
 

 

 

 

 תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר

 www.plumas.org.ilבכתובת: 

 

   ."(האתר)להלן: "  לאתר קרן פלומס לאומנות )ע"ר(  ות/הבאים ות/יםברוכ

על הקדשת  לתנאים הכלולים ב"תנאי שימוש" אלה, על כן נודה    ,ללא סייג  ,ה הסכמ שימוש באתר מהווה  

 לקריאת התנאים הללו בעיון לפני שתעשו שימוש באתר. זמן

על ומופעל  מנוהל  שמספרה  ידי  -האתר  )ע"ר(  לאמנות  פלומס  בכל ("קרןה":  להלן)  580365849קרן   .

אחריות   העדר  מפורטת  בו  לההקרןמקום  גם  הכוונה  אחריות  ,  המנהלות  עדר  והעובדים,  העובדות 

 ה. או בשמ המכוח ותם/ והמנהלים, החברים והחברות בעמותה, והפועלי

לעדכן  הלעצמ  תרשומ  הקרן הזכות  דעתאלושימוש  תנאי    את  שיקול  לפי  לעת,  מעת  צורך  ה,  וללא   ,

ניתן יהיה לקרוא את  במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר,  

 תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר. 

 

 י כלל א.

       פרסומי ב   לעייןמידע כללי על הקרן,  לקבל    , בין היתר, ות/משתמשיםתאפשר ל יהאתר  במסגרת   .1

 . קרןקשר עם ה ליצור כן ו, יות/לאמנים  מענקים ומלגות   ,לתמיכה מועמדות ש בקשותיהגל הקרן, 

לכלול  האתר   .2 צילומיםתכנים,  עשוי  סרטוניםטקסטים  ,מודעות,  זו  )'  בוכיו"  ,  להלן:  בפסקה 

אמנים, מוסדות אמנות,  )כגון,    צדדים שלישייםעל ידי    לקרן  ונמסרש,   "(התכנים "" ו/או  מידע"

  להוות הפרת עשוי   אלה ניגוד לתנאי שימושתכנים בשימוש בכי  ,על כן מובהריוצרי תוכן וכיו"ב(. 

זכויות יוצרים ו/או    אותם צדדים שלישיים לרבות ולא רק השייכות על פי דין ל  ן רוחני זכויות קניי

 ן /להם כל זכות אחרת השייכת 

ל  ות/ יםבאתר מחויב  והמשתמשות  יםהמשתמש .3 הוראות כל דין, בכלל זאת חוק  לפעול בהתאם 

, בתום לב, תוך אחריות אישית שלא  זכויות יוצרים  חוקאיסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות,  

 להפר את החוק.  

כי חלקים מהמידע והתכנים המופיעים באתר נמסרו בידי צדדים שלישיים שאינם    האפשרות לאור   .4

דיני הקניין הרוחני, בכלל זאת  להפרה של    תאחראי  היהלא ת   הקרן,  הקרן או באחריותה בשליטת  

או הפרה של  פגיעה בפרטיות,  לשון הרע, הוצאת דיבה,  לעוולות  וכן לא    זכויות יוצרים,לא להפרות  

  אישיים או עניינים הנוגעים לצנעת הפרט  כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים וסודות

 . בידי אותם צדדים שלישיים

טקסט ו/או תמונה  מידע, בכלל זאת  מתוך האתר    להעתיק  ות/יםהאפשרות המוענקת למשתמש .5

כן ובהתאם לתנאי    לעשותלפרטים אשר צוין לגביהם במפורש שניתן  מוגבלת    ,ו/או כל נתון אחר

שיווק, פרסום  שלא לצורכי  ,  ופרטי  עצמישימוש  ל  רשותהשימוש שצוינו. אפשרות זו הינה בבחינת  

 ר. מסחאו 

 



 

 

 

 

.  בולטתבצורה ברורה ו קרןלבעלי המידע ול ליתן קרדיט מתאים  ת/נדרש ך  הנבמידע  בכל שימוש .6

 ר.קישור לאת הפנייה או יש להוסיף  שהדבר אפשרי בכל מקום

 .  מראש הרשמה ותטעונ  מהפעילויות באתר. חלק ל הציבורהאתר פתוח לשימוש כל  .7

  מענקים ו  מלגות,  תמיכות  בקשתבהליך    ה/ העושה שימוש באתר, כחלק מהשתתפותו  ת/משתמש .8

לעשות כן, בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה, להוראות תקנון    ת/רשאי תהיה  /של הקרן, יהיה

   . של הקרן ולהוראות כל דין המענקיםו  המלגות  ,חלוקת התמיכות

רשאית   .9 דעתהקרן  שיקול  פי  על  לצמיתות  או  זמני  באופן    ה למנוע מכל אדם להשתמש באתר, 

 הבאים: הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים  הבלעדי ומבלי למסור

 ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; .א

 ;שימוש אלההפרת תנאי מתנאי  .ב

 מסירת פרטים שגויים במתכוון;  .ג

 ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד .ד

 . כלשהו ג'

 

 מדיניות פרטיות ב.

  דורש מילוי טפסי הרשמה שבהםלפי העניין,    ,  מענקו    תמיכה, מלגה    השימוש באתר לצורך בקשת  .1

על פי חוק    אין חובה יובהר, כי  .  1981-כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א  " מידע רגיש"  יוזן 

לבקשת ההרשמה  טופס  את  מלגה   למלא  תבחר  מענקו  תמיכה,  אם  מרצונך    י/ וכי  כן  לעשות 

באופן מאובטח    , יישמרהבקשהבמסגרת    מסרישיהקרן מתחייבת כי המידע  ,  ובהסכמתך  החופשי

להלן( בו   )כמפורט  ייעשה  ולא  ידי הקרן  זכאותך   כל  על  בחינת  מלבד  למלגה    שימוש  לתמיכה, 

  לא הסכמתימסר לה ליש  הרגישעביר לצדדים שלישיים את המידע  תלא  הקרן  .  למענק הקרןו

המידע זה,  .  מוסר/ת  רגיש  מידע  הגנת  הוראות    פועלתלשם  לפי  , הפרטיות  הגנת  חוקהקרן 

  .2017-ז"תשע(,  מידע אבטחת) הפרטיות הגנת  תקנותו  1981-א"תשמ

כאמור לעיל ואינו מזהה אותך אישית,  שאינו רגיש    במידע  שימוש  לעשות  וכן  לאסוף  תרשאי  הקרן .2

  את  לשנות  או  להעשיר,  לשפר  מנת  על,  באתרוהגלישה    השימוש  במהלך  ךאודותי  הצטבר  אשר

  , שירותים המוצעים על ידי הקרן, לרבות מידע בדבר אירועים, מפגשיםהלשם עידכון    וכן  האתר

משלוח שאלונים, סקרים ומאמרים. בנוסף, רשאית הקרן לעשות שימוש במידע כאמור למטרות  

באופן   אותך האישית או מזה אליך מתייחס  המידעובלבד שאין  סטטיסטיות, לצרכיו הבלעדיים

  לשתול   הקרן  תרשאיהיה  ת,  לאתר  רישום  או/ו   שימוש  בעת  כי  עליכם  ומוסכם  מובהר.  אישי

  קבצים  הסרת(.  Cookies)  הגלישה  בעת  הגולש  את  לזהות  קרןל  המאפשרים  במחשבכם קבצים

 . הדפדפן  יצרן הוראות   פי ועלת /הנך משתמש  בו הדפדפן באמצעות תיעשה אלו

, לצד שלישיות  / יםאישיים של משתמש  םפרטי  להעביר  תהא רשאית   קרןלמרות האמור לעיל, ה .3

  בצעהתל  או עומד  בוצע    ישנו חשש ממשי כי  במקרים בהם  לרבות לרשויות אכיפת החוק במדינה,

,  )כגון קטין או חסר ישע(מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם  

לצד שלישי וכן    ת/ שתמשלמסור את פרטי המ  הצו שיפוטי המורה ל  קרןאם התקבל בידי האו  

 בכל מחלוקת או הליכים משפטיים. 

 



 

 

 

 

  המנוהל על פי דין על ידי במאגר מידע  באופן מאובטח כאמור לעיל  יישמר   ודותיך מידע שייאסף א .4

 .  הקרן

הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל    את  מהווההשימוש באתר    עצם .5

יעשה בהתאם  י  מידע כאמור  במאגר  הכלול, השימוש במידע  מקרה  בכלבמאגר המידע כאמור.  

 "ל או על פי הוראות כל דין. הנלהוראות 

 

 י רוחנ קניין  יוצרים זכויות           .ג

וב .1 המוצעים  בשירותים  באתר,  הרוחני  והקניין  היוצרים  הינם  מידע  זכויות  בו    בבעלות הכלול 

 להשתמש בהם במסגרת האתר. קרןלהרשו , שיםשלישי דיםשל צדאו בבעלותם  הקרן

לציין את המקור לציטוט/ים. אסור לעשות בחומר כל    ת/באתר חייב  תכניםמתוך ה  ת/המצטט .2

ה  /או בשמו  ה /העלולה לפגוע בכבודופוגענית ביצירה  פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה    ,סילוף

 זכויות היוצרים בו.   ת/של בעלהטוב 

אמצעי המדיה על  מקום, פורמט או זמן, ובכל  בכל  המידע  להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם אין                

דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של  אמצעים  סוגיה )רדיו, טלויזיה, עיתונות וכו'( לרבות  

 ו. ב  מידע הכלול או ב , במאגר. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתרבמידע בעלי הזכויות

  – ר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה  יש להימנע מלהסי .3

 ש. סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימו

די  מיעשה מאמץ  ת ות ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה  וי עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכ   הקרן .4

 פניית בעלי הזכויות במידע.המידע המפר מיד עם את להסיר 

 

   קישורים            .ד

ושנועדו    הקרןבבעלות    או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם (links) קישוריםנמצאים  באתר   .1

המשתמשלנוח  האינטרנט  יםות  ברשת  המתפרסמים  תכנים  למצוא  ומאפשרים  )להלן:    בלבד 

 .  "(האתרים האחרים"

ידי   .2 על  מתפרסמים  אינם  האחרים  באתרים  מטעמ   הקרןהתכנים  אינ יוה  האו  ,  תאחראי  ה א 

מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם    אתרהשעליהם. העובדה    תאו מפקח  תשולט

ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות  

 ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.  

ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי   .3

לבין    הקרן, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין  האחריםרים לאתרים  השימוש. לעניין קישו

ת בחומר הנמצא  כל שליטה או זכו  קרןבעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין ל

 ג'. לתוכן החומר הנמצא באתרי צד  תא אחראייבאתרים אלו ואין ה 

לאתר אינטרנט   םכי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכ תמתחייב האיננ הקרן .4

שים  להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדהקרן,  תפעיל, וכן רשאי

 לט. המוח ההכל, לפי שיקול דעת –



 

 

 

 

ימוש  כתוצאה משבגין הפסד, הוצאה, אבדן או נזקים, ישרים או עקיפים, שנגרמו  חוב  הקרן לא ת  .5

  ת/שתמשבאחריות המ באתרים האחרים או בתכנים המופיעים בהם, וכל שימוש בהם הוא

 

 הרשמה ודיוור ישיר  ה. 

או אחר    שיווקי  מידע  קבלת  לשם  פרטים  הזנת  או/ ו  באתר  ככל שיהיה  הדיוור  לרשימת  הרישום .1

, באתר  השימוש  בעת  ה/אודותיו  שהצטבר  או/ו  לקרן  ת/המשתמש  ה /שמסר  במידע  השימוש  וכן

  הדין  להוראות  בהתאם  יתבצע  וכדומה  טלפון  מספר,  אלקטרוני  דואר  כתובת,  מלא  שם  לרבות

בקשה להסרה מרשימת    .השימוש  מתנאי   נפרד   בלתי  חלק  המהווה ,  האתר  של   הפרטיות  ומדיניות 

 באמצעות האתר. לקרן יעשה בפנייה  ת דיוור, ככל שתהיה כאמור לעיל, 

  באתר  שהשימוש  מנת- על,  ונכונים  מדויקים  פרטים  למסור  ת/המשתמש  על,  נדרש  הדבר  אשרכ .2

 .  תקלות וללא במהירות  יתאפשר

ועלולה לגרום לנקיטת הליכים משפטיים מצד הקרן ו/או    אסורה  כוזבים  אישיים  פרטים   הקלדת              

   צד ג' שיפגע.

 

 ת אחריו העדר           .ו

שגיאות,  ע, בין השאר, מב הסתמכות על המידע הנול נזק שייגרם בשל  כהקרן איננה אחראית ל .1

 .וכיו"בסתירות או אי התאמות 

 ד.בלב  ת/מוטלת על המשתמש   ,הקרןהאחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של  .2

. יחד עם זאת, את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות  תמאבטח  הקרן .3

להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני    היכול   הא איניה

  האיננ   הקרןו/או חשיפת מידע אישי או פרטי, או סודי.    חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים 

מאגר  תאחראי ו/או  מסמכים  ו/או  לנתונים  שייגרם  נזק  שנמסר לכל  אחר  מידע  כל  ו/או  ים 

יעלה בידי  במקרה שבו    ר ובכלל זה אובדן הנתונים והמידע כאמו  ומצוי במאגרי המידע  ה לחזקת

 . ו/או להשתמש בו לרעה קרןצד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ה

, ללא הפסקות והפרעות  םכסדר  נויינת  והשימוש בו שהשירות הניתן באתר  תמתחייב  ה אינ  הקרן .4

מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או    נים חסי  יו ו/או יה 

והקרן לא תישא בכל אחריות בגין כך, הן במישרין    האו מי מספקי  הקרןבקווי התקשורת אצל  

 . והן בעקיפין

או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה    ת/משתמשישא באחריות לכל נזק שנגרם לת לא    הקרן .5

 . באתרמן השימוש 

ישא בכל אחריות לפרסומים של צדדים שלישיים כתוצאה מפרסום תכנים באתר,  ת לא    הקרן .6

וכיוב' ובכלל    'לרבות לא לפרסומים או למידע או לתכנים המופיעים במנועי חיפוש כגון גוגל, בינג

 זאת לא יהיה אחראי להסרת תכנים שפורסמו באתרים אלו )כגון אינדקס מנוע החיפוש(. 

 

 



 

 

 

 

 ת השירו והפסקת באתר שינויים             .ז

את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים    הלעצמ   תשומר  הקרן .1

  הכפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטת   בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר

 ר.הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באת

בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות    הקרןכל טענה או תביעה כלפי    ת/משתמשלא תהיה ל .2

 ם.שיתרחשו אגב ביצוע

 ו. את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעות הורידלהחליט בכל עת ל תרשאי  הקרן .3

 

 טשיפו ומקום דין           ח.

על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין   .1

או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט    אלהשימוש    מתנאי כל דבר ועניין הנובע  

 ולהם בלבד. אביב -תל  עירהמוסמכים ב

 ר". בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס "צרו קש .2

 

 

 

 


