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ומדיניות השימוש") ("תנאי מטה המפורטים השימוש תנאי את בקפידה לקרוא מתבקשים             הנכם

באתר. בשימוש תחלו בטרם עוד הפרטיות") ("מדיניות לוויתן" "פרוייקט באתר הזמינה             הפרטיות

אלה שכל (כפי והתכנים באתר השימוש את מסדירים "התנאים") (יחד השימוש ותנאי הפרטיות               מדיניות

על בתנאים האמור של קבלה מהווים באתר, שימוש עשיית או שימוש לעשות ניסיון כל מטה).                 מוגדרים

הניסיון או לאתר הכניסה מתבצעת באמצעותו לאמצעי קשר ללא מטה), שמוגדר (כפי המשתמש               ידי

למיניהם יד כף מחשבי סלולארי, טלפון כדוגמת אחר תקשורת מכשיר ו/או מחשב (לרבות כן                לעשות

ו/או האינטרנט רשת (לרבות כן לעשות הנסיון או לאתר, הכניסה מתבצעת באמצעותה המדיה               וכיו"ב),

 כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים) או המקום בו נמצא המשתמש (בישראל או בכל מקום אחר בעולם).

 אם מי מהתנאים אינו מקובל עליך, עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

 מבוא, פרשנות והגדרות1.

 בהוראות ותנאי השימוש באתר זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:1.1.

 ה שכתובותו www.leviathanproject.co.il - ר"1.1.1.

דלק - לי האתר"1.1.2. לימיטד, מדיטרניאן אנרג'י נובל חברת : לווייתן מיזם           

– (1992) נפט חיפושי ורציו מוגבלת שותפות –          קידוחים

 שותפות מוגבלת .

 מש" או1.1.3.

 "גולש"

אגודה, - עמותה, חברה, כגון כלשהו, משפטי גוף או אישה           זאיש,

מטעמו מי באמצעות או בעצמו באתר משתמש אשר          שותפות,

שימוש העושה מטעמו, הפועל שלישי צד ו/או עובדים          לרבות

 באתר או המנסה לעשות בו שימוש.

 ת1.1.4.

 הפרטיות"

 ת הפרטיות הזמינה באתר "פרוייקט לווייתן" - -

leviathanproject.co.il 

 שימוש אלו, כפי נוסחם העדכני ביותר המפורסם באתר. - השימוש"1.1.5.

חזותי, -  או "תכנים"1.1.6. מילולי, תוכן כל זה ובכלל שהוא, וסוג מין מכל מידע כל              

קול, תמונה, טקסט, ולרבות ,(audio-visual) אור-קולי        קולי,



ו/או היום הקיימים קצה, מכשיר ובכל מדיה אמצעי בכל           וידאו,

כתבות, לרבות שלהם שילוב כל ו/או בעתיד קיימים          שיהיו

ניתוחים, עצות, קבצים, נתונים, סקירות, ידיעות,        מאמרים,

פורמט בכל אחר תוכן ו/או מידע וכל הערכות הנחיות,           המלצות,

הצגתם, ודרך הפצתם עריכתם, עיבודם, עיצובם, וכן         שהוא,

) הנפשה איור, צילום, תמונה, כל רק): לא (אך          לרבות

,(sample) דגימה הדמיה, דמות, תרשים, ,(animation      

מחשב, קוד קובץ, תוכנה, כל מוסיקלי; וקובץ קולי קובץ           סרטון,

נתונים מאגר פרוטוקול, ,(format) תסדיר אפליקציה,        יישום,

הכלכליים התכנים .(icon) וצלמית סמל סימן, תו, וכל          וממשק

 והתכנים החיצוניים הינם חלק מהתכנים.

ערך - ם כלכליים"1.1.7. ניירות שערי ההון, שוק על מידע לרבות כלכליים,           בנושאים

הישראליות והמניות בתל-אביב ערך לניירות בבורסה        הנסחרים

ציבוריות, חברות אודות מצרפיים נתונים בחו"ל,        הנסחרות

בתחום אחרות וידיעות חוץ במטבע המסחר בדבר         מידע

 הכלכלי.

תכנים ם חיצוניים"1.1.8. לרבות האתר, ממפעילי מי של אינם ו/או נוצרו           שלא

שלישיים וצדדים מפרסמים של מטעמם לפרסום        הנמסרים

נכסים של ומכירה שיווק למטרות משתמשים, לרבות         שונים,

שחלק יתכן וכיו"ב. פרסומות מודעות, זה ובכלל שירותים          ו/או

 מהתכנים הכלכליים יהיו תכנים חיצוניים.

 לתכנים שבאתר כלשהו, שאינם דף הבית של אותו אתר. ר עמוק"1.1.9.

את1.2. מחליף או כמצמצם אחד תנאי לפרש ואין האחרים לתנאים מצטבר הינו בתנאים תנאי                כל

 משנהו.

כמובן,1.3. מתייחסים, והם בלבד, נוחות לצרכי זכר בלשון מנוסחים באתר השימוש ותנאי              ההוראות

 גם לנשים.

  זכות השימוש באתר2.



מפעילי2.1. המשתמש, ידי על התנאים לפי וההתחייבויות, המצגים התנאים, מלוא לקיום             בכפוף

או המחאה להעברה ניתנת בלתי מוגבלת, אישית, שימוש זכות למשתמש בזה נותנים              האתר

התנאים ו/או החיצוניים והתנאים יתכן כי מובהר "הרישיון"). (להלן: באתר בתכנים לעין              הסבה,

מהם במי הזכויות בעלי מצד אחרים ו/או נוספים והוראות לתנאים כפופים יהיו              הכלכליים

כל לעשות אין מהרישיון. כחלק אלה אחרים ו/או נוספים בתנאים לעמוד מתחייב              והמשתמש

 שימוש באתר ו/או במי מהתכנים ו/או בחלקים ממי מהם אלא לפי הרישיון.

להשתמש,2.2. לאחרים לאפשר אין לעיל. כאמור אלא בתכנים ו/או באתר ולהשתמש להעתיק              אין

אינטרנט אתרי בסגרת לרבות מהם, מי של בחלקים ו/או באתר ו/או בתכנים אחרת דרך                בכל

שאינה ובין מסחרית בין מטרה, לכל וכיו"ב, דפוס בפרסומי אלקטרוניים, בפרסומים             אחרים,

 מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי לפי הרישיון ולפי התנאים.

הכלכליים2.3. התכנים (במיוחד האחר חלקם ואילו האתר במערכת הינו מהתכנים, חלק של              מקורם

האתר. מפעילי שאינם תכנים ספקי ידי על ומופעל מנוהל מסופק, באתר) החיצוניים              והתכנים

שנעשה אף על למשל, כך אלה. חיצוניים תכנים מלא באופן לשלוט יכולים אינם האתר                מפעילי

אי-דיוקים יפלו ופרסומם עיבודם קליטתם, שבתהליך יתכן הללו, התכנים את ולעבד לרכז              מאמץ

(לרבות באתר התכנים נכונות להבטיח המאמץ שלצד מובהר, וכדומה. דפוס טעויות             טכניים,

ועדכניים מלאים מדויקים, הם האתר שתכני לכך אחראים אינם האתר מפעילי חיצוניים),              תכנים

יפורסמו או שפורסמו יתכן למשל, הבלעדית. אחריותו על בתכנים שימוש עושה המשתמש              וכי

באתרי הדין מכוח המתחייבים בפרסומים לרבות יותר, מעודכנים ו/או מלאים אחרים,             תכנים

המעוניינים המשתמשים על ערך. ניירות חוקי מכוח הנדרשים אחרים פרסומים ו/או             הבורסה

אותם לבדוק המלאה והאחריות החובה חלה עליהם, ולהסתמך שבאתר בתכנים            להשתמש

 ולאמתם.

  מגבלות. מבלי לגרוע מהדין או מהתנאים, המשתמש מתחייב שלא ולא לאפשר -2.4.

את(1) לשבש ו/או להכביד להאט, כדי בה שיש תוכנה כל ו/או רוגלות זדוניות,               לתוכנות

עושה הוא בהן מהמערכות מי באמצעות ו/או באמצעותו לאתר לגשת האתר,             פעילות

 שימוש על מנת להשתמש באתר.

(2)Crawlers, Robots מסוג תוכנות לרבות אחר, אמצעי כל או מחשב יישום כל              להפעיל

האתר. מתוך תכנים של אוטומטי אחזור או העתקה סריקה, חיפוש, לשם             וכדומה,

מאגר או אוסף לקט, יצירת לשם כאמור באמצעים להשתמש ואין ליצור אין זה,               בכלל

 שיכילו תכנים מהאתר.



העתקה,(3) כל לבצע או סמויה, או גלויה ,(Frame) מסגרת בתוך מהאתר תכנים              להציג

במי אחרת פרסומית מדיה ובכל אחרת מטרה לכל שימוש או הצגה שכפול,              הפצה,

ו/או מידע, כריית מידע, סריקת טכניקות באמצעות לרבות בה, המוצגים            מהתכנים

Automated Data Mining) האפליקציה מתוך מידע של איסוף או אוטומטי            אחזור

(Tools, Crawlers 

מכשיר,(4) תוכנה, כל באמצעות זה ובכלל - שהיא דרך בכל מהאתר תכנים להציג               אין

תכנים מהם מחסירים או באתר עיצובם את המשנים - תקשורת פרוטוקול או              אביזר

  כלשהם ובפרט תכנים חיצוניים.

 לבצע קישור לרבות עמוק לתכנים ו/או לאתר, אלא בהסכמת מפעילי האתר.(5)

 מצגים והתחייבויות3.

שימוש יעשה (ב) האתר; ממפעילי מי של מתחרה ,(18 לגיל (מתחת קטין אינו כי ומתחייב מצהיר                  המשתמש

לפעול שלישי לצד יאשפר שלא (ג) ו- דין; כל הוראות ולפי והרישיון התנאים הוראות לפי רק                  באתר

 בניגוד לאמור בתנאים.

 פרטיות4.

עושים אוספים, האתר מפעילי בו האופן אודות פרטים המשתמשים. פרטיות את מכבדים האתר               מפעילי

מתבקשים המשתמשים לעת. מעת המשתנה הפרטיות במדיניות נמצאים מידע ומעבירים            שימוש

 לחזור ולהתעדכן במדיניות הפרטיות.

 תכנים כלכליים5.

שמקורם5.1. כלכליים בתכנים שימוש שנעשה וככל השימוש, בתנאי הקבועות למגבלות            בנוסף

אותם השימוש לתנאי גם כפוף כאמור ששימוש הרי בעולם, בורסות ו/או בישראל              בבורסה

הבורסה מצויה בו מקום באותו הרלוונטית ערך לניירות והרשות עצמה בפני בורסה כל               מכתיבה

 הרלוונטית.

בדבר5.2. דעת חוות או המלצה משום באתר אחר תוכן כל ו/או הכלכליים התכנים בפרסום                אין

לכן, חוץ. במטבע או ערך ניירות מכירת או רכישת זה ובכלל פיננסית, והתנהלות               עסקאות

על תיעשה באתר שתמצא הכלכליים בתכנים השימוש בדבר החלטה שכל בפרט             מובהר

 אחריות המשתמשים בלבד.

של5.3. ערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינו באתר אחר תוכן כל ו/או הכלכליים התכנים                פרסום

 מפעילי האתר או הזמנה לקבלת הצעות כאמור.



הם5.4. כאמור נתונים עתידיות. לפעולות המתייחסים ונתונים זמנים לוחות להיכלל יכולים             באתר

באופן שונה ולהיות להשתנות יכול ואשר וודאי אינו אשר עתיד פני צופה מידע וכוללים                משוערים

או בעדכון מחויבים אינם האתר מפעילי מהמוצג. המשתמעים או המוערכים היעדים מן              מהותי

על תיעשה שתהיה ככל כאמור, מידע על הסתמכות וכל כאמור נתון או זמנים לוח כל                 שינוי

 אחריות המשתמשים בלבד.

 קישורים שמופיעים באתר6.

הקישורים6.1. האינטרנט. ברשת שונים אתרים ו/או לתכנים ('לינקים') קישורים ימצאו ובאתר             יתכן

על מתפרסמים אינם אשר האינטרנט, ברשת המתפרסמים תכנים למצוא למשתמש            מאפשרים

אלה קישורים אלה. תכנים על פיקוח או שליטה כל להם ואין מטעמם מי ו/או האתר מפעילי                  ידי

 הינם בבחינת תוכן חיצוני ולמפילות האתר לא תהיה כל אחריות בקשר עמם.

האינטרנט6.2. ברשת אחרים במקומות שמופיעים לתכנים המקשר באתר, קישור של הופעתו             עצם

כל בכך ואין תכנים לאותם האתר מפעילי הסכמת על להעיד כדי בו אין אחרת, מדיה בכל                  ו/או

הינו תכנים באותם השימוש ו/או וההסתמכות חוקיותם ו/או עדכניותם ו/או לאמינותם,             ערובה

הכרוך אחר היבט ולכל הפרטיות בתחום השימוש, תנאי ו/או התכנים בעלי להסכמת              כפוף

 בתפעולם.

מתנגד6.3. שאתה ו/או צרכיך את הולמים אינם הקישורים מובילים אליהם התכנים כי שתמצא               יתכן

יחד מוסריים. בלתי או חוקיים בלתי נאותים, בלתי מרגיזים, מקוממים, הם כי סבור ו/או                לתוכנם

ואינם הקישורים מוליכים שאליהם לתכנים אחראים אינם האתר מפעילי כי מובהר זאת,              עם

 אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.

לאתר6.4. ויובילו תקינים יהיו באתר שיימצאו ('לינקים') הקישורים כי מתחייבים אינם האתר              מפעילי

מהוספת להימנע או בעבר, בו שנכללו קישורים מהאתר להסיר רשאים והם פעיל              אינטרנט

 קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

 שירות ניוזלטר7.

 מפעילי האתר מציעים למשתמשים לקבל ניוזלטר, אשר משמעותו קבלת דיוור ("ניוזלטר").7.1.

בטופס7.2. הנדרשים הפרטים הזנת באמצעות המשתמש ידי על תיעשה הניוזלטר לשירות             הרשמה

הסכמתו המשתמש נותן האמורים, הפרטים במילוי לניוזלטר". "הרשמה שבעמוד           ההרשמה

 לקבל את הניוזלטר באמצעים שונים לרבות באמצעות דוא"ל או מסרון.



מהווה7.3. ניוזלטר לקבל הסכמתך כי יובהר פרסומת. דברי שיכלול יכול הניוזלטר ומטרת              תוכן

ו/או תשמ"א-1981 הפרטיות הגנת בחוק כהגדרתו ישיר דיוור לקבל מטעמך מפורשת             הסכמה

  דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

לכתובת7.4. הודעה משלוח ידי על עת בכל מהשירות להתנתק יכול הניוזלטר בשירות              המשתמש

 הדוא"ל הרשומה באתר או על ידי לחיצה על קישור ההסרה המצורף בניוזלטר עצמו.

ו/או7.5. חוזר רישום באמצעות האמור לשירות מחדש להירשם יכול ניוזלטר בשירות             המשתמש

  באמצעות אחת הדרכים המפורטות בסעיף 8.4 לעיל.

 קניין רוחני8.

באתר8.1. הרוחני הקניין זכויות לרבות הזכויות, כל האתר, מפעילי לבין המשתמש שבין              ביחסים

שצד תכנים לרבות מטעמם, מי ו/או האתר מפעילי של הינם מהם, חלק בכל ו/או                ובתכנים

 שלישי אישר למפעילי האתר לפרסם באתר.

לעבד,8.2. לשנות, לציבור, להעביר בפומבי, לבצע בפומבי, להציג להפיץ, לשכפל, להעתיק,             אין

או באמצעות ובין המשתמש על בין הנ"ל, מן חלק כל להשכיר או למכור נגזרות, יצירות                 ליצור

או צילום אמצעי אופטיים, מכאניים, אלקטרוניים, אם בין אמצעי או דרך בכל שלישי, צד                בשיתוף

ומבעלי האתר ממפעילי ומראש בכתב הסכמה קבלת בלא אחרת, ודרך אמצעי בכל או               הקלטה,

וככל אם שתינתן). (ככל ההסכמה לתנאי ובכפוף העניין לפי שישנם), (ככל האחרים              הזכויות

סימן או הודעה כל לשבש או למחוק מלהסיר, להימנע המשתמש על כאמור, הסכמה               שניתנה

לתכנים הנלווים ,® מסחר סימן או ,© היוצרים זכויות סימון – לדוגמה רוחני, קניין זכויות                 בעניין

 שיעשה בהם שימוש על ידו.

או8.3. שהוזנו לתכנים האתר ידי על שנעשו תרגום או עריכה עיבוד, לכל ביחס גם תקפה זו                  הוראה

 נמסרו על ידי המשתמשים.

 אחריות ושיפוי9.

מהם9.1. חלק וכל התכנים האתר, בלבד. המשתמש אחריות על הוא מהם חלק וכל התכנים                האתר,

with all פגמיהם ועל ,(as available) זמינים שהם כפי ,(AS IS) שהם כמות לשימוש                ניתנים

כל תהיה לא למשתמשים ואדם. אדם כל של לצרכיו להתאימם ניתן לא שישנם). ככל ,(flaws               

יכולותיהם, התכנים, של תכונות בגין האתר ו/או האתר מפעילי כלפי דרישה או תביעה               טענה,

  מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעורר.



או9.2. חוקיים נכונים, מלאים, יהיו מהם חלק וכל התכנים שהאתר, מתחייבים אינם האתר               מפעילי

לכל אחריות בכל יישאו לא האתר מפעילי מהמשתמשים. מי ציפיות את יהלמו או               מדויקים

 תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

הפסקות,9.3. בלא או כסדרם יינתנו יופרעו, לא האתר ששירותי מתחייבים אינם האתר              מפעילי

מפני או האתר למחשבי בלתי-מורשית גישה מפני חסינים ויהיו טעויות, וללא בבטחה              יתקיימו

אצל תקשורת, ובמערכות בקווי בתוכנה, בחומרה, והכל, - כשלים או תקלות קלקולים,              נזקים,

 האתר או אצל מי מספקיו.

או9.4. מנהליהם עובדיהם, לרבות, מטעמם, מי ו/או האתר מפעילי את לשפות מתחייב משתמש               כל

שכ"ט זה ובכלל - להם שייגרמו הוצאה או תשלום אבדן-רווח, הפסד, נזק, כל בגין מטעמם                 מי

 עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 

 שינויים באתר והפסקת השירות10.

מראהו10.1. תכניו, האתר, מבנה את שהיא סיבה ומכל לעת מעת לשנות יוכלו האתר               מפעילי

תכנים בעד תשלום לגבות רשאים יהיו בו, השירותים של וזמינותם היקפם את              ועיצובו,

תנאי את לשנות הזכות לרבות – באתר הכרוך אחר היבט כל לשנות רשאים ויהיו                ושירותים

באמצעות מראש. כך על לך להודיע צורך בלא והכל, שהיא, סיבה ומכל עת בעל אלה                 שימוש

 כניסה לאתר, המשתמש גם מאשר ומסכים כי יהא כפוף לכל השינויים כאמור. 

ובשינויים10.2. האינטרנט של הדינאמי באופי בהתחשב השאר, בין יבוצעו, כאלה            שינויים

כרוכים להיות עלולים זה מסוג שינויים מטבעם, בה. המתרחשים והאחרים            הטכנולוגיים

כלפי דרישה ו/או תביעה טענה, כל לך תהיה לא וכיו"ב. אי-נוחות בתחילה לעורר ו/או                בתקלות

 האתר ומפעילי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 דין וסמכות שיפוט11.

סמכות בלבד. הישראלי הדין הינו אלו, שימוש תנאי על לרבות לווייתן, מיזם באתר השימוש על החל                  הדין

לכל ו/או בהם לשימוש ו/או לשירותים ו/או לתכנים ו/או לאתר הקשור מחלוקת בכל הייחודית                השיפוט

 הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד. 

 יצירת קשר12.

לפי בהקדם אלינו פנה אנא מזכויותיך, במי ו/או בך פגע מהתכנים מי ו/או האתר כי סבור/ה את/ה                   אם

בדואר להעביר ניתן כאמור פניות הנדרשת. במהירות בפנייתך לטפל נשתדל ואנו שלהלן              הפרטים

infoil@nblenergy.com:אלקטרוני 


