תנאי השימוש בשירות

כללי
מטה הסייבר הלאומי (להלן – המטה) במשרד ראש הממשלה (להלן – המשרד) מנגיש את מעבדת
 CREATEלטובת קידום מחקר הגנתי בתחום הסייבר (להלן – השירות או המעבדה) על ידי
משתמשים (להלן – המשתמש או המשתמשים).
 .1המשתמשים אחראים באופן בלעדי ומלא לתכנים המועלים על ידם לשירות ,ובעצם
השימוש בשירות מצהירים כי אין בתכנים אלה משום הפרה של זכויות צד שלישי כלשהו
או של הוראות החוק.
 .2המשתמשים מצהירים כי יעשו בשירות שימוש חוקי בלבד ,ובפרט לא ישתמשו בו לפגוע
בצד שלישי כלשהו או בשרות עצמו.
 .3הפרה של הוראות אלה תביא לביטול השירות לאלתר.
אחריות לשימוש
 .1השירות מוצע למשתמשים "כמות שהוא )" ." ("As Isהמשתמש מאשר כי ניתנה לו
האפשרות לבדוק את כלל היבטי השירות ובפרט הנושאים המפורטים במדיניות זו ,וכי
מצא אותם מתאימים לצרכיו.
 .2מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש .כמו כן ,לא תישא
מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
מדינת ישראל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי
המשתמש או על ידי כל צד ג.
 .3המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה
או עקיפה מן השימוש בשירות.
 .4המשתמש מתחייב לשפות את מדינת ישראל בשל כל נזק שייגרם לה עקב שימושו
בשירות או תביעה של צד שלישי בשל שימושו בשירות.
 .5לעניין סעיף זה" ,מדינת ישראל" משמע ,לרבות המשרד ,המטה ,עובדיהם ונציגיהם.
אופן השימוש
 .1משאבי  CREATEהינם משאבים משותפים העומדים לרשות משתמשים שונים ללא עלות.
אנו מצפים ממשתמשי המעבדה לבצע בה שימוש הוגן .אין להשתמש בתשתית לביצוע
פעילות שאינה חוקית או שאינה תואמת את המוצהר בבקשה להצטרפות למעבדה.
 .2אין לשתף פרטי חשבון – חשבונות שיחשדו כי הועברו בין גורמים יסגרו .אין להעביר את
הזכות להשתמש במעבדה לכל צד שלישי אחר.
 .3יש להשתמש בסיסמאות חזקות .לפרטים נוספים ראו -
https://trac.create.iucc.ac.il/wiki/Passwords
 .4יש לבצע  Swap Outלניסוי מיד בסיומו – כדי לאפשר למשתמש אחרים להשתמש
במשאבים אלו.
 .5יש להשתמש באופציה  no idle swapרק כאשר יש הכרח בכך.
 .6שימוש נכון בדיסק אחסון
 .1יש להפעיל  backupחיצוני.off site ,
 .2נקו קבצי לוג וקבצים גדולים שאינם בשימוש.
 .3אם יש צורך ב  quotaנוספת או שכבר סיימתם לעבוד על פרויקט מסוים וניתן
לנקותו – עדכנו אותנו.
זמינות ואבטחה
 .1המעבדה משמשת משתמשים שונים ,ולמרות מאמצינו לבצע הפרדה בין ניסויים ,לא ניתן
להבטיח ב  111%הפרדה בין סביבות של משתמשים שונים.
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ניתן לבצע שימוש במנגנון הרשאות  UNIXבסביבת הניסוי ולבצע הצפנה של קבצים בעת
הצורך.
אנו עושים את המיטב לשמור על זמינות המעבדה ולהגן על משאביה ,עם זאת יש
להתחשב בזמני  downtimeלטובת תחזוקה של הסביבה – פעולות אחזקה מבוצעות
כאחת לשבוע ובדרך כלל ללא אובדן מידע ובהודעה מספר ימים מראש .עדכון על זמני
 downtimeמופיע ב https://www.create.iucc.ac.il/news -
חוות השרתים מוגנת באמצעות אמצעי אבטחת מידע מקובלים ,בהתאם לניהול סיכונים
סביר .האחריות להקצאת סיסמאות ,כללי גישה ,ויתר היבטי אבטחת המידע
האפליקטיבים הם של המשתמש.
המעבדה הינה סביבת ניסוי מרובת משתמשים ,בהתאם לארכיטקטורה של פרוייקט
.CREATE
לא מומלץ לאחסן במעבדה חומרים רגישים ,או מכילים מידע מוגן פרטיות או מידע רגיש
אחר ,אלא אם המשתמש מיישם ביחס אליהם הגנות מתאימות לסיכונים לשימוש לרעה
במידע או בשל הוראות אחרות מכוח דין.
המשתמש לא יעשה כל פעולה שעניינה פגיעה באבטחת המידע בשירות או סיכון של
משתמשים אחרים.
במקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה לדין החל על פעילות המשרד ,המטה
או המעבדה ,יגבר הדין החל.
על השירות יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד ,וסמכות השיפוט תהיה בבתי המשפט
הבלעדית תהיה במחוז תל אביב.
אנו לרשותכם ,צרו קשר בכל שאלה או בקשה ב-
/https://createlab.iucc.ac.il/he/contact
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אני הח"מ ,__________________ ,ת.ז ,____________ .מורשה חתימה לעניין
הפרוייקט בשם ________________ (להלן – המשתמש) ,מאשר כי קראתי את האמור
והוא מקובל עלי ועל המשתמש.

__________________________________________________________
חתימה
שם מלא של החותם
תאריך

