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SHE-Investתקנון

הגדרות.1

●SHE-Invest–וירטואליתפלטפורמההמפעילהבע"מ,מארקיורמארקשלפעולהשיתוף
לקידום שוויון כלכלי בקרב נשים על ידי ייסוד מועדון משקיעות נשי, עם אי.בי.אי. בית השקעות

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

.SHE-Investבפעילותחלקייקחואשרנשים–"משתתפת"או"משתתפות"●

משתתפות.לעשריםעשרביןימנואשרלקבוצותSHE-Investפעילותחלוקת–"קבוצה"'●

מהמשתתפות עבור עצמה ועלחשבון השקעה פרטי שיפתח על ידי כל אחת"חשבון השקעה" -●
פי שיקול דעתה, לצורך תרגול פעילות הקורס.

12,000מיפחתשלאשנתיסכוםמהשתתפותאחתכלתעבירההשקעהחשבוןאל-"ההפקדה"●
ש"ח.

בהדרכותלימוד)שעות10(כ-עיוניבקורסחלקתיקחהמשתתפותקבוצתכל–"קורס"●
וירטואליות המתקיימות אחת לשבוע, ולאחריו השתלמות מעשית בהדרכות וירטואליות

המתקיימות אחת לשבועיים במהלך שנה.

כללי.2

כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון. לשון2.1
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
לרבות בנק ישראל ולרבות הוראות משרדי הממשלה. כל הודעה בדבר שינוי התנאים הכלליים

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

3.SHE-Invest

להשתתפותהבתמורה8450₪עלשעומדסכוםSHE-Investלתשלםבקורסמשתתפתכל3.1
במפגשי הקורס כהגדרתו לעיל.  התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד, תנאי

התשלום יוגדרו בהוראת התשלום.

בתום שנת פעילות, במידה והמשתתפת תהיה מעוניינת להמשיך את השתתפותה בקבוצת3.2
SHE-Invest,התשלום.גובהכוללההשתתפותתקנוןעלמחודשתהרשמהתתבצע

המפגשים בהשתלמות המעשית יתנהלו במערכת וירטואלית.3.3

ההרשמה לפלטפורמה מסורה לרצונה החופשי של המשתתפת. לא תהיה למשתתפת כל טענה,3.4
בקורס.השתתפותהעםבקשרSHE-Investכלפידרישהאותביעה

SHEשלהתוכנית.4 invest

הליבהלימודי4.1

בהםאחד,כלשעות2כ-לימודייםמפגשיםחמישהבמהלךשיתקיימוליבהבלימודייחלהקורס
.SHE-Investידיעלמראשייקבעואשרמשתניםבנושאיםמומחיםידיעלהרצאותיועברו

מעשיתהשתלמות4.2

ההשתלמות המעשית תיערך במסגרת שלהלן:

ידיעלמועדמבעודשייקבעבנושאמונחהדיוןאומומחההרצאתתתקייםלשבועייםאחת4.2.1
SHE-Invest.
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שלנוספיםמפגשיםSHE-Investע"ימראששנקבעוהתוכניתמפגשיוביןבנוסףלקייםמומלץ
חברות הקבוצה לצורך הרחבת הדיון בחשבון ההשקעה. מפגשים אלו יהוו דיון קבוצתי נוסף

.SHE-Investנציגישלנוכחותחובתללאויתקיימו

אותחוםעלמהמשתתפותאחתשלניתוחשיכללוקבוצתייםדיוניםיתקיימוהמפגשיםבמהלך4.2.2
נושא מסוים אותו למדה.

בתיקשינויאומשותפתהשקעההמלצתתתקבלקבוצהע"ישתקבעבתדירותאולרבעוןאחת4.2.3
ההשקעה והחלטת ההשקעה תבוצע ע"י כל אחת מהמשתתפות בחשבון. החלטות השקעה

.SHE-Investמטעםההשקעותבתחוםמקצועאישעל-ידייאושרוההשקעותמדיוני

במסגרתנלמדשטרםבאפיקהשקעההמלצתתתקבללאכימובהרלעיל,באמורלגרועמבלי4.2.4
הקורס.

75%בדיוןמשתתפותאםורקהקבוצהרובבהחלטתתתקבלבתיקשינויאוהשקעההמלצת4.2.5
ממספר המשתתפות בקבוצה. במידה ולא, תועבר ההחלטה למפגש הבא.

נעדרהאםשגםלכךמסכימהמשתתפתשכללכךאישורמהווה4.2.5סעיףעלהסכמה4.2.6
מהמפגש או שהחלטת הרוב נוגדת את עמדתה, היא מסכימה לכך שהחלטת הרוב קובעת.

רשאיתותהיהשלה,ההשקעהחשבוןעלאישיבאופןאחראיתתהיהמשתתפתכלכי,יובהר4.2.7
לבצע או שלא לבצע את המלצת ההשקעה  ו/או הפקדה אחרת בחשבון ההשקעה הפרטי שלה,

וכל פעולה/אי פעולה שכזו תהיה על אחריותה בלבד. 

6000מתפחתשלאראשונההפקדהחלקים,בשנייבוצעההשקעהלחשבוןההפקדהביצוע4.2.8
6000לפחותשלבסכוםנוספתוהפקדה,הקורסתחילתממועדהראשוןהרבעוןתוםעדש"ח

ש"ח עד תום הרבעון השני ממועד תחילת הקורס.

אלה.במדינותהמיסוילחוקיכפופותתהיינהזרותמדינותאזרחיותשלהשקעות4.2.9

לחשבוןהמשתתפתשתבצעההפקדותכימובהר,4.2.8בסעיףמהאמורלגרועמבלי4.2.10
ההשקעה במהלך הקורס מהווה חלק קטן ולא משמעותי מסך נכסיה הכולל.

במפגשיםנוכחות.5

ונותנתהקבוצהלמנהלתמראשכךעללהודיעמחויבתלמפגש,להגיעממנהשנבצרמשתתפת5.1
את הסכמתה להחלטות שיתקבלו ללא נוכחותה (ככל שיתקבלו).

מטלותהמשתתפותעלומוטלותבמידההקבוצה.במפגשיפעילהלנוכחותמחויבותקיימת5.2
מקצועיות, על כל משתתפת לעמוד בזמני ההגשה שייקבעו.

והמימושהפעילותתקופות.6

").התקופה"(להלן:כשנהשלתקופהעליתפרסSHE-Investבקבוצהכלשלהפעילותמשך6.1

בהודעההנ"ל,המועדלפניSHE-Investבהשתתפותהאתלסייםרשאיתתהיהמשתתפת6.2
מראש.יום30שלבכתב

הראשוןהחודשלתוםעדהשתתפותהאתתסייםאשרמשתתפתלעיל,באמורלגרועמבלי6.3
תחוייבהראשוןהחודשלאחרהליבה.לימודיבגין3500₪בתחוייבהתקופהמתחילת

המשתתפת במלוא סכום הקורס.

אחריות.7

AS(שהיאכמותלךמתאפשרתSHE-Investבההשתתפות7.1 IS.(טענה,כללךתהיהלא
מגבלותיהפעילויותיה,יכולותיה,,SHE-InvestתכונותבגיןSHE-Investכלפידרישהאותביעה

כדיתוךלךשיגרמולנזקיםבאחריותתישאלאSHE-Investודרישותיך.לצרכיךהתאמתהאו
בעקבותיהן.או,SHE-Investבפעילויותהשתתפותך
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7.2SHE-Investאינההיאזאת,עםיחדגבוהה.ובאיכותתקיןשירותלךלספקמאמץעושה
בבטחהיתקיימוהפסקות,בלאאוכסדרןיינתנויופרעו,לאSHE-Investשפעילויותמתחייבת

וללא טעויות.
7.3SHE-Investשמדוברמאחראולםשבבעלותה.המידעבמאגרהמידעלאבטחתאמצעיםנוקטת

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

לרבותכאמור,למידעלחדורשלישיצדבידייעלהSHE-Investשנוקטתהאבטחהאמצעילמרות
מידע שנאגר אודותיך, או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי

SHE-Invest.

מידעשלמקורומסחרי-פרסומי.מידעבפניךשיוצגיכולSHE-Investבפעילותךבמסגרת7.4
מידעשלמקורובהםבמקריםשלישיים.מצדדיםשיהיהויכולSHE-Investבשיהיהיכולכאמור

לפיכךהאמור,המידעולדיוקלאמינותלערוביכולהאינהSHE-Investשלישיים,מצדדיםיהאזה
אוישיריםנזקאוהפסדאובדן,בגיןתביעהאודרישהטענה,בכלSHE-Investללבואתוכללא

מצדדיםמקורוואשרSHE-Investבאמצעותהניתןבמידעשימושאומהסתמכותהנובעיםעקיפים
שלישיים

ושיפויהפרה.8

SHE-Investאתולפצותלשפותמתחייבתהמשתתפתזה,ותקנוןדיןכלמהוראותלגרועמבלי
בניגודSHE-Investבהשתתפותהעםבקשרתפעלאואלה,תנאיםאתתפרשבומקרהבכל

להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר
משפטהוצאותלרבותמטעמה,מיאו,SHE-Investלשייגרמוממוני,לאאוממוניעקיף,או

ושכ"ט עורכי דין כתוצאה מהפרה או פעולה כאמור לעיל.

שונות.9

דין.פיעלנאסרהאםאלאתקפהההצעה9.1

לגרועמבליוזאת,SHE-Investבהשתתפותלביטוללהובילעלולהזה,תקנוןתנאיהפרת9.2
הסכם.ו/אודיןכלהוראותלפיSHE-Investזכויותמשאר

לרבותמוסמכת,רשותכלהוראותו/אודיןכלולהוראותלשינוייםכפוףזהתקנון9.3
SHE-Invest.דעתשיקוללפיתפורסםהתקנוןשינויבדברהודעהכלSHE-Investלעילכאמור
ובכפוף לדין.

9.4SHE-Investפעילותאתקבוע,אוזמני,באופןלהפסיקרשאיתSHE-Investבכלוזאת
עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של הפסקת התוכנית באמצע השנה תוכלנה המשתתפות

לבטל השתתפותן. אם טרם הסתיים שלב קורס הליבה יוחזר החלק היחסי של  דמי הלימוד
ששולמו.

9.5SHE-Investאתלהעבירנפרדתמשפטיתכאישיותפעילותהאתלאגדזהבכללזכאית
הזכויות במועדון לצד שלישי ובלבד שזכויות המשתתפת לפי תקנון זה לא ייפגעו מעצם העברת

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

תקנוןלהוראותהנוגעבכלהייחודיתהשיפוטוסמכותישראלמדינתדינייחולוזהתקנוןעל9.6
זה תהיה מוקנית לבתי המשפט בתל-אביב – יפו בלבד.

Sheאתמחייבזהתקנון Investלהשתתפותמקדיםתנאימהווהעליווהחתימההמשתתפותוכל
בקורס.

=============================================================

קראתי ואני מסכימה שתנאי התקנון יחולו ויחייבו אותי.
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כמו כן אני מאשרת בחתימתי זו כי הסכום הכולל שאפקיד בחשבון השקעה שאפתח במסגרת
הקורס מהווה חלק קטן ולא משמעותי מסך הנכסים הכולל שלי.

שם מלא: ______________  תאריך: ______________ חתימה: ______________


