תנאי שימוש באתר
דייברגון בע"מ ,וכל החברות שבקבוצת דייברגון (להלן" :דייברגון") מאפשרות גישה לאתר
האינטרנט (להלן" :האתר") והשימוש בו כפוף לתנאים המפורטים להלן:
 .1אנא הקפד לעיין בתקנון .השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת
מצד המשתמש לתנאי התקנון המפורטים להלן ללא כל הגבלה או הסתייגות .בנוסף ,הגשת
בקשה להצטרף למאגר המשקיעים של דייברגון וכן הגשת הצעה להצטרף לכל השקעה
ספציפית שתוצג על ידי דייברגון ,מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מטעם המבקש
ו/או המשתמש לתנאי התקנון המפורטים להלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 .2דייברגון עוסקת ביזמות פיננסית ,פיתוח עסקי וגיוס הון באמצעות משקיעים פרטיים בין
היתר באמצעות הקמת שותפויות מוגבלות להשקעה בעסקים ריאליים ועוד.
 .3מובהר כי האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או
תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס ,בכפוף להוראות הדין והמתחשבים בנתונים ובצרכים
הייחודיים של כל אדם.
 .4המסמכים המופיעים באתר דייברגון או אשר מופצים על ידי דייברגון נועדו לסקור באופן
כללי את פעילותה של דייברגון ,את דרך התנהלותה והשקעות המוצגות על ידה לחברים
הרשומים במאגר דייברגון.
 .5אין לראות במסמכים שבאתר או במסמכים המופצים על ידי דייברגון משום סקירה ממצה
וכוללת של הדינים ,ההסכמים והתנאים שיחולו על ההשקעות ו/או על היחסים בין דייברגון
לבין המשקיעים הרשומים ו/או אלו שישקיעו בתאגידים שייוסדו לצורך ביצוע השקעות ו/או
בקשר לפעילות התאגידים בהן יבוצעו השקעות על ידי המשקיעים
 .6אין לראות באמור באתר זה התחייבות של דייברגון להשגת תשואות עודפות.
 .7על אף שדייברגון נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים
באתר הינם נכונים ,מבוססים ואמינים ,דייברגון אינה מבטיחה את מידת דיוקן ,שלמותן
ועדכניותן של נתונים אלו וכן את התאמתן לכל צורך שהוא.
 .8השימוש במידע שבאתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ,ודייברון אינה אחראית
ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם ,במישרין או
בעקיפין ,כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.
 .9יובהר כי כל מסמך שיימסר למשתמש בקשר עם השקעה פוטנציאלית ,עשוי לכלול מידע,
חוות דעת וכלים לניתוח מידע ,שהתקבלו מגורמים שלישיים ,הנחזים כגורמים אשר המידע
שנמסר על ידם נכון ומבוסס .דייברגון אינה יכולה להתחייב כי ניתן אכן יהיה להסתמך על
המידע ,חוות הדעת וכלי הניתוח האמורים ,על דיוקם או אמיתותם ואין להתייחס אליהם
כמוסמכים ומדויקים .במסירת אותם מסמכים על ידי דייברגון אין משום מצג או התחייבות
של דייברגון ,במפורש או במשתמע ,ביחס לנכונות ,דיוק או אמינות המידע הכלול באותם
מסמכים.
 .11דייברגון פעילה בכל סוגי ההשקעות והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר או שניתן להגיע
אליהם באמצעות קישוריות.
 .11בהתאם לאמור בתקנון זה ובכפוף לחוקי מדינת ישראל ,דייברגון עשויה ,מעת לעת ,לפנות אל
משקיעים רשומים במאגר המשקיעים של דייברגון ולהציג בפניהם ,כולם או חלקם ,הצעות
להשקעה שנבחנות על ידי דייברגון .דייברגון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפנות לכל
המשקיעים הכלולים במאגר לצורך הצגת השקעות אפשריות ,לבטל או לשנות כל פנייה
כאמור ,ככל שתבוצע ,להגדיל או להפחית הסכומים שמהווים השקעה מינימלית ,את תנאי
ההתקשרות וכל תנאי אחר אשר ייכלל בתנאים ובמידע שיועבר למשקיעים.
 .12בנוסף ,דייברגון שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לסרב לאשר צירופו של כל גורם למאגר
המשקיעים ,ולקבל או לדחות הצעת השקעה ,כולה או חלקה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי
של דייברגון .יובהר ,כי דייברגון לא תהיה חייבת לקבל הצעות להשקעה שניתנו על ידי
משקיעי דייברגון ,וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה .מבלי
לגרוע מכלליות האמור דייברגון תהא רשאית לקבל הצעות ממשקיעים מסוימים ולדחות
אחרים ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט ,וכל המבקש להצטרף למאגר המשקיעים של דייברגון
נותן בכך הסכמתו לפעילותה של דייברגון הקרן.
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מובהר ,כי אין במידע באתר ו/או במסמכים המופצים על ידי דייברגון בכדי להווה הצעה
לביצוע השקעה או הצעה להצטרפות לשותפויות המוגבלות .כל מידע אשר מתייחס לנכס
פיננסי בין אם מתפרסם באתר ובין אם ניתן להגיע אליו באמצעות קישוריות ,אינו מהווה
הצעה ו/או המלצה ו/או שידול לביצוע השקעה ואין לראות בהם "הצעה לציבור" כהגדרתה
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  .1968 -כמו כן ,אין לראות במידע שבאתר דייברגון או אשר מופץ
על ידה ,ובכלל זה הצגת השקעות אפשריות ,משום הזמנה לביצוע השקעות בתאגיד כלשהו.
המידע והמסמכים המופיעים באתר או אשר מופצים על ידי דייברגון לצורך הצגת השקעות
אפשריות אינם בגדר "הצעה לציבור" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968 -
אין במידע האמור משום הבעת דעה כל שהיא על התאגידים הנסקרים באתר או על טיבם
ותנאיהם של ההשקעות שהחברה מציעה .ואין לראות במידע האמור בתקנון זה ,או בכל
מסמך אחר שיופץ על ידי דייברגון מצג או התחייבות ,במפורש או במשתמע ,של הקרן או מי
מטעמה ,נושאי משרה ,סוכנים ,עובדים או נציגים של דייברגון ביחס לשלמותו של המידע
ולדיוקו או ביחס לכדאיות ההשקעה ו/או לגבי רווחיותה.
יודגש עוד כי אף אם יצוינו במסגרת הצגת השקעות שונות נתונים לגבי שיעורי הרווחיות
האפשריים של ההשקעות ,אין באמור משום התחייבות של דייברגון שלמשקיעים אכן יצמחו
רווחים בשיעור שיצויין או בכלל ,ודייברגון לא תהא אחראית או ערבה בשום צורה שהיא
להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות
השונות.
האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי ,שרטוטים ,תרשימים ,איורים ,צילומים ,תמונות,
קטעי טקסטים ,גרפיקה ,מולטימדיה וכיוצא בהם מוגנים ע"י זכויות יוצרים ,סימני מסחר
וזכויות קנייניות אחרות (להלן" :הזכויות" ו/או "המידע המוגן") .זכויות אלו הן בבעלות
דייברגון ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכנן .מובהר ,כי
האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.
אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויותיה של דייברגון .אין להעתיק ,להפיץ מחדש,
לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן ,ללא הסכמה מראש ובכתב מאת דייברגון .אין
לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא ,או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע מהימנותו או
בשמה הטוב של דייברגון כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר לו יש בעלות במידע.
האתר בכללותו ,כולל כל המידע המופיע בו ,קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר
הנגישים באמצעות האתר ,עומד לרשות המשתמש כמות שהוא ( ,)ׂׂAS ISהשימוש באתר
נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו בלבד..
תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ,למרות
שדייברגון עושה ותעשה מאמץ לוודא את איכות ,אמינות ,שלמות ורמת הדיוק והעדכון של
התכנים הכלולים באתר .דייברגון אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק שעלול להיגרם
למשתמש עקב קיום שיבושים כנ"ל .דייברגון לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש,
טעות או השמטה בתכולת האתר ,ולא תהיה אחראית לכל נזק ,ישיר או עקיף ,תוצאתי או
אגבי ,הנגרם או שייגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כל שהיא מהגישה
לאתר או השימוש באתר.
דייברגון לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מ"וירוסים" ,יישומי
תוכנה ,פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת דייברגון.
דייברגון אינה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר ( ,)linksככל שיש
או יהיו כאלה ,באמצעות קישורים אלקטרוניים והיא לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג
שהוא שייגרמו ,אם ייגרמו ,למשתמש עקב הסתמכות על מידע המצוי באתרים אלו.
תקנון זה ו/או המידע באתר לא נועדו לכלול את כל המידע אשר משקיע פוטנציאלי סביר עשוי
להיות מעוניין בקבלתו לצורך ניתוח ביצוע השקעות כלשהן והוא נועד ,אך ורק ,כדי להציג
באופן כללי את המוצרים של דייברגון ,דרך פעולתה והדרך שבה ניתן להצטרף ,ללא תשלום,
למאגר החברים בהשקעות פוטנציאליות של דייברגון ו/או שדייברגון תפעל לאיתורן.
דייברגון מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד
ואינו מהווה משום ייעוץ ,המלצה או שידול לביצוע עסקאות עם דייברגון ו/או עם כל גורם
אחר .לפני ביצוע עסקה ,השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר
או באתרים מקושרים ,דייברגון מציעה וממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי

מוסמך בתחום הרלוונטי .בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על
הצהרות ,הבעות עמדה ,עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעת
המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 .24יובהר כי כל משקיע חייב להביא בחשבון כי בביצוע השקעות קיימים סיכונים והוא לא יוכל
לבוא בכל דרישה או טענה אל דייברגון ,אם וככל שסיכונים אלו יתממשו והשקעתו לא תעלה
יפה ,לא תניב רווחים כמקווה או אף תניב הפסדים
 .25הזכויות שיוקנו לכל משקיע בקשר לכל השקעה יפורטו בהסכם שותפות מוגבלת בין
המשקיעים ,כשותפים מוגבלים לבין השותף הכללי ,במקרה בו ההשקעה תבוצע באמצעות
שותפות מוגבלת ,ו/או בהתאמה בכל מבנה התאגדות אחר.
 .26משקיעים פוטנציאליים נדרשים לבחון ביסודיות את הסכמי השותפות טרם חתימתם .ככל
שתהא סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בהסכם השותפות ,יגבר הסכם השותפות.
 .27ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שדייברגון שבכפוף לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"ה -
 ,1981ולהוראות כל דין תעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא ,ככל שהדבר
יידרש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של דייברגון .המשתמש מסכים שדייברגון תעשה שימוש
במידע אודותיו ,על מנת לספק לו מידע על המוצרים שונים שבניהולה.
 .28דייברגון שומרת לעצמה הזכות להסיר ,לתקן ,לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי
באתר ע"י עדכון האתר מעת לעת ,במועדים שיקבעו ע"י דייברגון ,ולצורך כך ,גם להפסיק את
פעילותו של האתר מפעם לפעם לצרכי תחזוקה .למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי
דייברגון בגין פעולות מסוג זה.
 .29כל מסמך ,נתון או מידע שיימסר בקשר עם השקעה ספציפית הינו חומר סודי והמשתמש
מתחייב שלא לעשות בו כל שימוש ,אלא לצורך בחינת אפשרות לפנות אל דייברגון על מנת
לבקש להצטרף לביצוע ההשקעה .בבקשתו להצטרף למאגר המשקיעים מסכים ומתחייב כל
מי שמצטרף למאגר המשקיעים כי:
 .29.1לא יגלה את המידע ,כולו או חלקו ,אלא לעובדים ,יועצים וסוכנים של המקבל ואך ורק
לצורך בחינת ההשקעה או מימושה( ,ובכל מקרה כזה ,גורמים אלו יהיו מחוייבים
לשמור את המידע בסודיות);
 .29.2מקבל המידע וכל גורם שהמקבל העביר אליו את המידע לא יעתיק או ישכפל כל מסמך
שיתקבל ,כולו או חלקו;
 .29.3במקרה שבו יחליט המקבל שלא לפנות אל הקרן ולבקש להצטרף אל ההשקעה שהוצגה,
יחזיר המקבל באופן מיידי את המסמכים והמידע שנמסרו לו מהקרן או בשם הקרן
בקשר לאותה השקעה ,וישמיד ,מוקדם ככל האפשר ,את כל ההעתקים של כל ניתוח,
קומפילציה ,מחקר או כל מסמך שהוכן על-ידו או על-ידי עובדו או נציגו או מי מטעמו
בקשר להשקעה ,הכולל ,משקף או נגזר מהמידע שנמסר לו.
 .31המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין דייברגון כל קשר
ו/או יחסים החורגים מן האמור במפורט בתקנון זה.
 .31בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי
במשרדי דייברגון ,בין אם במסמכיה הרשמיים ובין אם נמסר בכתב או בעל-פה ע"י עובדי
דייברגון ,המידע המצוי במשרדי דייברגון ,במסמכיה הרשמיים או שנמסר ע"י עובדי דייברגון
ייחשב כמחייב.
 .32הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי ע"י דייברגון בכל עת ללא התראה מראש .למשתמש לא
תהיה כל טענה כלפי דייברגון בקשר עם כך.
 .33כל מקום בתנאים אלה שנאמר דייברגון ,הכוונה גם לכל החברות שבקבוצת דייברגון וכל
העובדים ,המנהלים ונושאי המשרה.
 .34תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורך נוחות הקריאה אך הוא מופנה לזכר ולנקבה כאחד.

