
תנאי שימוש.1
כללי.1

להלן)(כהגדרתהבאפליקציהשלךהשימושאתמסדירים")השימושתנאי"(להלן:אלושימושתנאי.2
").החברההמופעלת על ידי לייבלאב בע"מ (להלן: "

מדיניות("החברהשלהפרטיותמדיניותולתנאיאלהשימושלתנאיכפוףבאפליקציהשימושכל.3
לעצמהשומרתהחברההשימוש.מתנאינפרדבלתיחלקומהווהבאפליקציההמפורסמת")הפרטיות

באפליקציהשימושכלהבלעדי.דעתהלשיקולבהתאםהשימוש,תנאיאתולעדכןלשנותהזכותאת
באפליקציה.שימושכללפניהשימושבתנאילעייןהקפדאנאאלה.לתנאיםמחודשתהסכמהיהווה

השימוש,לתנאימסכיםאינךאםהשימוש.לתנאימצדךהסכמהמהווהבפועלבאפליקציההשימוש
כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה או בשירותים המוצעים במסגרתה.

וביןככאלורשומיםאם(ביןהחברהשלמסחרסימניהםשישנם,ככלשבאפליקציה,המסחרסימני.4
זכויותכלשהיא.וצורהאופןבכלהעתקהאושכפולשימוש,כלבהםלעשותרשאיאינךלאו).אם

שבעזרתםהיישומיםבעיצובלרבותובשירותים,באפליקציההרוחני,הקנייןזכויותלרבותהבעלות
הכלולאחרחומרוכלוטקסטגרפי,קובץמחשב,קודיישום,תוכנה,בכלוכןהשימוש,מתבצע

שלישייםצדדיםשלאוהחברהשלהבלעדיהרכושהןשלישיים),צדדיםשלתכנים(למעטבאפליקציה
(לפי העניין), ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

בלבד.18מגילמשפטיתכשירותלבעליהינובאפליקציההשימוש.5
האחריםהמידעבדפיהאמורלביןאלאשימושבתנאיהאמורביןהתאמהאישישנהבמקרה.6

בלבד,נוחותלצרכיזכרבלשוןמנוסחיםשימושתנאיאלו.שימושבתנאיהאמוריגברבאפליקציה,
אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך.

מימושעלהחברהמצדכוויתורתחשבלאאלו,שימושבתנאיהוראהאוזכותשלאכיפהאומימושאי.7
הזכות או אכיפת ההוראה.

8.
הגדרות.2

למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:.9
.LiveLove–"האפליקציה".1.1
הטלפוןהטלפון,מכשירהמודם),(כוללהתקשורתציודהמחשב,–"המכשיר".1.2

שיהיוותוכנהחומרהציוד,וכלחכמים)סלולארייםטלפונים(לרבותהסלולארי
בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות לאלו.

באופןאםוביןקבועבאופןאםביןבאפליקציה,שימוששעושהמיכל–"המשתמש".1.3
מזדמן.

אישי." – משתמש שנרשם לאפליקציה וקיבל גישה לאזורמשתמש רשום".1.4
משתמשים,ביןהיכרויותביצירתלסייעשמטרתהמקוונותמערכת–"השירותים".1.5

להתעדכןשעשויכפיהכלפרטים,החלפתומנגנוןוצ'אטוידאושיחותבאמצעותלרבות
מעת לעת.

השימוש באפליקציה.3
באפליקציהלהשתמשאיןלהלן.המפורטיםלכלליםבהתאםבאפליקציהלהשתמשרשאיהנך.10

באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.
לאפליקציה,הרישוםלצורךמקוון.רישוםלבצעתידרשבאפליקציהשימושלעשותמנתעל.11

עבורתשלוםלצורךאשראיכרטיספרטילמסורשתידרשככלאודותיך.פרטיםלמסורתידרש
גישהיקבלורשומיםמשתמשיםלהלן.14 סעיףלהוראותבהתאםייעשההדברהאפליקציה,
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אזור("לשירותיםגישהולקבלמסוימותפעולותלבצעיוכלובאמצעותובאפליקציהאישילאזור
").אישי

12.
אמצעי("וסיסמאמשתמששםלרבותגישה,אמצעילךיוקצולאפליקציהההרשמהבמהלך.13

בסודיותאלופרטיםעללשמורעליךהאישי.לאזורלהתחבריהיהניתןבאמצעותם"),גישה
גביעלהנתוניםשמירתלרבותמורשה,שאינושלישיגורםלכלממסירתםולהימנעמוחלטת
השימוש.האינטרנטלרשתחיבורהמאפשראחרמכשירכלאוסלולרימכשירמחשב,
לךשהוקצההגישהבאמצעיורקאךלהשתמשרשאיוהנךבלבד,אישיהואהגישהבאמצעי

כאילובכךיראושלךהגישהמאמצעיבמישייעשהשימושכלכימאשרהנךשהוקצה).(ככל
(גםשלךהגישהבאמצעישימושעקבייגרםאשרנזקבכללשאתמתחייבהנךידך.עלנעשה

מובהר,כאמור.שימושעםבקשרשייגרםנזקמכלהחברהאתפוטרוהנךאחר)ידיעלנעשואם
לרבותידם,עלשנמסריםהפרטיםואתהמשתמשיםזהותאתלוודאמתחייבתאינההחברהכי

נכונותם, דיוקם ושלמותם.
באפליקציה,לשירותיםאולאפליקציהמשתמשיםשלהגישהאתלהגבילרשאיתתהיההחברה.14

כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
לפתוחרשאיאינךבאפליקציה,חשבונךאתלהשהותאולסגוריוחלטאםמהאמור,לגרועמבלי.15

אולסגירתבנוסףכלשהו.שלישיצדשלבשמואומושאלאומזויףבשםבשמך,נוסףחשבון
אתלשמורו/אומשפטיתפעולהבכללנקוטהזכותאתלעצמהשומרתהחברהחשבון,השהיית

פרטיך על מנת למנוע גישת לשירותים.
הטכניותהדרישותבכלעומדלאפליקציהמתחברהנךבאמצעותושהמכשירלוודאבאחריותך.16

שהמכשירלוודאוכןבה,ולהשתמשלאפליקציהלגשתלמשתמשלאפשרמנתעלהנחוצות
מתאים לשימוש באפליקציה.

הנך רשאי להשתמש באפליקציה למטרות אישיות בלבד..17
הפעולות הבאות (כולן או חלקן):לבצע באפליקציה או בשירותים אתשלאהנך מצהיר ומתחייב.18

התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשת בשירותים..1.6
השימושאוהרישוםבעתמדויקיםאינםאונכוניםשאינםמטעים,שגויים,פרטיםמתן.1.7

באפליקציה.
קודכלאומחשב,וירוסשלסוגכלהמכילחומרכלשלשידוראושליחההטענה,.1.8

שימושכלזה(ובכללהשימושאתלהגבילאולהפריע,להרוס,המתוכנןאחר,מחשב
השרתים,המחשבים,מןאחדבכלבאפליקציה)וסבירהוגןשימושמלבדאחר

החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים.
באמצעותםהשרתיםאתאחרדוארכלשלהצפהאו),spam(זבלדוארהפצת.1.9

מופעלים השירותים.
שלהלקוחותשירותלצוותאואחרלמשתמשנאותהלאבלשוןלפנותאולהטריד.1.10

האפליקציה;
הנדסהשלפעולותביצועמכירה,תרגום,משנה,רישיוןמתןהתאמה,עיבוד,שינוי,.1.11

האפליקציהאתהמרכיביםהקודמחלקיאחדכלשלמחדשהרכבהאופירוקחוזרת,
וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

מכשיר,תוכנה,כלבאמצעותזהובכלל-שהיאדרךבכלמהאפליקציהתכניםלהציג.1.12
מהםמחסיריםאובאפליקציהעיצובםאתהמשנים-תקשורתפרוטוקולאואביזר

תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
אולגזענותהמעודדיםתכניםפורנוגרפיים,תכניםהמכילאתרמכללאפליקציהלקשר.1.13

פעילותהמעודדיםאולחוקמנוגדשפרסומםאולחוק,המנוגדיםאופסולה,להפליה
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שהינומסראוחומרכלהשירותיםבאמצעותלשלוחאולהעלותאולחוקהמנוגדת
לגרועמבלירלוונטי.בלתיאושהואאופןבכלפוגעניאומוסריבלתיחוקי,בלתי

ידיךעלשהועלומסריםלערוךאולהסיררשאיתהחברהתהיהלעיל,מהאמור
אפשריתכאמורמסריםשהעלאת(ככלהבלעדידעתהשיקוללפילאפליקציה,

במסגרת השירותים הניתנים באפליקציה).
אשראחרתקנייניתזכותכלאומסחר,סימנייוצרים,בזכויותשהיאדרךבכללפגוע.1.14

מצויות באפליקציה או במסגרת השירותים.
בתוךמאפליקציה,חלקכלהצגתאומהםחלקכלאוהשירותים,אתלקבלאולהעביר.1.15

אואינטרנטמדףכחלקאו),frame(אחרתאפליקציהאואינטרנטדףשלמסגרת
מפורשתהסכמהקבלתללאאחרמשירותכחלקאו),mirror(אחרתאפליקציה

וכתובה של החברה.
כליכלאומידע,וחיפושאחזורמנוע),spider("תולעת"רובוט,בכלשימושלעשות.1.16

במסגרתהמצוימידעולאתרלאחזר,לאנדקס,מתוכנןאשראחרידניאואוטומטי,
הנתוניםמאגרמבנהאתלחשוףמתוכנןאשרכאמורכליאוהאפליקציה,אוהשירותים

והקוד בשירותים או באפליקציה.
ידיעלזהובכללהאפליקציה,אתאוהשירותיםאתלקטועאואחרת,דרךבכללהפריע.1.17

לרשתאולאפליקציהלשירותים,המחובריםהמחשביםורשתהשרת,לפעולותהפרעה
המחשבים המחוברת אליהן.

לעשות כל שימוש בשירותים, שאינו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה או הדין החל..1.18
שלרוחניקנייןזכויותאויוצריםזכויותלהפרכדיבושישבאפליקציהשימושכללעשות.1.19

החברה, של חברות שמפרסמות את שירותיהן באפליקציה או של כל גורם שהוא.
אלאכלשהן,רווחלמטרותאומסחרישימושכלבאפליקציההמצויבמידעלעשות.1.20

שימושלהרשותרשאיאינוהמשתמשבעצמו.מסרהמשתמששאותולמידעביחס
לעשותאיןכימובהרבתמורה.שלאוביןבתמורהביןשלישיים,לצדדיםבמידעכלשהו
אחרבשירותאוהאינטרנטברשתהצגתולצורךבאפליקציההמתפרסםבמידעשימוש
לתנאיובכפוףומראשבכתבלכךהחברהשלהסכמתהאתלקבלמבליכלשהו,

השימוש.
המוצגמידעלהפיץאושוניםמסוגיםתוכנותבאמצעותבאפליקציההמוצגמידעלאגור.1.21

להציגאיןאחרת.מטרהלכלאומסחריתבמסגרתאומסחריבאופןברביםבאפליקציה
אלאהחברה,ידיעלשנקבעומאלהשוניםגרפיממשקאובעיצובהאפליקציהאת

הגורעבאופןהאפליקציהאתלהציגאיןובכתב.מראשלכךהסכמתהלקבלתבכפוף
בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בה.

להסיר או לשנות כל תוכן המצוי באפליקציה..1.22
תשלום עבור השימוש באפליקציה.4

להיותעשויחלקם)או(כולםהאפליקציהבאמצעותהמוצעיםבשירותיםאובאפליקציההשימוש.19
באפליקציה,שימושלעשותההרשאההזכותעלשילמואשרבלבד,רשומיםלמשתמשיםזמין
עשויההחברההאפליקציה.במסגרתשיפורסםוכפילעתמעתהחברהידיעלשייקבעכפיהכל

כפינוסף,לתשלוםבכפוףיינתנובאפליקציהמסוימיםשירותיםו/אומסוימיםרכיביםכילקבוע
שייקבע על ידי החברה מעת לעת במסגרת האפליקציה.

המיועדבמקוםשיוזןאשראיכרטיסבאמצעותייגבהכזה,שיידרשככלהשירות,עבורהתשלום.20
הנדרשהתשלוםגובההאפליקציה.באמצעותשתיקבעאחרתדרךבכלאובאפליקציה,לכך

ביטולתנאיבאפליקציה.ויפורסםלעתמעתהחברה,ידיעלייקבעתשלוםנדרשבגינווהשירות
מדיניותבעמודמפורסמתאשרהביטוליםמדיניותלתנאיבהתאםיהיוהשירותיםוהפסקת
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פורסמהשלאככלדיןכללהוראותבהתאםאולעת,מעתשיהיוכפיבאפליקציה,הביטולים
מדיניות כאמור.

האשראיחברתידיעלהאשראיכרטיסלאימותכפופותבאינטרנטתשלוםעסקאותכימובהר,.21
סיבהמכלתשלוםלאשרתסרבהאשראישחברתבמקרהאחריותבכלתישאלאוהחברה

החברהבאינטרנט.בתשלוםטיפולדמיעלהמשתמשאתתחייבהאשראישחברתיתכןשהיא.
לא תישא באחריות לגבי עניין זה.

לשםשלישיצדבחברתשימושידיעלאשראיבכרטיסהתשלוםבטיחותאתמבטחתהחברה.22
ידיעלשלישי,צדחברתלאותהנשלחיםהמשתמששלהאשראיפרטיבתשלומים.טיפול

האפליקציהשלהממוחשבתלמערכתנשלחיםלאלעולםאלהפרטיםכן,עלהצפנה.מערכת
שהמשתמשבמקרההאפליקציה.אתשהמפעילמיאועובדיהאוהחברהלידיעתיגיעוולא

אחדבמפתחורקאךלהחזיקמתחייבתהחברהבאפליקציה,שלוהאשראיפרטיאתשומר
האשראיפרטיכלכן,עלהעסקה.עבורהתשלוםאתלהבטיחנוסף,מידעעםבשילובהמאפשר,

תמיד ישמרו ויטופלו על ידי חברת צד שלישי כאמור.
באפליקציהמסויםשירותלקבלוהאפשרותבאפליקציהשלוהשימוששזכותלמשתמשידוע.23

שאינןמסיבותתשלוםגבייתתתאפשרולאבמקרהצדדי,חדבאופןמופסקיםלהיותעשויים
עקבהחברהכנגדתביעותו/אוטענותכללויהיולאכימתחייבהמשתמשבחברה.קשורות

הפסקת המנוי כאמור או חסימת חשבון המשתמש שלו בנסיבות האמורות.
שירותי צד שלישי.5

לקבללמשתמשיםלהציעהאפליקציהעשויההאפליקציה,שמציעהשוניםהשירותיםבין.24
לרבותלמשתמש,לסייעאולענייןעשוייםאשרשלישיים,צדדיםידיעלהמוצעיםשוניםשירותים
לאותםהמשתמששלקשרפרטימתןאולמשתמשהשלישייםהצדדיםשלקשרפרטיהעברת
המופעליםחיצונייםלאתריםהמשתמשהפנייתאובכךיבחרשהמשתמשככלשלישייםצדדים

כאמורשלישיצדשירותכלכימובהר").שלישיצדשירותי("כאמורשלישייםצדדיםידיעל
ייעשה בהתקשרות ישירה של המשתמש עם הצד השלישי וכי החברה לא תהא צד להתקשרות.

אשרכלים,או"ווידג'טים"תוספים,עזרים,פונקציות,לכלולעשויהאףהאפליקציהבנוסף,.25
שלישיים,לצדדיםהשייכיםלאתריםלהובילשלישיים,צדדיםידיעלמופעליםלהיותעשויים
שלישייםצדדיםמטעםשוניםומבצעיםהצעותלהציעאושלישייםצדדיםשלשירותיםלהציע

מטרתועניין.דברלכלשלישיצדכשירותיייחשבואשרצ'אט),אווידאושיחתשירות(כדוגמת
לענייןשעשוייםשירותיםאומוצריםלמידע,גישהלמשתמשלספקהיאשלישיצדשירותיפרסום

אשרשוניםכליםלמשתמשלספקמנתעללרבותעבורו,שימושייםלהיותאוהמשתמשאת
עשויים לשפר את חווייתו מהאפליקציה.

תנאילרבותשלישי,צדאותוידיעלשנקבעוההוראותיחולושלישיצדבשירותישימושךעל.26
שלישיצדשירותישלאספקתםשנקבעו.ככלהשלישי,צדאותושלפרטיותומדיניותשימוש

עלשייקבעכפיהכלהמשתמש,מצדנוסףבתשלוםומותניתכפופהלהיותעשויהאףמסוימים
ידי הצד השלישי שמספק את השירות.

מיןמכלאחרנזקוכלנפשעוגמתכיס,חסרוןאובדן,נזק,עבוראחריותבכלתישאלאהחברה.27
והחברהקבלתם,אוהשלישיהצדבשירותימהשימושכתוצאהלמשתמששייגרםשהואוסוג

אינה מבטיחה שאלו יהיו זמינים באופן מתמשך או בכלל.
שירותיהמספקיםלגורמיםאושלישיצדשירותילאותםקישוריםמפרסמתשהחברההעובדה.28

ביןמקשרתאוהאפליקציהבאמצעותקבלתםאובהםהשימושאתמאפשרתשלישי,צד
שהיאמשמעהאיןהמשתמש,לבקשתאחרתדרךבכלשלישיצדשירותלנותןהמשתמש

אליהםקשורהשהיאאואותם,שמספקיםהשירותנותניאומפרסמיהםבמפעיליהם,תומכת
הצדשירותיביחסהנדרשותהבדיקותכלאתלבצעמשתמשכלבאחריותשהיא.דרךבכל

השלישי, לרבות בכל הנוגע למהימנותם, יכולותיהם, זמינותם, התאמתם לדרישות וכד'.
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באמצעותמקושריםאומופיעים,מפורסמים,המפורטים,שלישיצדשירותיאתלפרשאין.29
אוהמופיעמוצראותוכןבחומר,בשירות,להשתמשאישוראוהעדפהכהמלצה,האפליקציה

ועלבהםהמצויהמידעלשלמותאולדיוקלמהימנות,כערובהאוהשלישיהצדבשירותיכלול
אודותואישיתעצמאיתהחלטהולקבליתרהבקפידהשלישיצדשירותיאתלבחוןהמשתמש

השימוש בשירותים אלו. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לשירותי צד שלישי.
שירותלהזמנתהשלישיהצדעםקשרביצירתאושלישיצדלשירותיהמובילקישורעלבלחיצה.30

אותשלוםנזק,כלבגיןהחברהכלפיתביעהאודרישהטענה,כלעלמוותרהמשתמשמוצר,או
הפסד שייגרם לו (אם ייגרם) בקשר אליו.

העלאת תוכן וקשר עם משתמשים אחרים.6
תוכן,ולשתףלהעלותהאתר,באמצעותרשומיםלמשתמשיםהחברהתאפשרלעתשמעתייתכן.31

טקסטים,סימונים,הערות,פתקיות,תגוביות,תגובות,תוספות,נתונים,תגובה,טקסט,מידע,
").תוכן המשתמשיםאו ""תוכן המשתמשתמונות, סרטונים, צילומים או כל דבר אחר ("

אותו),העלהאשרהמשתמשבפניורקאךנחשףשהוא(כךאישילהיותעשויהמשתמשיםתוכן.32
תוכןעמודיבאמצעותלרבותנוספים),משתמשיםבפנינחשףשהוא(כךופומביקבוצתיאו

שולטתהחברהאין").המשתמשיםתוכןאזורי"(ביחדוכד'צ'אט,חדריתגובות,עמודיייעודיים,
תחתנמצאיםבהכרחאינםהמשתמשיםתוכןואזוריהמשתמשים,תוכןבאזוריהמשותףבתוכן

פיקוח קבוע ומתמשך.
מאיימים,חוקיים,בלתי)1(הבאים:המאפייניםבעליתכניםלעלותשלאמתחייבהמשתמש.33

מטרידים,מסיתים,שקריים,וולגריים,מגונים,פורנוגרפיים,הרע,לשוןמשוםבהםשישאלימים,
שלאחרתזכותכלאורוחניהקנייןזכויותמפריםאופוגעיםאשרתכנים)2(פוגעניים;אובוטים

אחרתתוכנהכלאווירוסיםמכילים)3(להעלותו;והזכותהרשותמלואאתלושאיןאושלישיצד
)5(שהוא;סוגמכלשיווקיתוכןאופרסומותמכילים)4(הרסניים;אומזהמיםמרכיביםהמכילה

מתחזים או מציגים מצג שווא לגבי קשר עם כל אדם או ישות.
והואידו,עלהועלהאופורסםאשרהמשתמשתוכןכלעלהבלעדיהאחראייהיההמשתמש.34

כלשהיאהוצאהאואבדןלנזק,יגרוםהמשתמשתוכןבומקרהבכלהחברהאתלשפותמתחייב
שמעלהומיכותבושלדעותיואתמבטאהמשתמשתוכןכימובהרספק,הסרלמעןלחברה.

וההרשאותהזכויותכלבעלהואכיומתחייבמצהירהמשתמשהחברה.דעותאתולאאותו,
קנייןזכויותלרבותדין,כללהוראותבהתאםבאתרהמשתמשתוכןאתלפרסםמנתעלהנחוצות

אואישימידעהמשתמש,תוכןבמסגרתלחשוף,מעונייןשמשתמשככלספק,הסררוחני. למען
הדין,להוראותבהתאםנעשיתהמידעחשיפתכילוודאבאחריותוכלשהושלישיצדאודותרגיש

שלמקרהבכלאחראיתתהיהלאהחברהמידע.נחשףאודותיוצדאותולהסכמתבכפוףלרבות
יהיהבאתרמשתמשיםביןקשרוכלבאתרמשתמשיםביןשתתבצעתקשורתאוקשר

באחריותם הבלעדית של המשתמשים.
הזכות,עלשומרתהחברהמראש,המשתמשיםתכניאתמסננתבהכרחאינהשהחברהאףעל.35

שפורסם,משתמשתוכןכללהסיראולהוסיףלתקן,לערוך,למחוק,הבלעדי,דעתהשיקולפיעל
כולו או חלקו, בכל עת ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש למשתמש.

סיוםלאחרבתוקף.נמצאתהמנויתקופתעודכלורקאךבאתרלהישמרעשוימשתמשיםתוכן.36
שותפואושהועלוהמשתמשתכניכלאתלהסיראולמחוקרשאיתתהיההחברההמנויתקופת

להורידאומהחברהלקבליכולתתהיהלאולמשתמשדעתהלשיקולבהתאםהמשתמש,ידיעל
כנגדטענהאותביעהכללמשתמשיהיהולאהוסראושנמחקלאחרזהמשתמשיםתוכן

החברה בנידון.
37.

קניין וקניין רוחני.7
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(לרבותבאפליקציההרוחניהקנייןזכויותבכלמחזיקיםלחברההרישיוןמעניקיאוהחברה.38
גרפיקה,טקסט,(כוללבאפליקציההמצויאחרתוכןבכלאוהאפליקציה)שלהכלליהמבנה
חלקשוםמסחריים).וסמליםמסחרסימניצלילים,סרטונים,אחרות,ותמונותצילומיםתוכנות,
אוהחברהבבעלותהנמצאותרוחנילקנייןביחסזכויותכללמשתמשיקנהלאהשימושמתנאי

בבעלות מעניקי הרישיון שלה.
יצירותליצורלעבד,לשנות,לציבור,להעבירבפומבי,לבצעבפומבי,להציגלהפיץ,להעתיק,אין.39

שלישי,צדבשיתוףאובאמצעותוביןידךעלביןהנ"ל,מןחלקכללהשכיראולמכורנגזרות,
בכלאוהקלטה,אוצילוםאמצעיאופטיים,מכאניים,אלקטרוניים,אםביןאמצעיאודרךבכל

לפיהאחרים,הזכויותמבעליאומהחברהומראשבכתבהסכמהקבלתבלאאחרת,ודרךאמצעי
אועריכהעיבוד,לכלביחסגםתקפהזוהוראהשתינתן).(ככלההסכמהלתנאיובכפוףהעניין

תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאפליקציה.
סימןאוהודעהכללשבשאולמחוקמלהסיר,להימנעעליךכאמור,הסכמהשניתנהוככלאם.40

לתכניםהנלווים®,מסחרסימןאו©,היוצריםזכויותסימון-לדוגמהרוחני,קנייןזכויותבעניין
שיעשה בהם שימוש על ידך.

אלהמפרסמיםשלקניינםהינםבאפליקציהמפרסמיםשלהפרסומתומודעותהמסחרסימני.41
בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

מסרתאותובמידעשימושלעשותמסויגתובלתיחוזרתבלתיהרשאהלחברהבזאתנותןהנך.42
אוטומטיבאופןנאסףאשראוהפרטיות)במדיניותנמצאושמירתואיסופואודות(פירוטלחברה
ליצירתהאישי),באזור(לרבותבאפליקציהשלךהשימושבמהלךאובאפליקציהביקורךבמהלך
Averaged(ממוצעיםנתוניםיצירתכךובכללאנונימייםסטטיסטייםעיבודים Data,(נתונים

Aggregated(מצטברים Data,(מדדיםאוביצועמבחני)Benchmarks;(משתמש;העדפות
שנמסרמידעעלבהתבססנגזרותיצירותיצירתאואחריםחישוביםביצועאוהמלצותהשוואות,

לאואםוביןשלישייםמצדדיםהמתקבלמידעעםשילובעםביןאודותיך,הנאסףאוידךעל
שהמידעמובהרמהאמור,לגרועמבלי").סטטיסטימידע"יכונו:תוצריהןעלהאמורות(הפעולות

וקנייןיוצריםזכויותלרבותהזכויות,כלבעלתוהיאהחברהשלהבלעדירכושההינוהסטטיסטי
לעדכן,להשתמש,מוגבלתבלתיזכותבעלתתהיההחברההסטטיסטי.למידעבקשררוחני,

במידעאחרשימושכללעשותאונגזרותיצירותליצורלהשכיר,למכור,לשפר,לשנות,
הסרלמעןכלפיך.כלשהיבאחריותאובחובהלחובמבליאוהודעהלתתצורךמבליהסטטיסטי

כלעלבזאתומוותרלחברה,הסטטיסטיבמידעהזכויותכלאתבזאתממחההמשתמשספק,
זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

סעדים.8
רשאיתתהיההחברהאלו,שימושתנאיהוראותאודיןפיעלהחברהשלמזכויותיהלגרועמבלי.43

באופןלהזהירלה,שמסרתשגויאומדויקלאמידעבדברלעדכןמוקדמתהודעהוללאעתבכל
לךלספקולסרבלשירותיםגישתךאתלהגבילפעולותיך,נגדספקיהאולקוחותיהקהלאתמידי

שירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה..1.23
שפרטמתברראםאוידיךעלשנמסרמידעלתקףו/אולאמתמסוגלתהיאאיןאם.1.24

כלשהו שסיפק המשתמש למטרת רישומו כמשתמש הינו שקרי או שגוי.
אםאוכלשהיהונאהאוכספיסיכוןמהווהבשירותיםשלךשהשימושסבורההיאאם.1.25

קיים חשש סביר לכך.
משפטיתאחריותליצוראוכספילהפסדלגרוםעלולותשפעולותיךסבורההיאאם.1.26

עבורך, עבור החברה או עבור קהל לקוחותיה.
אם היא סבורה שפעולותיך לא ראויות או מסכנות את שמה הטוב של החברה..43.1
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במקרה של אי תשלום, כמפורט לעיל..43.2
אחריות וסיכונים.9

באפליקציהבמסגרתמציגהאומפרסמתהיאאותושהמידעלוודאמשתדלתשהחברהלמרות.44
להסתמךניתןעליהםאשריעוץאוסמכותכמקורלשמשהחברהבאחריותאין,ומדויקנכוןהוא

הואבאפליקציהשהשימושמסכיםהמשתמשכאמור.המידעשללדיוקואולמהימנותוכערובה
ידוע”.As-Availableשהיא"-“"כפיתהיההאפליקציהוזמינות”As-Isשהוא"-“"כמותבסיסעל

המשתמשים,ידיעל,ומסמכים,מסוימיםנתוניםהזנתעצםעלנסמכתהאפליקציהכילמשתמש
עלהסתמכותאושימושכלהמוזנים.הנתוניםנכונותעללעמודהחברהשלביכולתהאיןוכי

אוטענהכללותהיהולאהבלעדיתאחריותועלהיאהמשתמשמצדבהוהנתוןהאפליקציה
דרישה כנגד החברה בקשר עם כך.

הוראותאתשמפרהבאפליקציה,אחרמשתמששלהתנהלותאוהתנהגותבכלנתקלתאם.45
כךעלדווחאנאנעימות,איאוהטרדהתחושתנוחות,לאילךגורמתאואלו,שימושתנאי

באמצעות המקום הייעודי שהוקצה לכך או באמצעות עמוד יצירת קשר.
האיכות,האחידות,האמינות,הנכונות,העדכון,השלמות,הדיוק,לרמתמתחייבתאינההחברה.46

ההתאמה למטרה, או המקוריות של כל תוכן או מידע שיפורסם במסגרת האפליקציה.
תיאוריהכלפיועלמקרהבכלבעקיפין,וביןבמישריןביןאחראית,אוחייבתתהיהלאהחברה.47

כתוצאההנגרםאובדןאונזקלכלשלישי,צדכלאומטעמומיהמשתמש,כלפישהיא,משפטית
להשתמשהיכולתמאיאומשימושנכונותו,אודיוקומאיבאפליקציה,המפורסםמהמידע

זמינותהאותקינותהמאיבהם,הקשורבכלאובאפליקציההמופיעותבאפשרויותאובשירותים
אםביןבאפליקציה,מהשימושכתוצאהלמשתמשלהגרםשעשויאחרנזקולכלהאפליקציהשל

מופיעמפורסם,המפורט,שלישיצדשירותלכלביחסגםיחוללעילהאמורלא.אםוביןצפויהיה
באמצעות האפליקציה.או מקושר

ללאאוהפרעותללאמתמשכת,תהיההאפליקציהשפעילותלהבטיחיכולהאינההחברה.48
(לרבותבאפליקציהמסוימיםתכניםאוחלקיםאזורים,מסוימים,שבזמניםיתכןשגיאות.
שלאאומראשתכנוןפיעלאם(ביןזמיניםיהיולאבכללותה,האפליקציהאומסוימים),שירותים

הבלעדי,דעתהשיקולפיעלהחברה,ידיעלימחקואויוסרושישתנו,אומראש)תכנוןפיעל
שהואשלישיצדכלכלפיאוהמשתמשכלפיאחראיתתהיהלאהחברההודעה.כללספקמבלי
תכניםאוחלקיםאזורים,כלאוהאפליקציהשלמחיקהאוהסרהשינוי,זמינות,חוסרלכלביחס

באפליקציה.
בשירותיםלהצלחהאחריותו/אוהתחייבותו/אוהבטחהמשוםהאפליקציהבשירותילראותאין.49

החברה,כלפיתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלתהיהלאלמשתמשהתאמה.למציאתו/או
שישלחוהפרופיליםשלהתאמהאיו/אוהתאמהמציאתאיבגיןמטעמהמיאומנהליה

למשתמש.
בטיחות בעת השימוש באפליקציה ומחוץ לה.50

האפליקציהבתוךמשתמשיםשללהתנהלותםאחראיתאינההחברהכילך,ידוע.1.27
ומחוץ לה. האחריות לאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים היא שלך בלבד.

אחרתבדיקהכלאולמשתמשיםפלילירקעבדיקותמבצעתאינההחברהכילךידוע.1.28
שנמסרהמידענכונותאוזהותםאתמאשרת/מוודאתאושלהםהעבראתחוקרתולא

או הוזן על ידם, בכל דרך שהיא.
קבלתבעתובפרטאחר,משתמשעםאינטראקציהבכלבאחריותלנהוגמסכיםאתה.1.29

החלטה לקיים אינטראקציה מחוץ לאפליקציה במפגש פנים-אל-פנים.
מולוהמשתמששלונאותהמקדימהבדיקהלבצעמשתמשכלשלהבלעדיתבאחריותו.1.30

כלספק,הסרלמעןשהוא.סוגמכלשיחו/אומפגשלקייםמתעתדאומעונייןהוא
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היאאחר,משתמשעםיחסיםלמערכתלהיכנסאולהכירהחלטהאואינטראקציה
באחריותו הבלעדית של המשתמש.

נזק,כלבגיןהחברהכלפיתביעהאודרישהטענה,כלעלבזאתמוותרהמשתמש.1.31
משתמשיםעםשלומאינטראקציהכתוצאהייגרם)(אםלושייגרםהפסדאותשלום

אחרים בין בתוך האפליקציה ובין מחוץ לה.
מקרהבכלמוגבלתתהיההחברהשלאחריותהכימובהרלעיל,האמורמכלליותלגרועמבלי.51

הכנסות,הפסדאורווחאובדןכגוןתוצאתייםאועקיפיםנזקיםתכלולולאבלבדישיריםלנזקים
התמורהגובהעלתעלהלאמקרהבכלמהמשתמשיםאחדלכלביחסהחברהשלאחריותהוכי

6בתתקופהבמהלךהחברה,שללאחריותהשטועןהמשתמשאותוידיעלבפועללהששולמה
חודשים טרם אירוע הנזק.

עלמבוססותהיותןמעצםהחברה,שלמערכותיהכימובהר,לעיל,האמורמכלליותלגרועמבלי.52
לרבותזה,מסוגבמערכותהטבועיםלסיכוניםחשופותתקשורת,ורשתותחומרותתוכנות,
גורמיםעל-ידיפריצהתקשורת,לקוויציתותוכד'),טרויאניםסוסים(וירוסים,מפגעותתכנות
אלה,סיכוניםמפניבהגנהמאמציםמשקיעההחברהאחרות.מקוונותוהונאותהתחזותעוינים,

איזההתממשותעקבהפסדיםאונזקיםוייתכנומוחלטתלחסימהאפשרותאיןזאת,למרותאך
שיבושזאתובכללבאפליקציה,מוצגאוהמועברמידעשיבושאוגילוילרבותמהסיכונים,

בזמניאוהאפליקציהבפעולתשיבושיםבחשבונות,מורשותלאפעולותבהוראות/בקשות,
שלזמינותחוסרהוראה/בקשה,שלבאיחורביצועאושגויביצועאי-ביצוע,לרבותשלה,התגובה

המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
לך,שנחזהמישלהנחיותיואולהנחיותיךבהתאםהחברהידיעליינתנוהשירותיםכימובהר,.53

תנאיעללהקפידעליךהסיכון,אתלהקטיןכדיכן,עלאשרהשימוש.תנאילהוראותבכפוף
להודיעעליךכמו-כןלך.שימסרוככלהחברה,שלהמידעאבטחתנהליאווהנחיותאלושימוש

חשששלבמקרהאודותיך.במידעאובשמךלרעהלשימושחשששלמקרהכלעללחברהמיד
אובאפליקציהומידייזוםבאופןסיסמאהחלפתלבצעישלךשניתנוהגישהאמצעילחשיפת

בעזרת שירות הלקוחות של החברה.
אתולשפותהחברהשלהשימושתנאיאתשלךהפרהכלבגיןבאחריותלשאתמתחייבהנך.54

החברה בגין כל נזק שייגרם לה עקב כך.
אוהפסדלנזק,מאחריותפטורהתהיההחברהאלו,שימושבתנאיהאמורמכללגרועמבלי.55

מןאחדמכלכתוצאהבעקיפין,אובמישריןלך,להיגרםהעלוליםכלשהםהוצאה
האירועים/הגורמים האלה:

הזנת מידע או מסמך שגוי, לא מדויק או חלקי;.55.1
מידע, נתון או שירות באפליקציה שלא פורסם על ידי החברה;.55.2
כתוצאההוראהשלבאיחורביצועאואי-ביצועאובהוראות,אובנתוניםשיבוש.55.3

ביןלקוי,מכניאואלקטרוניתפקודו/אוהתקשורתבקוויכלשהםשיבושיםאומתקלות
אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;

למכשירהנגרםשהואנזקכלאואצלךהמצויותחומרהאותוכנהכלשללקויתפקוד.55.4
כתוצאה מהשימוש באפליקציה;

אובדן נתונים כלשהם;.55.5
אובשירותיםמשימושכתוצאהכלשהו,שלישילצדידיךעלמידעוגילויחשיפה.55.6

לרבותלאחר,מכשירךמהעברתכתוצאהאומדויקיםלאפרטיםממסירתכתוצאה
מהחברהשיתקבלבמידעיצפהאחרשאותובמקרהלרבותהמכשיר,תיקוןלצורך

והנךהשירותים,במסגרתשונותפעולותבאמצעותויבצעאוהמכשירבאמצעות
מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.
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כן,כמואבטחתו.לרבותלמכשירך,בנוגעמאחריותךלגרועכדילעילבאמוראיןכימובהר,.56
המידעבאבטחתלפגועעשויות"פריצתו"כגוןבמכשיר,שתבצעמסוימותפעולותכימובהר,

והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
פרטיות.10

ככלבמלואה.החברהשלהפרטיותלמדיניותלהסכמהומותנה,כפוףבאפליקציה,שימושכל.57
שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האפליקציה, אנא הימנע משימוש באפליקציה.

קישורים לדפים חיצוניים.11
גורמיםידיעלשנעשוקישוריםלרבותאחרים,לאתריםקישוריםיכילומהשירותיםוחלקייתכן.58

בתכניםאובמידעהשימושבלבד.לנוחותךנועדואלהקישוריםבאפליקציה.פרסוםהמבצעים
מובהרקפדניים.ובדיקהזהירותטעוןהקישורמובילאליהםהחיצונייםבאתריםהנמצאיםאחרים

החברהכן,כמואלה.חיצונייםבאתריםהנמצאיםהתכניםעלזכותאושליטהכלאיןלחברהכי,
באתריםלנמצאבהתאםפעולותביצעתו/אוהסתמכתבובמקרהאחריותבכלנושאתאינה

אישוראוהעדפהכהמלצה,בשירותיםהנמצאיםהקישוריםאתלפרשאיןאלה.חיצוניים
לפרשאיןכן,כמוהחיצוניים.באתריםהמופיעיםהמוצריםו/אוהתכניםו/אובחומרלהשתמש

הקישור,עלבלחיצהבהם.המצויהמידעלשלמותאולדיוקלמהימנות,כערובהאלהקישורים
הפסדו/אותשלוםו/אונזקכלבגיןהחברהכלפיתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלעלמוותרהנך

חיצונייםבאתריםהמופיעבמידעשימושו/אומהסתמכותכתוצאהשייגרם)(ככללךשייגרם
אלה.

המקושראחרשירותכלשלתכניוביןהקייםבמידעאובשירותים,הנמצאבמידעומצאתבמידה.59
אתההמשתמש,בציפיותעומדשאינואומוסרילאחוקי,לאתקין,כלאהנחזהחומרממנו,

מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות המקום הייעודי שהוקצה לכך באפליקציה.
הודעות ועדכונים.12

רשומיםלמשתמשיםויישלחויכולפרסומי,דוארלרבותהחברה,מטעםשוניםועדכוניםהודעות.60
אוSMSהודעותבאמצעותאורגילדוארבאמצעותאוהאלקטרוני,הדוארמערכתבאמצעות
אחרתקשורתאמצעיבכלאואוטומטית,חיוגמערכתבאמצעותאופקסימיליהבאמצעות

לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לאפליקציה בכפוף להוראות הדין.
סמכות שיפוט והתיישנות.13

הקשורהמחלוקתבכלהייחודיתהשיפוטסמכותבלבד.הישראלילדיןכפוףבשירותיםהשימוש.61
לאפליקציה ו/או לשירותים נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

תנאיפיעלהמשתמשמצדתביעהלכלההתיישנותתקופתדין,כלבהוראותהאמוראףעל.62
האירוע/המחדל.מיוםחודשים12היאנזיקית,תביעהלרבותזה,אלושימוש

אינואואכיףאינואלושימושמתנאישתנאילכךמוסמךגורםאומשפטביתידיעלשיימצאככל.63
אחרתנאיבכללפגועכדיבכךיהיהלאשהיא,סיבהמכלתוקף,בראינואוהדיןבהוראותעומד

לאאואכיףלאשנמצאהתנאיולגביועניין,דברלכלבתוקפםיישארואשראלושימושמתנאי
ביותרהקרובהבמידעתואםאשרחלופיבתנאיהוחלףכאילוייחשבהואהדין,בהוראותעומד

הניתן על פי דין את משמעות וכוונת התנאי המקורי.
יצירת קשר.14

לענייןתמיכהלקבלאואלה,כללייםשימושתנאילגבישיששאלהכללשלוחרשאיהמשתמש.64
שימוש באפליקציה באמצעות המקום הייעודי שהוקצה לכך באפליקציה.

65.


