רק :כתבות ,פרסומים ,ידיעות ,סקירות ,סקירות מקצועיות,
מחקרים ,נתונים ,הודעות ,צילומים ,סרטונים ,וכל מידע ו/או ידע אחרים ,בכל פורמט ו/או בכל סידור ,בין אם הם בבעלות
האתר ובין אם הם בבעלות צדדים שלישיים ובין אם הם הועלו לאתר באמצעות המשתמשים.

.5

תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

.6

שימוש יעיל באתר מצריך חיבור זמין לאינטרנט ,התקנת דפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר  6ומעלה או דומה במחשבך וכן
לאפשר צפייה בקבצי  pdfעל ידי תוכנת מסוג  Acrobat Readerאו דומיה במחשבך ולאפשר הצגת  ,Flashוכן קיומו של דואר
אלקטרוני תקין שלך .האחריות לוודא כי במחשבך מותקנות התוכנות שלעיל מוטלת עליך בלבד ,בטרם כל שימוש באתר.

התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב:
.7

השימוש באתר מוגבל למטרות אקדמיות הוראה ומחקר ,ביקורת ,סקירה ,דיווח עיתונאי והבאת מובאות ,והמשתמש מתחייב
לא לעשות בו שימוש אסור לכל מטרה מסחרית אחרת.

.8

לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי ולא להפר כל חוק ו/או דין.

.9

השימוש באתר ו/או קבלת רשות לעיין בתכנים מאוספי הארכיון אינה מקנה זכות לפרסם את התכנים ,אלא בהתאם לתנאים
הקבועים בחוק .משתמש המבקש לפרסם חומר חייב לקבל את רשות הארכיון בכתב לפרסום החומר לאחר מילוי בקשה
בכתב.

 .10לא לעשות שימוש באתר בניגוד לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  1981ותקנותיו וכל דין רלוונטי אחר .משתמש המבקש לעיין
בחומר כללי ,העשוי לכלול גם מידע אישי שחשיפתו עשויה לגרום נזק ,מתחייב שלא יפרסם בכל צורה שהיא ולא יעשה כל
שימוש במידע זה.
 .11כל המעיין בחומר בין כותלי הארכיון חייב למלא אחר ההוראות להלן:
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

לא יוציא כל חומר מאולם הקריאה.
לא יוציא מאומה מתוך החומר שנמסר לעיונו.
לא ישנה את סדר המסמכים בתיק.
לא יגרום נזק כלשהו בגוף החומר )לא ילכלך ולא יקרע( ,לא ירשום או ימחק מאומה במסמכים או בשוליהן ,לא יצמיד
לחומר סימניות.
יציית להנחיות האחראים בארכיון/ספריה.

 .12חובת מסירת פרסומים וכללי הציטוט:
 12.1.כל המשתמש באחד מאוספי הארכיון חייב להמציא לארכיון ללא תשלום עותק אחד של כל פרסום )כולל עבודות גמר
ועבודות דוקטורט( שלצורך כתיבתו נזקק לחומר מאוספי הארכיון.
 12.2.כל משתמש חייב לציין בצורה ברורה ונאותה בפרסומיו את ארכיון המל"מ כמקור לחומר שהוא נזקק לו על פי הפורמט
הבא__________________________:
 .13לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הגשת בקשה לעיין בתכנים מהארכיון .ידוע למשתמש כי מסירת
פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין ,תשל"ז .1977-האתר יהא רשאי ,על פי
שיקול דעתו ,להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים,
למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה .כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו
כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם
לו כתוצאה מפעולות אלה.
 .14לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים .לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב ,קוד מחשב או יישום
הכוללים נגיף-מחשב )"וירוס"( ,לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני ,תולעים ) ,(Wormsואנדלים ),(Vandals
יישומים מזיקים ) (Malicious Applicationsוכיו"ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום
בפעילותו של מחשב אחר.
 .15לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ,ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי
האינטרנט.
 .16לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים או פוגעניים .בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית
לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו .בין השאר ולמען הדוגמה בלבד ,נאסר עליך לשמור באתר או להיות קשור בכל דרך
ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר ,כל תוכן
פורנוגראפי ,כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ,או הפוגע בפרטיותו ,או בשמו הטוב ,כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני,
מעליב ,עוין ,מאיים או גס רוח ,כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או
פלילית ,כל תוכן שיש בו ,או הוא מעודד לגזענות ,או אפליה פסולה על בסיס גזע ,מוצא ,צבע עור ,עדה ,לאומיות ,דת ,מין,
עיסוק ,נטייה מינית ,מחלה ,נכות גופנית או נפשית ,אמונה ,השקפה פוליטית ,או מעמד חברתי-כלכלי.
 .17מוסכם עליך כי האתר ישמור את כל הפרטים שבחרת למסור בעת הגשת בקשה לעיון בתכנים מהארכיון במאגר מידע לשם
התקשרות עמך במידת הצורך.
 .18הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד ג' בגין כל נזק מכל
מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על
ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או כתוצאה מהפרטים שמסרת ו/או כתוצאה מפרטים שלא מסרת מייד עם קבלת דרישה לכך,
וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם ,על פי הסכם זה ו/או כל דין.
 .19האתר רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות המשתמש ו/או מי מטעמו
בהקדם ,על מנת ולמנוע נזק רב יותר ,ולמזער נזקיו .במידה והאתר יבחר לשלם ו/או יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או
מאורעות הנזכרים לעיל ,יחזיר ו/או ישפה המשתמש את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר.
 .20האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים ,בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי ו/או לסרב לאשר בקשה לעיון בתכנים של הארכיון כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש.

 .21אתה מתחייב לשמור על הוראות מדינת ישראל וכל דין של מדינת ישראל .הוא הדין עם דיני המדינה שבהן אתה עושה
שימוש באתר מחוץ לישראל.
 .22הנך מסכים כי ,על האתר השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך
ו/או תביעה של משתמש ו/או האתר יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 .23הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימוש באתר ורישום יצירותיך .הנך מוזמן להיעזר בעמוד כללי
התנהגות בארכיון והספריה באתר.
 .24אוספי הארכיון פתוחים לעיון הקהל למטרות מחקר ,להוראה ולשם השגת מידע .המבקש לעיין באוספי הארכיון ימלא טופס
בקשה ובו יפרט את מטרת השימוש והרשות תינתן לו למטרה זו בלבד .הנהלת הארכיון רשאית לדרוש מהמבקש מכתב
המלצה מטעם מוסד מוכר או אישיות מדעית או ציבורית ידועה על המשתמש ועל מטרת מחקרו .הנהלת הארכיון רשאית
למנוע את השימוש באוספי הארכיון מכל אדם על פי שקול דעתה שלא ינהג לפי התקנות ,לא יעמוד בהתחייבויותיו הכספיות
כלפי הארכיון ,יגרום להפרעות ,או יגרום נזק לארכיון ,לרכושו או לאוספיו.
התחייבות לסודיות ופרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו!
 .25האתר מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים לכל גורם שלישי ,אלא אם יהא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או על פי
הוראות הדין.
 .26האתר יוכל לעשות שימוש בפרטיך לצורך פרסומות מסחריות ו/או הצעות של צדדים שלישיים אך ורק אם נתת את הסכמתך
לכך.
 .27האתר יוכל לפנות אליך בהתאם לפרטיך ובלבד שהן קשורות לאתר ו/או לשימוש באתר.
 .28האתר מתחייב לנקוט בכל אמצעי סביר בכדי למנוע כניסה בלתי חוקית ו/או בלתי מאושרת לפרטים השמורים באתר.
 .29אנו יכולים לעשות שימוש בדרכים טכנולוגיות הקיימות בדפדפן שלך )כדוגמת  (cookiesלצורך שמירת העדפותיך .אם אינך
מעוניין בכל תוכל להסיר אפשרות זו בדפדפן שלך ,אולם עם הסרת אפשרות זו ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק משירותי
האתר.
 .30האתר רשאי לעשות שימוש בסטטיסטיקות הנובעות מהפעילות שלך באתר.
 .31כל שימוש באתר העובר על דיני הגנת הפרט הינו באחריות המשתמש בלבד ולאתר אין ולא תהיה כל חבות או אחריות
בקשר לשימוש המשתמש באתר.
על מה אנו לא מתחייבים
 .32השימוש במידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לקבל יעוץ ו/או טיפול משפטי ,מקצועי או אחר ,והסתמכות על האמור בו
היא באחריות המשתמש בלבד .אין לעשות שימוש במידע באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע.
 .33במידה ויש סתירה בין המידע המצוי באתר ובין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים ,החומר בפרסומים הרשמיים הוא
הקובע ,ועליו יש להסתמך.
 .34השימוש באתר חופשי בחלקו ומוגבל בחלקו למשתמשים מאושרים בלבד )למשל בתצוגת חומרי השלל( ,ולאתר שיקול דעת
בלעדי במתן היתרים לשימוש בתכנים שלפי שיקול דעתו הנם סגורים לציבור.
 .35הנהלת הארכיון רשאית להגביל את העיון בחומר ארכיוני שברשותו בהתאם לשקול דעתה ,וזאת מהטעמים הבאים:
 35.1.הנהלת הארכיון התחייבה כלפי מוסר החומר על מניעת העיון או על הגבלתו לפרק זמן מסוים .
 35.2.חשיפת המידע הכלול בחומר עלולה לגרום נזק לביטחון מדינת ישראל ו/או לפעולותיהם של גורמי הביטחון במדינה
הגופים והמוסדות הקשורים עמם.
 35.3.חשיפת המידע הכלול בחומר האמור עלולה לגרום נזק לשלומם של אנשים או לפגוע בצנעת הפרט.
 35.4.הארכיון רשאי למנוע את השימוש בחומר ארכיוני מקורי מתוך דאגה לשימור המסמך המקורי.

 35.5.הנהלת הארכיון רשאית לעכב את העיון בתכנים גם במקרים הבאים :החומר נמסר באותה שעה לעיונם של אחרים או
דרוש לעבודתו הפנימית של הארכיון או של מוסר החומר; אין גישה טכנית לחומר או שמצבו הפיסי הוא גרוע וטעון
שיקום.
 35.6.הנהלת הארכיון רשאית לדרוש מהמבקש מכתב המלצה מטעם מוסד מוכר או אישיות מדעית או ציבורית ידועה על
המשתמש ועל מטרת מחקרו.
 .36הנהלת הארכיון רשאית למנוע את השימוש באוספי הארכיון מכל אדם שלא ינהג לפי התקנות ,לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי
הארכיון ,יגרום להפרעות ,או יגרום נזק לארכיון ,לרכושו או לאוספיו.
 .37האתר עושה מאמצים כדי לפעול באופן רציף .יחד עם זאת מובהר ומוסכם כי האתר אינו מתחייב כי יפעל באופן רציף ו/או
ללא תקלות ,שהשירותים ו/או השימוש יינתנו ללא הפרעות ו/או ללא תקלות ,שינתנו כסדרם ו/או לא הפסקות ו/או ללא
תקלות ו/או ללא טעויות .האתר יכול להפסיק את מתן השירותים ו/או להימחק מהשרתים ו/או למחוק מידע  -ללא התראה,
מפעם לפעם ו/או לצמיתות .לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם לא תהיה כל אחריות בקשר לכך ו/או למידע שלך שבאתר
שנמחק ו/או שאין גישה אליו.
 .38האתר אינו אחראי במקרה של נזק או כל טענה אחרת לפיצויים כתוצאה משגיאה בהליך שליחת בקשה לעיון בתכנים של
הארכיון או במידע שהינו חסר ,אינו נכון ,אינו מדויק או כל טעות אחרת שאינה בתחום אחריותנו בהתאם למפורט בתנאים
אלו.
 .39שמות ו/או נתונים המכילים פורנוגרפיה ,השמצות ,דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר ,לא יתקבלו לרישום באתר .הגדרת
קובץ כחומר פורנוגראפי ,משמיץ ,מכיל דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר ,נתון לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
 .40ההפניה של האתר לפרסומים שונים ו/או למידע של צדדים שלישיים )לרבות אלו המפרסמים ו/או מוצגים באתר( אינן מהווה
המלצה או עידוד לעשות בהם שימוש ואין ולא יהיה לאתר כל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע
מאותם צדדים שלישיים הקשורים עם כל אלו ו/או תוצאותיהם.
 .41הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר מאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט .חלק מהתכנים
מתפרסם על ידי צדדים שלישיים ויתכן שתמצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך ,או שאתה מתנגד לתוכנם ,או סבור
כי הם בלתי מוסריים ,מקוממים ,מרגיזים ,בלתי נאותים או בלתי חוקיים .האתר אינו אחראי לאתרים שאליהם מוליכים
הקישורים השונים באתר בין במישרין ובין בעקיפין.
 .42האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ,כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים המופיעים
באתר או בקישורים המופיעים באתר ,ומוסכם שהאתר אינו חייב לפצות בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה
בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד האתר ו/או בקשר עם צער ו/או עלבון ו/או נזק
ממוני ו/או נזק לא ממוני כל שהוא.
 .43השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ) (AS ISלא תהיה לך כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מי
מטעמם בגין השירות ,האתר ,שימוש בשירותי האתר ,מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך .האתר ו/או בעליו ו/או מי
מטעמם לא ישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים ,בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או
השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר ,לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס ,ישיר
או עקיף ,כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים ,אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע
באתר ו/או פרסומות באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על המערכת הממוחשבת שעליו האתר פועל או על המערכת
הממוחשבת של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי
האתר.
 .44הוא הדין לעניין כל התכנים ו/או הפרסומים ו/או המלצות ו/או הקישורים ) (Linkהקיימים באתר :שכן ,אין בהם משום המלצה
ו/או הטלת אחריות כל שהיא ,והאתר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים
ובצדדים שלישיים אלה .מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה.
 .45הינך מצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם ,מייד עם קבלת דרישה לכך על כל תביעה ו/או
חסרון כיס שייגרמו לה בגין כל תביעה לנזק ו/או רשלנות ו/או הפרת זכות מצד שלישי הקשורה עם הקבצים ו/או השירות
ו/או התוכן ו/או הפרטים שהעברת לאתר.
 .46בכל מקום שבו תעלה תגובות לאתר ,הינך מתחייב שלא להפר כל חוק בקשר לכך לרבות ולא רק הגנת הפרטיות ,לשון הרע,
חוקים המעניקים סודיות ,דיני המחשבים ,דיני החוזים וכל דין רלוונטי אחר .אתה מתחייב כי כל תגובה שתעלה לא תשפיל,
תבזה או תפגע ,בצורה ישירה ו/או עקיפה.
 .47אם אתה חש כי מי מהתכנים באתר אינו הולם ,תוכל ליצור עמנו קשר ישיר לאלתר וללא שהות על מנת שנשקול את הסרתה
מהאתר )ועם הסרתה לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ואתה מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה כאמור( ,אולם אם
התוכן פורסם גם באתרים של צדדים שלישיים בכל דרך ידוע לך כי אין ולא תהיה לאתר כל שליטה ו/או יכולת להסיר תוכן
זה ,ועליך לפנות לאותם אתרים של צדדים שלישיים לצורך כך.

 .48האתר רשאי לשנות את האתר ו/או את מבנהו ו/או לשנותו ו/או להסיר מידע ו/או לבצע כל שינוי ו/או להעלות ו/או לשנות ו/או
להסיר תכנים ו/או תגובות ו/או להסיר כל מידע שהעלית ,מעת לעת ו/או לצמיתות ,וללא התראה מראש .לא תהיה לך כל
טענה בקשר לכך.
 .49אין ולא תהיה לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם אחריות ו/או חבות בכל הקשור עם נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו
למשתמש עקב השירותים ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או עקב הסתמכות על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או
עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויק ו/או המלצה כל שהיא ,לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג
של פגיעה ,זמנית ו/או עתידית .המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו ,ישיר ו/או עקיף ,כתוצאה מהשימוש
באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו והוא פוטר את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעמם ,באופן בלתי חוזר,
על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענה עקב כך ו/או עקב תוצאותיהם.
 .50האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל התקשרות שלך עם צדדים שלישים באתר ו/או תוצאותיהם
לרבות ולא רק :תנאי ההתקשרות ו/או דרישות כספיות ו/או החזרים כספיים ו/או ביטול עסקה ו/או הפרות הסכם ו/או
תמחיר ו/או מצגים ו/או קבלת המידע ו/או טעויות ו/או הטעיות ו/או פגמים במידע ו/או כל עניין הקשור במידע ובתכנים
ו/או בשירות הניתן באתר ,מתוך שכל אלה באחריותך הבלעדית .אתה פוטר את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי
מטעמם ,באופן בלתי חוזר ,מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך .אתה תשפה את האתר מייד עם דרישה
ראשונית לכך בדין כל תביעה שתופנה לאתר בקשר לאחריותך בסעיף זה ו/או בתקנון זה.
שליחת תכנים לארכיון על ידי גולשים:
 .51במשלוח תכנים ו/או בפרסום תכנים אתה מעניק לאתר בקשר לתכנים אלו רישיון שימוש חינם ,בלעדי ,הניתן להעברה,
שאינו מוגבל בזמן להציג ו/או לשכפל ו/או להעתיק )בכל מדיה ובכל דרך( ו/או לשמור ו/או לשווק ו/או לפרסם ו/או לעשות
בהם שימוש של יחסי ציבור ו/או לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר מבלי שתהיה זכאי ,ולא תהיה
זכאי גם בעתיד ,לכל תשלום בגין תכנים אלו.
 .52אנו מאמינים בחופש הביטוי אך זאת מבלי לפגוע בחוקי המדינה ו/או ביתר משתמשי הארכיון והאתר .מכיוון שיתכן והתכנים
שתשלח לארכיון יהיו חשופים לעיני כל ,אין לדעת כיצד הם ישפיעו על צדדים שלישיים ולכן לאתר שיקול הדעת הבלעדי האם
להעלות כל תוכן לאוספי הארכיון או לא ו/או להסיר כל תוכן ששלחת ואתה מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה בקשר לכך.
אתה מתחייב לשפות את האתר בכל תביעה שיופנה אליו בקשר עם כל התכנים ששלחת לארכיון והאתר.
 .53תשומת ליבך כי התכנים באתר אינם מהווים ייעוץ כל שהוא לרבות ייעוץ אישי ו/או ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ
משפטי ו/או טיפול משפטי ו/או ייעוץ מקצועי ו/או טיפול אחר ,ושימוש ו/או ההסתמכות על האתר ו/או על הפרסומים באתר
הינה באחריותך בלבד ואינם מחליפים ייעוץ מקצועי על ידי בעל מקצוע רלוונטי ,והאתר לא יהיה אחראי לכל פעולה ו/או
הסתמכות על תכנים אלו ולתוצאותיהם ולכל נזק ישיר ו/או עקיף בקשר עם כך .אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר
כדי להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים ,מתוך שפרסומים אלה  -הם הקובעים היחידים.
 .54אתה מתחייב שכל תוכן שתשלח לארכיון ולאתר יהיה מדוייק ככל שניתן ולא יפר כל זכות של צד שלישי ו/או הוראות כל דין.
 .55בקשר להעלאת העלאת תכנים ו/או שימוש בתכנים ו/או שימוש באתר ,יחולו ,בנוסף ,התנאים הבאים) :א( התכנים ,ההודעות
והפרסומים הינם באחריות הבלעדית של מי ששלח אותם לארכיון ולאתר )ב( האתר לא אחראי לכל שימוש ו/או הסתמכות
על התכנים )ג( האתר לא אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף בקשר עם התכנים ו/או עם הסתמכות עליהם ו/או עם תוצאותיהם
)ד( האתר לא אחראי לכל פרסום ו/או דיוק בפרסום ו/או השמטה ו/או רשלנות בפרסום ו/או זדון בפרסום )ה( התכנים יפורסמו
באתר וברשת האינטרנט ,מבלי שתהיה לאתר היכולת להסירם מרשת האינטרנט )ו( אין להסתמך על המידע שמתקבל
מכותבי התכנים ואין להניח כי הזהות שמוצגת של יתר המשתמשים נכונה ואותנטית )ז( האתר יכול להסיר תכנים לפי שיקול
דעתו הבלעדי ואתה מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה בקשר לכך )ח( האתר יוכל לעשות בתכנים כל שימוש לפי שיקול
דעתו הבלעדי )ט( אתה מתחייב שלא להעלות תכנים שמפרים חוק ו/או פוגעים באתר ו/או צד שלישי ו/או עשויים לפגוע
באתר ו/או בצד שלישי )י( אתה מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי באתר )יא( אתה מתחייב שלא להוריד ו/או להעביר ו/או
לצפות בתכנים ו/או בקבצים שאסורים לשימוש ו/או לצפיה ו/או לאחזקה )יב( לא להשתמש באתר לצורכי הונאה ו/או עבירות
כל שהן )יג( לא ליצור קשר עם קטינים ו/או חסויים.
 .56אתה מסכים באופן בלתי חוזר שנחשוף את פרטיך האישיים )ככל שידועים לנו( וכל פרט הקשור עם השימושים ו/או פעילותיך
באתר )לרבות כתובת  ,(IPככל שיש לנו ,בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או ביצוע עבירה פלילית ו/או קבלת צו שיפוטי ו/או
הוראות הדין בענין זה ו/או נדרש לצורך שמירה ו/או הגנה על האינטרסים של האתר ו/או להגנה על חיי אדם ,רכושו ו/או גופו
ו/או כבודו.
 .57אתה מתחייב לשמור על הנהלים הנוספים ,כפי שיובאו מעת לעת על ידי האתר ו/או על ידי מנהלים באתר.
קניין רוחני וזכויות יוצרים

 .58האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי .מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר ,שם המתחם
והשמות "המרכז למורשת המודיעין" ו"מרכז
) ,(Domainזכויות היוצרים ,סימני המסחר )לרבות ולא רק הסמליל
המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית" ונגזרותיהם( ,עיצוב האתר" ,התכנים" ,התכנים המתפרסמים באתר,
קוד המחשב ,קבצי הגרפיקה והשמע ,הפריטים המפורסמים ,סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם
רכוש האתר.
 .59מלוא הקניין והקניין הרוחני של השירותים והמוצרים המתפרסמים באתר שייכים למפרסמים בלבד וכפוף לזכויותיהם.
 .60מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ,בעיצוב האתר ,בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים
ו/או מפרסמים באתר הן של האתר בלבד או של בעל הזכויות ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים ,סימני מסחר ,פטנטים וסודות
מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם .מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא
להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ,לשנות ,לחשוף ,למכור ,לצפות ,להשכיר ,להתאים או לערוך את התוכן
או חלק ממנו ,לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר או ממאגרי הנתונים ,בכל מדיה ובכל דרך ,קיימות ו/או
עתידיות ,אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר .כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים .מובן
ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כל זכות או בעלות על האתר מכל סוג כלשהו.
 .61מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק בתכנים ו/או בזכויות היוצרים בשירותי האתר ו/או בתוצריהם ,שיטות ,ידע ,יכולות,
מדגמים ,פטנטים וסימנים מסחריים ,הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי.
 .62למשתמש בארכיון ובאתר שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן ,בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין ,ולא לשימוש מסחרי.
 .63בעשותו שימוש הוגן בחומר מוגן מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן .אסור למשתמש לעשות
בחומר המוגן כל סילוף ,פגימה ,או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן.
 .64כל שימוש בארכיון ובאתר העובר על דיני זכויות יוצרים ובכלל זה כללי שימוש הוגן ועל חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981
ותקנותיו וכל דין רלוונטי אחר ,הינו באחריות המשתמש בלבד ולארכיון ולאתר אין ולא תהיה כל חבות או אחריות בקשר
לשימוש המשתמש.
שונות
 .65הארכיון והאתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות
מזכויותיו ו/או את התחייבויותיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.
 .66כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך  24שעות
לאחר מועד שליחת ההודעה.
 .67באתר קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני לאתר .הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה אינן חסויות ,הן גלויות לעובדי
האתר ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.
 .68ניתן לפנות אלינו באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל:
 .69בברכת שימוש מהנה בארכיון ובאתר!

________________

או לטלפון.____________ :

