
 لجنة االنتخابات المركزية للكنيست

 الدائرة القانونية

 شروط استخدام موقع لجنة االنتخابات المركزية للكنيست

تعرض لجنة االنتخابات المركزية للكنيست, )فيما يلي: اللجنة(  )ا( .1 عام وتعريفات

المعلومات في هذه الخدمة اون الين, في موقع المعلومات على شبكة 

 اإلنترنت )فيما يلي: الخدمة( خاضعا للشروط التالية: 

    

  -في هذه الظروف  )ب(  

    

 ;جري االتصال او يتصل بالخدمةكل شخص ي   –"مستخدم"    

    

 بما فيها موظفوها وممثلوها  –"دولة اسرائيل" -"اللجنة" و   

    

حسب قوانين المبدعين السارية المفعول في اسرائيل, وبموجب  )ا(  حق المبدعين

المواثيق الدولية, حق المبدعين في المواد والنصوص المنشورة من 

هذه الخدمة, قبل اللجنة, بما فيها تلك المواد والنصوص المنشورة في 

ينطبق هذا الحق, بين امور اخرى,   ;هو حق من حقوق دولة اسرائيل

صور, رسومات, خرائط, مقاطع صوتية, مقاطع  على نصوص خطية,

المواد  –فيديو, تصميمات جرافيك وتطبيقات برامح )فيما يلي 

المحمية(, اال اذا تحدد بشكل واضح ان حقوق المبدعين في المواد 

  لى عنصر آخر. المحمية تعود ا

    

إن حق المبدعين في الصور المعروضة على هذا الموقع ي حفظ  )ب(  

ي منع  ;للمصورين, او للجنة االنتخابات المركزية, حسب الصورة

استعمال الصور ألغراض تجارية, بما في ذلك نشرها او تعديلها او 

 حفظها في ارشيف ألغراض تجارية. 

    

 2007من حق المستخدم وكما ينص عليه قانون حقوق المبدعين لسنة  )ج(  

حسب القواعد والتدابير  استعماال مناسباان يستعمل المواد المحمية 

من  الالئق يتم اعتبار االقتباسفي هذا الصدد  ;المنصوص عليها قانونيا

 بمثابة استعمال مناسب المواد المحمية 

    

اعاله من واجبه اإلشارة الى مصدر االقتباس, َمن يقتبس كما جاء  )د(  

ال ي سمح للمستخدم  ;سواء اكان هذا المصدر اللجنة ام مصدرا آخر

باستعمال المواد المحمية بشكل مشوش, مزور, او ادخال اي تعديالت 

عليه, او استعمال المواد المحمية بصورة تستخف بالمواد المحمية ومن 

صاحب حقوق المبدعين في هذه شأنها ان تطعن في شرف او سمعة 

 المواد.

    

نقل, إعادة توزيع بخاضعا لقوانين حقوق المبدعين, ال ي سمح للمستخدم  )ه(  

وترويج, إعادة البث او نشر مواد محمية دون تصديق مسبق وتحريري 

 من اللجنة.

    

للمزيد من االستفسار حول هذه الخدمة وحول مجال عمل اللجنة, يمكن  )ا( .3 توجهات الى اللجنة

التوجه مباشرة الى اللجنة عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان 

 VadatB@knesset.gov.ilالتالي: 

    

 يوم تلقي التوجه.يوما من  45سيتم إعطاء األجوبة في موعد اقصاه  )ب(  

    

 "(AS IS"الخدمة المطروحة على الجمهور هي "كما هي" ) )ا( .4 المسؤولية
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لن تتحمل اللجنة ودولة اسرائيل أي مسؤولية عن مالءمة الخدمة  )ب(  

الحتياجات المستخدم او مسؤولية األغالط أو األخطاء في المواد 

 المعروضة في الخدمة

    

تتحمل اللجنة ودولة اسرائيل أي مسؤولية عن تعديالت تم إدخالها لن  )ج(  

على المواد المعروضة في الخدمة من قبل المستخدم او من قبل طرف 

 آخر أيا كان.

    

 يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن كيفية استخدامه للخدمة. )د(  

    

دولة اسرائيل أي مسؤولية عن أي ضرر لحق لن تتحمل اللجنة او  )ه(  

 نتيجةبالمستخدم او بأي طرف آخر بصورة مباشرة او غير مباشرة 

نتيجة استخدام تطبيقات  به استعمال الخدمة, بما في ذلك ضرر لحق

البرامج التي تم تنزيلها مباشرة بواسطة الخدمة او تم تشغيلها نتيجة 

او   JAVA, JAVASCRIPTاستعمال الخدمة, بما في ذلك تطبيقات 

ACTIVE-X. 

    

يتم استعمال  ;( الى مواقع اخرىlinksفي هذه الخدمة توجد روابط ) )ا( .5 روابط

هذه الروابط خاضعا لتعليمات هذه المواقع وليس بوسع المواقع ان 

  تمس بشروط استخدام موقع اللجنة. 

    

 أدخلت الروابط على الموقع بمثابة تقديم الخدمة الى المستخدم فقط.   )ب(  

    

التي ليست ملكا من فيما يتعلق بالروابط المؤدية الى شتى المواقع  )ج(  

اذا لم  –مواقع خارجية(  –امالك اللجنة او دولة اسرائيل )فيما يلي 

يتحدد غير ذلك في هذا الموقع, ال تقام بين المكتب واصحاب المواقع 

الخارجية اي عالقات قضائية او تجارية وليست لدى المكتب اي 

 سيطرة او حق في المواد المعروضة في هذه المواقع.

    

اي مسؤولية عن المضامين  دولة اسرائيلاو لن تتحمل اللجنة  )د(   

 المعروضة في المواقع الخارجية.

    

ي منع إدراك الروابط المؤدية الى مواقع خارجية كأنها عبارة عن  )ه(  

التوصية او األفضلية من قبل دولة إعطاء ختم الموافقة, المصادقة, 

اسرائيل او اللجنة فيما يتعلق بتلك المواقع ذات الروابط اليها, بما في 

ذلك المستندات والوثائق وجميع المواد األخرى المعروضة فيها, 

  لي المواقع او المنتجات المعروضة فيها.شغ  وم  

    

عندما تم تضمين كل الروابط في هذه الخدمة, تم التأكد من ان  )و(  

المعلومات في المواقع التي تؤدي الروابط اليها هي مالئمة ألهداف 

ولكن, قد يحصل بعد فترة ان  ;يعمل كما يجبالخدمة, وان كل رابط 

اذا رأى  ;تطرأ تغيرات على مضامين المواقع التي تؤدي الروابط اليها

يؤدي رابط من روابط الموقع اليها هي  االمستخدم ان موقعا او مواد

غير مالئمة, او اذا وجد ان الرابط ال يعمل كما يجب, او اذا رأى 

ه صلة بهذا الموضوع, ي طلب منه المستخدم ان هناك موقع إضافي ل

 .  3البند الـالتوجه الى اللجنة بهذا الصدد على العنوان الوارد في 

    

النشرات الرسمية لدولة 

 اسرائيل
تلك و في الخدمةالمعروضة بين المواد  في حالة وجود تعارض أو تناقض .6

في النشرات الرسمية التحريرية لدولة اسرائيل, يتم اعتبار  المعروضةالمواد 

المواد على انها في النشرات الرسمية المذكورة المعروضة المواد فقط 

  صحيحة.  ال

 


