
 

 

 נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון בישראל

 תנאי שימוש באתרתקנון ו

ו/או משתתף בפעילות  ש באתר, משתמש בתוכן שפורסם באתרכל הנכנס לאתר, גולש באתר, משתמ
 ( מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון ותנאי השימוש באתר"המשתמש"המוצעת באמצעות האתר )

וכי לא תהיה לו ו/או מי מטעמו כל טענה  הם, מסכים להוראותי"(תנאי השימושהמפורטים להלן )"
 ה בקשר לשימוש זה.ו/או מי ממנהליהלשכה ו/או תביעה כנגד 

 מבוא .1

 

הדירקטורים המקוון של לשכת את תנאי השימוש במאגר  מטרת מסמך זה היא להסדיר .1.1
לאתר לשכת רואי חשבון בישראל  קישורהדירקטורו"ח, ב -רואי חשבון בישראל 

https://www.icpas.org.il/ (בהתאמהאתר" ו"הלשכה", ""המאגר ,".)ה  
 

 תנאי השימושחלט, את והלשכה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמ .1.2
 זכות או טענה בקשר לכך. ל, מבלי שתהיה למשתמש כבאתר

 
 לזכר ולנקבה כאחד. יםכמתייחס םבלשון זכר, אך יש לראות תנאי השימוש מנוסחים .1.3

 
 .תנאי השימושות הסעיפים משמשות לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות רכות .1.4

 
 כללי שימוש באתר .2

 
ת המשתמש מתחייב לפעול ולעשות שימוש באתר בדרך נאותה ומקובלת ובהתאם להוראו .2.1

מנהל האתר יהיה מוסמך לקבוע כי פעילות המשתמש חרגה מתנאי השימוש ו/או  כל דין.
 ולהורות על הפסקת שימוש המשתמש באתר. ,חרגה מדרך נאותה ומקובלת

 
בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש לא יעשה באתר שימוש באופן אשר יש בו כדי  .2.2

לישיים, לרבות הפרת זכויות יוצרים,  שדים לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא זכויות של צד
סודות מסחריים, סימני מסחר ו/או לפגוע בשמו הטוב של אדם ו/או גוף אחר ו/או להתחזות 

 לאדם אחר.

 
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להריץ תוכנות על בסיס הנתונים  .2.3

שהיא את מבנה הניווט באתר ו/או לא של האתר ו/או לנסות להעתיק או לעקוף בכל צורה 
לבצע כל מניפולציה על בסיס הנתונים של האתר ו/או לא לשבש או להפריע לפעילות התקינה 

 של האתר.

 
אינו רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשם יצירת מאגר מידע או לקט על המשתמש  .2.4

לא לעשות כל שימוש  מתחייבוהוא  מאגר,ידי הורדה ואחסון שיטתי של התוכן המופיע ב
 מסחרי באתר או בתכניו.

 
 רישום למאגר הדירקטורים .3

 
פרטיהם רשם כמועמדים לתפקידי דירקטורים שיוכלו להרק מועמדים שהם חברי לשכה  .3.1

 תר רישום של מי שאינו חבר לשכה.ּומוצגים באתר. לא י
 

הבלעדי, לעדכן הלשכה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה לעיל,  זהבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 מעת לעת את מאגר המועמדים ולגרוע ממנו מועמדים שאינם חברי לשכה במועד העדכון.

 

https://www.icpas.org.il/
https://www.icpas.org.il/
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הלשכה, לפי שיקול דעתה נכון למועד זה הרישום במאגר אינו כרוך בתשלום, אולם  .3.2
מאגר וההשתייכות אליו להתנות את רישום המועמדים לבעתיד הבלעדי, תהא רשאית 

  .תי, בהודעה שתמסר על כךתקופפעמי או -בתשלום, חד
 

מועמד למסור פרטים אישיים כמפורט בטפסי הרישום  במסגרת הרישום למאגר ידרש .3.3
פרטי המקוון שבאתר, לרבות פרטים בנוגע לניסיון רלבנטי, השכלה, תנאי כשירות וכיוצ"ב )"

 אישייםה והמועמד מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו חייב למסור ללשכה את פרטי ."(המועמד
 ומתוך רצונו החופשי להיכלל במאגרהסכמתו לכך מתוך ומסירתם נעשית אך ורק כאמור 

 .פומבי זה
 

לשם הצגתם  ,כי הוא מוסר את פרטי הרישום מתוך כוונה שיפורסמו באתר ,המועמד מצהיר .3.4
 לגורמים שיהיו מעוניינים לאתר במאגר מועמדים לתפקידי דירקטורים.

 
באתר ולשמירתם במאגרי המידע  מםמסכים בזאת המועמד לפרסו ,במסירת פרטי המועמד .3.5

סודיות גבי אחר לגורם של הלשכה, והוא מוותר על כל טענה כלפי הלשכה או כלפי כל 
לכל גורם שהוא, לרבות במסגרת  הפרטים או לזכותו לשמירה על פרטיותו ביחס להעברתם

פרסומם במאגר או כל שימוש שיעשה, על ידי כל גורם שהוא, בפרטי המועמד כפי שיפורסמו 
 במאגר. 

 
המועמד מצהיר ומסכים כי ידוע לו שהלשכה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי כל גורם  .3.6

ימנה יפנה למועמד או שהוא בפרטי המועמד והיא אינה אחראית לכך שאדם או גוף כלשהו 
 מועמד שנרשם למאגר לכהונת דירקטור ו/או כי הרישום למאגר יניב תועלת כלשהי למועמד.

 יללשכה לא תהיה אחריות כלשה ,קשר בין המועמד למחפש מובהר ומוסכם שעם יצירת
 לקשר שייווצר כאמור ולתוצאותיו.

 
למען הסר ספק מובהר כי אין בהפעלת המאגר על ידי הלשכה כדי להטיל על הלשכה אחריות  .3.7

כלשהי לכך שרישומו של מועמד במאגר יסייע בידו להתמנות כדירקטור בחברה כלשהי 
כל שימשו בפרטי המועמד או לאי שימוש בהם על ידי כל גורם והלשכה לא תהיה אחראית ל

 שהוא.

 
 אחריות .4

 
כל התחייבות או  תהשימוש באתר ובתכניו יהיה באחריותו המלאה של המשתמש בלי שניתנ .4.1

אחריות של הלשכה ביחס לנכונות התכנים ו/או מהימנותם ו/או שלמותם ו/או עדכניותם 
 ו/או התאמתם לצרכי המשתמש.

 
הלשכה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם  .4.2

עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים  ואינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות
או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או 
בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או משתמש באתר. כמו כן, הלשכה לא תישא 

שהו שאינו כל’ באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג
 .בשליטה של הלשכה

 
א יסופק, מכל להלשכה לא תהיה אחראית במקרה בו שירות מהשירותים המוצעים באתר  .4.3

 סיבה שהיא, בחלקו או במלואו.

 
בלי לגרוע מהאמור לעיל, הלשכה אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר,  .4.4

ימוש באתר, לרבות נזק הנובע במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף הקשור בש
משימוש באתר או מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או בשירותים המסופקים באתר 

ל אי תקינותו של האתר ו בשירותים ו/או בשו/או בשל העדר יכולת לעשות שימוש באתר ו/א



- 3 - 

 

 

או גרימת נזק למחשב המשתמש ו/או למידע המאוחסן במחשבו /ו/או בשל אובדן מידע ו
נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן, ולרבות כל נזק אחר שהוא,  ו/או

המשתמש מסכים בזאת כי הוא האחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר שאינו צפוי, וצפוי ו
 הוא עושה באתר ו/או בתכניו ולכל נזק העלול להיגרם לו כתוצאה מכך.

 
הניתנים באמצעותו ימשכו לתקופה הלשכה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים  .4.5

מסוימת או קצובה, וכי האתר לא יסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן ארעי או קבוע 
או כי הפעילות באתר תמשך במתכונתה הנוכחית. הלשכה תוכל, בכל עת ולפי שיקול דעתה 

ם. כל הפרעה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ו/או השירותים הניתנים מכוחו ו/או לשנות
בפעילות השוטפת והתקינה של האתר אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים באתר לא 

 תהווה עילה לכל טענה, דרישה או תביעה מצד משתמש.

 
והלשכה אינה אחראית בכל אופן שהוא ובאחריותם, תכני האתר מועלים על ידי המועמדים  .4.6

 ל ידי כל גורם שהוא בהסתמך עליהם.עלתכנים אלו או לכל שימוש שיעשה 

 
המשתמש מתחייב לשפות את הלשכה וכל הפועלים מטעמה )לרבות מנהליה, חבריה  .4.7

, לרבות שכר טרחת עו"ד, הקשורים לשימוש םועובדיה( בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לה
 באתר ו/או לשימוש אגב הפרת תנאי השימוש או התנהגות לא ראויה.שלא כדין 

 
הלשכה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק  .4.8

 .שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב

 
 הגבלות על השימוש באתר .5

 
 :אינו רשאימשתמש באתר בלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתנאי השימוש לעיל ולהלן, 

 
להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות שימוש באמצעים  .5.1

קוד מחשב  ,Crawlers, Robots, Deep-link, Scraper, Bot, Spider, Data Mining מסוג
או אמצעים אוטומטיים אחרים, תוכנות, מכשירים, אלגוריתמים, תהליכים, שיטות, ו/או 

הם לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או מתודולוגיות כלש
 .התוכן, כולו או מקצתו, מבלי לקבל את אישורה של הלשכה מראש ובכתב לכך

 
להשיג גישה או לנסות להשיג גישה בכל דרך לאתר, ו/או לתוכן אשר לא הועמד לרשות  .5.2

אתר או דרך הצבת לינק גבי ה-הציבור באופן מכוון בין היתר באמצעות הצגה פומבית על
 .לאתר

 
להפר את המגבלות תחת תנאי שימוש אלה באמצעות כל רובוט, או לעקוף ו/או להערים על  .5.3

 .כל אמצעי שנועד להגביל או למנוע גישה לחלק מהאתר ו/או לתוכן מסוים

 
גלויה או סמויה או להציג תוכן מהאתר בכל (, Frameת )להציג תוכן מהאתר בתוך מסגר .5.4

שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את דרך 
 .עיצובם באתר או מחסירים מהם תוכן כלשהו

 
להפריע או להפר את כל זכות של המשתמשים האחרים באתר, לרבות הזכות לפרטיות, או  .5.5

פעלת לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעות ה
 .תוכנת רובוט, עכביש, או כל שיטה אחרת לאיסוף או לאחזור מידע באופן ידני או אוטומטי

 
למכור, להעניק רישיונות, או לנצל לכל מטרה מסחרית את השימוש או הגישה לתוכן או  .5.6

 .לאתר
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לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן לשם יצירת מאגר מידע או לקט על ידי הורדה ואחסון  .5.7
 .וכן המופיע באתרשיטתי של הת

 
להפריע או לנסות להפריע לעבודתו התקינה של האתר או לפעילותן התקינה של הפועלות  .5.8

 .ר, לתוכן ו/או לכל מידע אחרהמבוצעות באמצעותו או דרכו, לרבות כניסה לאת

 
לנקוט או לנסות לנקוט בכל פעולה אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הלשכה, עשוי להכביד  .5.9

 .סביר ו/או בלתי מידתי על פעילות האתר או על תשתיותיובאופן בלתי 
 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני .6
 

כל הזכויות באתר, במאגר ובכל תוכן או מידע המפורסם באתר ו/או הקשור לאתר, לרבות  .6.1
אך לא רק, בסיס הנתונים, עיצוב האתר, מבנה האתר, יישומים ואפליקציות באתר, קוד 

טקסט, סגירות, נתונים, כתבות, ידיעות, ניתוחים וכל חומר אחר הכלול מקור, קובץ גרפי, 
 באתר, שייך ללשכה.

 
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי או לעשות שימוש מסחרי בכל אחד  .6.2

לעיל בלי קבלת הסכמתה של הלשכה לכך, בכתב  6.1מתכני האתר המפורטים בסעיף 
 ומראש.

 
מנת להבטיח את -הלשכה על "יוי באתר עשוי להיות מנוטר מפעם לפעם עשימוש בתוכן המצ .6.3

הציות לתנאי השימוש. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כניסת משתמש כלשהו 
לאתר ו/או למנוע ממנו גישה לתוכן, כולו או מקצתו, עם או בלי התראה, אם מתעורר אצלה 

מסוים באתר תוך הפרת תנאי שימוש  חשש כי משתמש כלשהו נכנס לאתר או משתמש בתוכן
 אלה.

 
 cookiesשימוש בקבצי  .7

 
להפוך את תוכן האתר במטרה (, cookiesבמסגרת האתר נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" ) .7.1

אינם מזהים את המשתמש באופן ישיר, אולם  "רלבנטי יותר עבור המשתמש. קבצי "עוגיות
 מאפשרים לאפיין את דפוסי הגלישה והעדפות שלו. 

 
על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן ניתן לבטל את השימוש בקבצי  .7.2

"עוגיות", אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר או הכלים שהוא מאפשר 
 .יהיו זמינים

 
הלשכה תהיה רשאית להשתמש במידע שיאסף באמצעות קבצי ה"עוגיות" )לצורך ניתוחים  .7.3

 סטטיסטיים וכיוצ"ב( כדי לטייב את השירות הניתן באתר. 

 
 הדין החל וסמכות השיפוט .8

 
על השימוש באתר ובמאגר ועל כל עניין הקשור ונוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר והנובע  .8.1

ליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו מהם, לרבות, בלי לפגוע בכל
 יחול הדין הישראלי. ,ו/או חוקיותו

 
יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בתנאי -אביב-לבית המשפט המוסמך בתל .8.2

 ניין הקשור והנוגע להם ולשימוש באתר ו/או הנובע מהם.עהשימוש ובכל 
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 שירות לקוחות .9

. לכן נשמח שתפנו אלינו בכל המשתמשים באתררות אדיב ומהיר לכל ימקפידים לתת שאנו 
 :שאלה, בקשה, רעיון או טענה

 hedva@icpas.org.il   :דואר אלקטרוני
    5116637-03  טלפון:

 5113537-03 פקס: 

 רואי חשבון בישראל

tel:03-5116637
tel:03-5116637
tel:03-5113537
tel:03-5113537

