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 הגדרות  .1

• "SHE-Invest "– פלטפורמה וירטואלית  , המפעילה שיתוף פעולה של מארק יור מארק בע"מ
עם אי.בי.אי. בית השקעות , לקידום שוויון כלכלי בקרב נשים על ידי ייסוד מועדון משקיעניות נשי

אחד מבתי ההשקעות ו אביבחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל , בע"מ
 . להפעיל את הקורס )כהגדרתו מטה(במטרה  , הותיקים בישראל

 . SHE-Investנשים אשר ייקחו חלק בפעילות  –" משתתפת" או "משתתפות" •

 . שש עשרה לעשרים משתתפותלקבוצות אשר ימנו בין  SHE-Investחלוקת פעילות  –" קבוצה"' •

על ידי כל אחת מהמשתתפות עבור עצמה ועל פי  שייפתח  פרטיחשבון השקעה  -" השקעהחשבון " •
 .שיקול דעתה, לצורך תרגול פעילות הקורס

עשר מפגשים, בני שעתיים -כל קבוצת משתתפות תיקח חלק בקורס עיוני בן ארבעה–" הקורס" •
 ( חודשים. משך הקורס כשנה. 8כל אחד ולאחריו השתלמות מעשית בת שמונה )

 

 כללי  .2

 

כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון. לשון  2.1
 זכר כוללת לשון נקבה ולהיפך. לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך.  

מובהר כי תנאי תקנון זה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסכמת,   2.2
משרדי הממשלה. כל הודעה בדבר שינוי התנאים הכלליים  לרבות בנק ישראל ולרבות הוראות

כאמור   המוסמכותהרשויות ו/או מתן ההטבות ומימושן לרבות הפסקתן תפורסם לפי שיקול דעת 
 ולהלן ובכפוף לכל דין. 

 

3. SHE-Invest  

₪ בתמורה להשתתפותה במפגשי  4,680סכום שעומד על   SHE-Investכל משתתפת תשלם ל 3.1
חודש מהסכום בכל  1/12התשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע ל  כהגדרתו לעיל.הקורס 

 בחודשו. 

 עם המשתתפת מעת ההרשמה.במידה ותקבע הנחה על סכום זה היא תסוכם  3.2

קבוצת  בתום שנת פעילות, במידה והמשתתפת תהיה מעוניינת להמשיך את השתתפותה ב 3.3
SHE-Invest  תקנון ההשתתפות כולל גבוה התשלום. , תתבצע הרשמה מחודשת על 

 המפגשים יתנהלו במערכת דיגיטלית ייעודית. 3.4

  עשרה לעשרים משתתפות.-בין ששכל קבוצה תמנה  3.5

החופשי של המשתתפת. לא תהיה למשתתפת כל  הלרצונההרשמה לפלטפורמה מסורה  3.6
 .  בקשר עם השתתפותה בקורס SHE-Investטענה, תביעה או דרישה כלפי 

 הקורס העיוני .4

הרצאה על ידי תועבר הקורס העיוני יתקיים במסגרת מפגש לימודי שבועי דיגיטלי בן שעתיים שבמסגרתו 
 . SHE-Investעל ידי  מומחים בנושאים משתנים אשר ייקבעו מראש

 ההשתלמות המעשית .5

 

 במסגרת שלהלן:  ההשתלמות המעשית תיערך 5.1



על ידי  אחת לשבועיים תתקיים הרצאת מומחה בנושא שייקבע מבעוד מועד 5.1.1
SHE-Invest ; 

ניתוח של אחת מהמשתתפות על תחום לאחר מכן, יבוצע דיון קבוצתי שיכלול  5.1.2
 או נושא מסוים אותו למדה;

וכל או שינוי בתיק ההשקעת משותפת  ההמלצת השקע אחת לחודש תתקבל 5.1.3
 ; בחשבון ההשקעה שלה  המלצות אלומשתתפת תהיה רשאית לבצע את 

השקעה באפיק שטרם   תתקבל המלצתלא מובהר כי מבלי לגרוע באמור לעיל,  5.1.4
 .  SHE-Investנלמד במסגרת 

יובהר כי, כל משתתפת תהיה אחראית באופן אישי על חשבון ההשקעה שלה,   5.1.5
ותהיה רשאית לבצע או שלא לבצע את המלצת ההשקעה  ו/או השקעה אחרת 
בחשבון ההשקעה הפרטי שלה, וכל פעולה/אי פעולה שכזו תהיה על אחריותה 

 בלבד. 

המלצת השקעה או שינוי בתיק תתקבל בהחלטת רוב הקבוצה ורק אם   5.1.6
ממספר המשתתפות בקבוצה. במידה ולא, תועבר   75%שתתפות בדיון מ

 ההחלטה למפגש הבא. 

 נוכחות במפגשים  .6

משתתפת שנבצר ממנה להגיע למפגש, מחויבת להודיע על כך מראש למנהלת הקבוצה  6.1
 . )ככל שיתקבלו( ונותנת את הסכמתה להחלטות שיתקבלו ללא נוכחותה

 75%מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השתתפותה של משתתפת שתהיה נוכחת בפחות מ 6.2
 ממפגשי הקבוצה, תופסק לאלתר. 

קיימת מחויבות לנוכחות פעילה במפגשי הקבוצה. במידה ומוטלות על המשתתפות  6.3
 מטלות מקצועיות, על כל משתתפת לעמוד בזמני ההגשה שייקבעו. 

 תקופות הפעילות והמימוש  .7

על תקופה של כשנה )להלן:   סיתפר  SHE-Invest ל כל קבוצה במשך הפעילות ש 7.1
 "(.התקופה"

לפני המועד הנ"ל, בהודעה   SHE-Invest משתתפת תהיה רשאית לסיים את השתתפותה ב 7.2
 יום מראש.  30בכתב של 

לחודש הראשון מתחילת  עד מבלי לגרוע באמור לעיל, משתתפת אשר תסיים את השתתפותה  7.3
להמשיך בתשלום עד סוף תחוייב  . לאחר מכןתוכל להפסיק את הוראת הקבעהתקופה 

 השנה.  

 

 ושימוש בו מסירת מידע  .8
, היא תידרש למסור פרטים שונים   SHE-Invest ידוע למשתתפת כי לצורך השתתפותה ב 8.1

 תוכל לסיים את הרשמתה. "(. בלא קבלת המידע, ייתכן שהמשתתפת לא המידעאודותיה  )"
תעשה שימוש במידע לצורך עבודתה השוטפת.     SHE-Invest ידוע למשתתפת כי ייתכן ש 8.2

תאסוף, תעבד, ותשתמש במידע אודות המשתתפות, בין     SHE-Invest במסגרת זו, ייתכן ש
 היתר, למטרות הבאות:

 בדיקת התאמתה להרשמה;  8.2.1
 וח מוצרים ושירותים חדשים; ופית    SHE-Investשיפור השירות למשתתפות  8.2.2
 ניתוח המידע, פילוח ומיקוד מידע פרסומי. 8.2.3

תעביר או תשתף באופן שוטף או מעת לעת, מידע אודות המשתתפת    SHE-Invest ייתכן ש 8.3
בכדי לממש את מטרות השימושים במידע האמורות לעיל, וזאת לגורמים בארץ או בחו"ל, 

 שהינם מבין אלה: 
שירותים, ובכלל זה גם שירותי    SHE-Invest ללצדדים שלישיים המספקים  8.3.1

מחשוב, תפעול ותקשורת )להלן: "ספקי השירותים"(. ספקי השירותים יהיו 
רשאים להחזיק את המידע, לאחסן אותו ולעשות בו שימוש לצורך אספקת  

 השירותים על ידיהם, בכפוף להוראות הדין;
מחויבת למסור לו את      SHE-Invest למי שעל פי דין, לרבות על פי דין זר , 8.3.2

 המידע. 

 



 אחריות .9

(. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או AS ISמתאפשרת לך כמות שהיא )  SHE-Invest ההשתתפות ב 9.1
, יכולותיה, פעילויותיה, מגבלותיה או התאמתה    SHE-Investבגין תכונות   SHE-Investדרישה כלפי 

לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו לך תוך כדי השתתפותך   SHE-Investלצרכיך ודרישותיך. 
  , או בעקבותיהן.  SHE-Investבפעילויות 

 
9.2 SHE-Invest   עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת

 לא יופרעו, יינתנו כסדרן או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות.   SHE-Investת שפעילויו
 

 
9.3 SHE-Invest  במאגר המידע שבבעלותה. אולם מאחר שמדובר  נוקטת אמצעים לאבטחת המידע

בביצוע פעולות בסביבה ממוחשבת ומקוונת, אין באפשרותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות 
ת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב שברשותה. אם למרות למחשביה, חשיפ

יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע כאמור, לרבות מידע   SHE-Investאמצעי האבטחה שנוקטת 
 .   SHE-Investשנאגר אודותיך, או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 

 
פרסומי. מקורו של מידע כאמור  -יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי   SHE-Invest במסגרת פעילותך ב 9.4

ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא    SHE-Invest ב יכול שיהיה
אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל    SHE-Invest  מצדדים שלישיים,

בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים   SHE-Invest  לבוא ל
 ואשר מקורו מצדדים שלישיים   SHE-Investהנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות 

 הפרה ושיפוי  .10

כל מקרה ב  SHE-Investמבלי לגרוע מהוראות כל דין ותקנון זה, המשתתפת מתחייבת לשפות ולפצות את 
בניגוד להוראות כל דין. שיפוי    SHE-Invest שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם השתתפותה ב

כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, 
 עורכי דין., או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט   SHE-Invest  שייגרמו ל

 שונות .11

 ההצעה תקפה אלא אם נאסרה על פי דין.  11.1
, וזאת מבלי    SHE-Invest הפרת תנאי תקנון זה, עלולה להוביל לביטול השתתפות ב 11.2

 לפי הוראות כל דין ו/או הסכם.  SHE-Investלגרוע משאר זכויות 
ת  תקנון זה כפוף לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת, לרבו 11.3

SHE-Invest   כל הודעה בדבר שינוי התקנון תפורסם לפי שיקול דעת .SHE-Invest   כאמור
 לעיל ובכפוף לדין. 

11.4 SHE-Invest   רשאית להפסיק באופן זמני, או קבוע, את פעילותSHE-Invest   וזאת
זכאית בכלל זה לאגד את פעילותה   SHE-Investבכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

פטית נפרדת להעביר את הזכויות במועדון לצד שלישי ובלבד שזכויות כאישיות מש
  .המשתתפת לפי תקנון זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות

הפעילות כפופה לשינויים בהתאם להוראות רגולטוריות שונות ולהוראות של רשויות  11.5
 מוסמכות שונות, לרבות הוראה על סגר כללי או חלקי של המשק הישראלי.

ן זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות  על תקנו 11.6
 יפו בלבד. –אביב -תקנון זה תהיה מוקנית לבתי המשפט בתל

 תקנון זה מחייב את כל המשתתפות והחתימה עליו מהווה תנאי מקדים להשתתפות בקורס. 

 קראתי ואני מסכימה שתנאי התקנון יחולו ויחייבו אותי: 

 

 מלא: ______________  תאריך: ______________ חתימה: ______________ שם 


