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SHE-Investתקנון

הגדרות.1
●"SHE-Invest"–השקעותביתאי.בי.אי.עםבע"ממארקיורמארקשלפעולהשיתוף

ידיעלנשיםבקרבכלכלישוויוןלקידוםוירטואליתפלטפורמהלהקמתבמטרהבע"מ
ייסוד מועדון משקיעניות נשי.

.SHE-Investבפעילותחלקייקחואשרנשים–"משתתפת"או"משתתפות"●
לעשריםעשרהמששביןימנואשרלקבוצותSHE-Investפעילותחלוקת–"קבוצה"'●

משתתפות.
ומט"ח,ני"עחשבוןלרבותקבוצהלכלשייפתחהשקעותתיק-"קבוצתיחשבון"●

באיי.בי.איי.
בנימפגשים,ארבעה-עשרבןעיוניבקורסחלקתיקחמשתתפותקבוצת–כל"הקורס"●

הקורסמשךחודשים.)8(שמונהבתמעשיתהשתלמותולאחריואחדכלשעתיים
כשנה.

כללי.2

התקנון.פרשנותלצורךבהןלהשתמשואיןבלבדהנוחותלצורךנכתבוהסעיפיםכותרות2.1
רבים ולהיפך.לשון זכר כוללת לשון נקבה ולהיפך. לשון יחיד כוללת לשון

רשותכלהוראותו/אודיןכלולהוראותלשינוייםכפופיםזהתקנוןתנאיכימובהר2.2
שינויבדברהודעהכלהממשלה.משרדיהוראותולרבותישראלבנקלרבותמוסכמת,
דעתשיקוללפיתפורסםהפסקתןלרבותומימושןההטבותמתןו/אוהכללייםהתנאים

הבנק כאמור ולהלן ובכפוף לכל דין.

3.SHE-Invest
להשתתפותהבתמורה4,999₪עלשעומדסכוםSHE-Investלתשלםמשתתפתכל3.1

במפגשי הקורס כהגדרתו לעיל.
המפגשים יתנהלו במערכת דיגיטלית ייעודית.3.2
כל קבוצה תמנה בין שש-עשרה לעשרים משתתפות.3.3
למשתתפתתהיהלאהמשתתפת.שלהחופשילרצונהמסורהלפלטפורמהההרשמה3.4

להסכיםרוצהשאינהתחליטאםSHE-Investכלפידרישהאותביעהטענה,כל
למסמכים המשפטיים.

הקורס העיוני.4
עלהרצאהשבמסגרתושעתייםבןדיגיטלישבועילימודימפגשבמסגרתיתקייםהעיוניהקורס

ידי מומחים בנושאים משתנים אשר ייקבעו מראש.

ההשתלמות המעשית.5
הסכםעללחתוםמשתתפתכלעלהמעשית,בהשתלמותלהשתתפותמקדיםכתנאי5.1

שיכלול את תנאי המועדון והתחייבות המארגנות.

לימודי ההמשך יתקיימו במסגרת שלהלן:5.2
מועד;אחת לשבועיים תתקיים הרצאת מומחה בנושא שייקבע מבעוד5.2.1
מטעםאליההמוצמדהחונךעםמקצועיניתוחתעבורמשתתפתכל5.2.2

איי.בי.איי;
קבלת דיווח ממנהלת הקבוצה על פעילות החשבון הקבוצתי;5.2.3
למדה;ניתוח של אחת מהמשתתפות על תחום או נושא מסוים אותו5.2.4
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השבועיתהפעילותלגבימשותפתהחלטהתתקבלמפגשכלשלבסופו5.2.5
שתתקיים בחשבון הקבוצתי;

במסגרתנלמדשטרםבאפיקהשקעהתתקייםלאלעיל,באמורלגרועמבלי5.2.6
SHE-Invest.

החשבון הקבוצתי.6

ני"עחשבוןלרבותהשקעותתיקתפתחSHE-Investהמעשית,ההשתלמותבמסגרת6.1
ומט"ח לטובת משתתפות הקבוצה באיי.בי.איי.

לתנאים מועדפים.איי.בי.איי מתחייבת כי החשבון הקבוצתי שייפתח, יזכה6.2
עלש"ח,1000שלסכוםלהעבירמשתתפתכלעלכימוסכםהחשבון,ניהוללטובת6.3

בסיס חודשי, לאורך תקופת ההשתלמות המעשית.
בחשבוןפעולותלביצועהיחידותהמורשותיהיומקומהוממלאתהקבוצהמנהלת6.4

הקבוצתי וידווחו למשתתפות באופן שוטף.
למעטהקבוצתיההשקעותמתיקיותראו10%תהווהאשררכישהתתאפשרלא6.5

פקדונות, מק"מ או מט"ח.
בהסכמתרקתתבצעמכירהאורכישהלרבותההשקעותבתיקשינוייםבנושאהחלטות6.6

עשר משתתפות לפחות.
חשבונה,SHE-Investבהשתתפותהאתלסייםתחליטמהמשתתפותשאחתבמקרה6.7

החלקאתלמשוךזכאיתתהיהוהמשתתפתאיי.בי.אייידיעלהערכהיעבורהקבוצהשל
היחסי אשר ייפסק לה מן החשבון.

נוכחות במפגשים.7
הקבוצהלמנהלתמראשכךעללהודיעמחויבתלמפגש,להגיעממנהשנבצרמשתתפת7.1

ונותנת את הסכמתה להחלטות שיתקבלו ללא נוכחותה.
השקעהתתבצעלאהשבועי,במפגשנוכחותאינןמשתתפותארבעולפחותבמידה7.2

קבוצתית במפגש האמור.
75%מבפחותנוכחתשתהיהמשתתפתשלהשתתפותהלעיל,מהאמורלגרועמבלי7.3

ממפגשי הקבוצה, תופסק לאלתר.
המשתתפותעלומוטלותבמידההקבוצה.במפגשיפעילהלנוכחותמחויבותקיימת7.4

מטלות מקצועיות, על כל משתתפת לעמוד בזמני ההגשה שייקבעו.
תקופות הפעילות והמימוש.8

(להלן:כשנהשלתקופהעליתפרשSHE-Investבקבוצהכלשלהפעילותמשך8.1
").התקופה"

הנ"ל,המועדלפניSHE-Investבהשתתפותהאתלסייםרשאיתתהיהמשתתפת8.2
מראש.יום60שלבכתבבהודעה

שללהחזרזכאיתתהיהלעיל,8.2סעיףלפיהשתתפותהאתתסייםאשרמשתתפת8.3
לעיל.6.7בסעיףכהגדרתובלבדהיחסילחלקה

זכאיתתהיהלאהשתתפותהאתתסייםאשרמשתתפתלעיל,באמורלגרועמבלי8.4
להחזר של דמי הקורס.

מסירת מידע ושימוש בו.9
שוניםפרטיםלמסורתידרשהיא,SHE-Investבהשתתפותהלצורךכילמשתתפתידוע9.1

בלא").המידע("ההשקעות)תיקפתיחתבמסגרתוביןSHE-Investלנציגי(ביןאודותיה
קבלת המידע, ייתכן שהמשתתפת לא תוכל לסיים את הרשמתה.

השוטפת.עבודתהלצורךבמידעשימושתעשהSHE-Investשייתכןכילמשתתפתידוע9.2
ביןהמשתתפות,אודותבמידעותשתמשתעבד,תאסוף,SHE-Investשייתכןזו,במסגרת

היתר, למטרות הבאות:
בדיקת התאמתה להרשמה;9.2.1
חדשים;ושירותיםמוצריםופיתוחSHE-Investלמשתתפותהשירותשיפור9.2.2
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ניתוח המידע, פילוח ומיקוד מידע פרסומי.9.2.3
המשתתפתאודותמידעלעת,מעתאושוטףבאופןתשתףאותעבירSHE-Investשייתכן9.3

בחו"ל,אובארץלגורמיםוזאתלעיל,האמורותבמידעהשימושיםמטרותאתלממשבכדי
שהינם מבין אלה:

תפעולמחשוב,שירותיגםזהובכללשירותים,SHE-Investלהמספקיםשלישייםלצדדים9.3.1
אתלהחזיקרשאיםיהיוהשירותיםספקיהשירותים")."ספקי(להלן:ותקשורת

בכפוףידיהם,עלהשירותיםאספקתלצורךשימושבוולעשותאותולאחסןהמידע,
להוראות הדין;

.המידעאתלולמסורמחויבתSHE-Invest,זרדיןפיעללרבותדין,פישעללמי9.3.2

אחריות.10
AS(שהיאכמותלךמתאפשרתSHE-Investבההשתתפות10.1 IS.(כללךתהיהלא

יכולותיה,,SHE-InvestתכונותבגיןSHE-Investכלפידרישהאותביעהטענה,
תישאלאSHE-Investודרישותיך.לצרכיךהתאמתהאומגבלותיהפעילויותיה,

או,SHE-Investבפעילויותהשתתפותךכדיתוךלךשיגרמולנזקיםבאחריות
בעקבותיהן.

10.2SHE-Investהיאזאת,עםיחדגבוהה.ובאיכותתקיןשירותלךלספקמאמץעושה
הפסקות,בלאאוכסדרןיינתנויופרעו,לאSHE-Investשפעילויותמתחייבתאינה

יתקיימו בבטחה וללא טעויות.
10.3SHE-Investמאחראולםשבבעלותה.המידעבמאגרהמידעלאבטחתאמצעיםנוקטת

חסינותלהבטיחבאפשרותהאיןומקוונת,ממוחשבתבסביבהפעולותבביצועשמדובר
מערכותלפעילותוהפרעותשיבושיםאומידעחשיפתלמחשביה,חדירותמפנימוחלטת
צדבידייעלהSHE-Investשנוקטתהאבטחהאמצעילמרותאםשברשותה.המחשב

לאלרעה,בולהשתמשאואודותיך,שנאגרמידעלרבותכאמור,למידעלחדורשלישי
.SHE-Investכלפידרישהאותביעהטענה,כללךתהיה

שלמקורומסחרי-פרסומי.מידעבפניךשיוצגיכולSHE-Investבפעילותךבמסגרת10.4
בהםבמקריםשלישיים.מצדדיםשיהיהויכולSHE-Investבשיהיהיכולכאמורמידע
לאמינותלערוביכולהאינהSHE-Investשלישיים,מצדדיםיהאזהמידעשלמקורו
אודרישהטענה,בכלSHE-Investללבואתוכללאלפיכךהאמור,המידעולדיוק

שימושאומהסתמכותהנובעיםעקיפיםאוישיריםנזקאוהפסדאובדן,בגיןתביעה
שלישייםמצדדיםמקורוואשרSHE-Investבאמצעותהניתןבמידע

הפרה ושיפוי.11
אתולפצותלשפותמתחייבתהמשתתפתזה,ותקנוןדיןכלמהוראותלגרועמבלי

SHE-Investהשתתפותהעםבקשרתפעלאואלה,תנאיםאתתפרשבומקרהבכל
אבדןהפסד,תשלום,הוצאה,כליכסהכאמורשיפוידין.כללהוראותבניגודSHE-Investב

מטעמה,מיאו,SHEnvestלשייגרמוממוני,לאאוממוניעקיף,אוישיראחר,נזקכלאורווח
לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

שונות.12
ההצעה תקפה אלא אם נאסרה על פי דין.12.1
מבליוזאת,SHE-Investבהשתתפותלביטוללהובילעלולהזה,תקנוןתנאיהפרת12.2

הסכם.ו/אודיןכלהוראותלפיSHE-Investזכויותמשארלגרוע
לרבותמוסמכת,רשותכלהוראותו/אודיןכלולהוראותלשינוייםכפוףזהתקנון12.3

SHE-Invest.דעתשיקוללפיתפורסםהתקנוןשינויבדברהודעהכלSHE-Invest
כאמור לעיל ובכפוף לדין.

12.4SHE-Investפעילותאתקבוע,אוזמני,באופןלהפסיקרשאיתSHE-Investוזאת
פעילותהאתלאגדזהבכללזכאיתSHE-Investהבלעדי.דעתהשיקולולפיעתבכל

שזכויותובלבדשלישילצדבמועדוןהזכויותאתלהעבירנפרדתמשפטיתכאישיות
המשתתפת לפי תקנון זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

רשויותשלולהוראותשונותרגולטוריותלהוראותבהתאםלשינוייםכפופההפעילות12.5
המשק הישראלי.מוסמכות שונות, לרבות הוראה על סגר כללי או חלקי של
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להוראותהנוגעבכלהייחודיתהשיפוטוסמכותישראלמדינתדינייחולוזהתקנוןעל12.6
תקנון זה תהיה מוקנית לבתי המשפט בתל-אביב – יפו בלבד.

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

קראתי ואני מסכימה שתנאי התקנון יחולו ויחייבו אותי:

:

______________שם מלא: ______________  תאריך: ______________ חתימה:


