
 חמ"ל תבאפליקציישימוש תנאי 

 אפליקציההשימוש ב"(. אפליקציה)" חמ"לת ייאפליקצבעיון לפני השימוש באת תנאי שימוש אלה  יש לקרוא - חשוב
אי תנ)" https://www.walla.co.il/termsהמופיעים ב  הכלליים השימושכפוף לתנאי  הבכלל זה בתכנים המוצגים בו

תנאי השימוש של האתר ותנאי השימוש להלן יקראו )השימוש המפורטים להלן "( וכן תנאי השימוש של האתר
, לבין כל אדם תקשורת בע"מוואלה! מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין  ."(תנאי השימוש, "ביחד

  "(.משתמשה)" אפליקציהעושה שימוש ב מתקין ו/או של אלה אשר ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם

. הנך מאשר כי אפליקציה, נא לחץ על כפתור "ביטול" ו/או הימנע מלהתקין את הלתנאי השימושאם אינך מסכים 
, הבנת את תוכנו תנאי השימוש , הרי כל שימוש כזה יהווה אישור לכך שקראת אתאפליקציהאם תשתמש ב
 . כפוף לתנאיווהסכמת להיות 

 מתעדכנות בזמן אמת. ה קצרות ותמציתיותאשר בעיקרן חדשות של ידיעות מתן עדכוני  מטרת האפליקציה היא

, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך )או אפוטרופוס אחר(. אם אתה )או 81מתחת לגיל  אם הינך
זה לכל מטרה  פליקציההוריך( אינכם מסכימים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בא

 .שהיא

צורך בהודעה  דעתה הבלעדי וללא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול וואלה!
 .)בגרסתה העדכנית ביותר בכל זמן נתון( אפליקציהמראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו ב

במידה שויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי 
וא, אשר מחייבים חתימה )שאינה אלקטרונית( או מסירה של מסמכים שאינם תקנות של כל תחום שיפוט שה

 אלקטרוניים.

על מנת להשיג את התוצאות שאליהן כיוונת,  באפליקציה אתה נוטל על עצמך את מלוא האחריות לכך שבחרת
 .האפליקציה ולשימוש בה, ולתוצאות שתניב האפליקציהלהתקנת 

 

  שימוש באפליקציההתקנה ול רישיון .8

-מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי וואלה! .8.8
שתמש תקין ולהמסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, לה

בשליטתך, כל שבבעלותך או אחר מכשיר קצה או כל מחשב  ,טאבלט, מכשיר ניידבאפליקציה על גבי 
שומרת לעצמה את כל הזכויות  וואלה!. תנאי השימושזאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים ב

  .במפורש תנאי השימושבאפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת 

עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני  וואלה! .8.1
בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה,  ואוטומטי את גרסת האפליקציה

 .ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור

לתוך תוכנה  או כל חלק ממנה ( להשתמש, לשנות או לשלב את האפליקציהiשלא: ) מתחייב הנך .8.1
תת רישיון )או רישיון משנה(, ( למכור, לiiאחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; )

( iiiלהחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; )
( את התוצאות של ביצועי disclose( לגלות )ivלהעתיק, להפיץ או לשעתק את האפליקציה; )

וכנה מתחרה האפליקציה, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של ת
( לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של vשבבעלותך; )

להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר ( viהאפליקציה, )של  האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור
זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן שמוכלות בתוך או על 

, בלוגו או בסימנים המסחריים וואלה!( להשתמש בשם vii) ו/או או על כל עותק ממנה; האפליקציה
 . מוואלה!שלה ללא אישור מראש בכתב 

ש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימהשימוש באפליקציה נו .8.1
 הינו אסור. וואלה!ובכתב של 

 

 תוכנות צד ג' .2

 זיהוי ואיסוף הצעת תכנים שעשויים לעניין אותך ולצורכי יה עושה שימוש בתוכנות צד ג׳ לצורכיהאפליקצ
. הפעלת מיקום ות( מבוססfeatures, בין היתר, על מנת להעשיר את האפליקציה בתכונות )נתוני מיקום

פונקציה זו כפופה לבחירתך ולאישורך הכפול, הן על ידי הסכמה לתנאי השימוש והן על ידי מתן הרשאה 
תשומת ליבך, כי אם תבחר שלא לתת הרשאה לאפליקציה אקטיבי בעת התקנת האפליקציה במכשירך. 

מידע נוסף הנוגע לאיסוף מידע ושימוש לאיסוף נתוני מיקום, חלק מהיישומים לא יהיו זמינים עבורך. 
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בתנאי השימוש של  rmshttps://www.walla.co.il/teהפרטיות בנתונים כאמור מוצג בהרחבה תחת מדיניות 
 .האתר

 

  המשתמשהתחייבויות  .3

שהשימוש יתכן דע כי "(, מפיץצד שלישי )"נת של אפליקציות וחנות מקוממוריד את האפליקציה הנך אם 
באפליקציה כפוף גם לתנאי שימוש של אותו מפיץ. אתה מאשר כי לפני הורדת האפליקציה היתה לך הזמנות 

והנך מסכים להם. הנך מצהיר שאתה לא מנוע על ידי תנאי  ,מפיץשל הלהבין את תנאי השימוש ולקרוא 
צהיר הצהרה לההשימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין הרלוונטי מלהשתמש באפליקציה. אם אתה מנוע מ

 כאמור, אסור לך להתקין ו/או להשתמש באפליקציה. 

 

  לפרסום דיווחים שמשתמשים מוסרים .4

 אלו שימוש תנאי לצורךשמקורם במשתמשי האפליקציה.  דיווחיםגם באפליקציה מתפרסמים  .1.8

לרבות  ידי משתמש באפליקציה על הנשלח תוכן או/ו חומר כל או "דיווחים" משמעותו דיווח""
 . וידאו או שמע נתוני ,תמונה ,טקסט

את שמו המודע לכך שהפרופיל שלו אשר כולל פרסומו באפליקציה  דיווח לצורך אשר משגרמשתמש 
 . "(קרדיט)" יופיע לצד הדיווח ותמונת פרופיל שלומלא  

בכפוף  יפורסם לוואלה! המשתמש ידי על שנמסר הדיווח כי בזאת מאשר והוא למשתמש ידוע .1.1
 לכך או מצג/ו מחויבות כל נותנת וואלה! אינה וכי הדיווחים את בדיקתה ולאחר וואלה! לשיקולי

 ת, מדיה אחר בכל או/באפליקציה ו יפורסמוהמשתמשים לוואלה!  ידי על שהדיווחים הנמסרים

 בלעדי שיקול דעת יהא לוואלה! כי ומאשר המשתמש מסכים ן. להל כמפורטם, בשינויי או כמותם

 לכך. בקשר או דרישה/ו טענה כל וואלה! כנגד תישמע הדיווחים ולא לפרסום הקשור בכל ומוחלט

ידוע למשתמש כי וואלה! רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל דיווח שנמסר לפרסום על ידי  .1.1
משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  היה ותמצא וואלה!,  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  כי 
במסגרת הפעילות, הפר המשתמש איזה מהוראות תנאי השימוש ו/או כל דין חל, וואלה! תהא 

לגרוע  מאף סעד ו/או זכות הנתונה לה על פי כל דין, למנוע מהמשתמש פרסום של  רשאית,  מבלי
לכך כי וואלה! תהיה רשאית המפורשת משתמש והוא נותן את הסכמתו לדיווחים  נוספים. ידוע 

לעשות בדיווחים ככל שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות עריכתם ו/או שינויים 
ילוב עם דיווחים נוספים, להוסיף עליהם ו/או לגרוע מהם וכן להתקשר בהסכם ו/או הצגתם בש

העברה ו/או מכירה ו/או אחר לגביהם, עם צד שלישי, בין בתמורה ובין ללא תמורה ולכלול אותם, בכל 
 עת, באתר ו/או בכל מדיה או אמצעי פרסום אחר, על פי רצונה ושיקול דעתה הבלעדי.

ידוע לו שהאפליקציה אליה מועלים הדיווחים פתוחה לציבור. וואלה! המשתמש מסכים ומאשר כי  .1.1
ו/או מי שפועל מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בדיווחים, לרבות על 
דרך של שיתוף באתרי אינטרנט אחרים, לרבות רשתות חברתיות כגון "פייסבוק" וכיו"ב. כמו כן, ידוע 

ה למשתמשי האפליקציה אפשרות להגיב )"תגובה"( על הדיווחים המוצגים למשתמש כי יתכן שתהי
באפליקציה. המשתמש מאשר בזאת כי לוואלה!  אין כל שליטה על אתרי אינטרנט אלו ו/או על 
התנהגות משתמשים  אחרים ו/או על כל שימוש בדיווחים על ידי הציבור ווואלה!  ו/או מי שפועל 

ות ואין להם כל חבות בגין כל נזק, אובדן, הוצאה וכדומה אשר מטעמה אינם נושאים בכל אחרי
ייגרמו ו/או אשר עלולים להיגרם למשתמשים  ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה ממסירת 

 הדיווחים לוואלה! לפרסום ו/או השימוש בדיווחים אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים.

כל משתמש מתחייב בזאת כי בדיווח או תגובה הנשלחים על ידיו לוואלה!, לא ייכלל כל תוכן לא חוקי  .1.4
או לא מוסרי, או תוכן אשר סותר את תקנת הציבור או את הוראות תנאי שימוש אלו או מטרתם, 

ן בגדר לשווא שהן , תוכתוכן אשר מסלף את העובדותאו  ה, מטעשקריתוכן לרבות, ומבלי לגרוע, 
 מפר(, תוכן אשר לרבות דיווחים גזעניים ומפלים) חומר שנאהן שהוא בגדר פוגעני או תוכתוכן הרע, 

לרבות זכויות יוצרים(, תכנים פורנוגראפיים או בעלי ) זכויות קניין רוחניזכויות צדדים שלישיים ו/או 
תכנים , ר טעם רעאופי מיני בוטה, תכנים אשר מפירים את פרטיותו של אדם אחר, תכנים שהם בגד

המכילים מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, תכנים הכוללים מידע או חומר אחר הכולל וירוס או 
תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של וואלה! ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן 

ראות הדין העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באפליקציה, תכנים שפרסומם מנוע עקב הו
ו/או בהחלטת רשות מוסמכת, תכנים אשר פוגעים בשם הטוב של וואלה! ו/או בשמו הטוב של אדם 

 ו/או תכנים הכוללים פרסומות סמויות או מסרים סמויים.
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הנ"ל ו/או עלולים לפגוע איזה מהתנאים  וואלה! רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים
מבלי שתידרש למסור  והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עתו/או בצד שלישי כלשהו, וואלה! ב

 למשתמש הודעה כך. 

 ,לחילופין ,או לוואלה! הנשלחים הדיווחים את  יצר  בלבד הוא כי בזאת ומתחייב מצהיר משתמש כל .1.4
 מסירת הדיווחים לוואלה! לצורך הנדרשות וההסכמות ההיתרים ,הרישיונות בכל מחזיק הוא

 .אחרת פלטפורמה או/ו מדיה בכל או/האפליקציה ו במסגרת ופרסומם

 בזאת מעניק משתמשמשתמשים נחשבים ליצירה תחת חוק זכויות יוצרים, ו/או תגובות שדיווחי  לככ .1.4
 אפשרות עם ,להעברה ניתן ,מוגבל בלתי (תמלוגים כל חינמי, ללא ,עולמי ,חוזר בלתי רישיון לוואלה! 

ו/או התגובות   הדיווחים את לפרסם ,זמן הגבלת ללא ,הגבלה ללא משנה רישיונות להעניק
כל משתמש למעט מתן הקרדיט כאמור לעיל, . אחרת פלטפורמה או/ו מדיה בכל או/אפליקציה וב

 מהחומרים באילו שלהם המוסריות הזכויות כל על ,מטעמה מי או/ו וואלה  לטובת בזאת מוותר
 .לעיל המנויים

לשנות, ( אך לא חייבת) כי וואלה! ו/או מי מטעמה תהיה רשאית בזאתהמשתמש  מודע לכך ומאשר  .1.1
לערוך, להעתיק, לעבד, להפיץ, לצטט, לפרסם, לשדר, להציג, להכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, 
מהדיווחים הנמסרים על ידי המשתמש לוואלה! או חלקם, ללא אישור של המשתמש בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי של וואלה!.

 :ים המפרים הוראות תנאי השימוש ו/או הוראות כל דיןתכנ .1.4

במידה שמצאת תכנים חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות המפרטות 
נה את אנא הפ. hamal@walla.net.il ת:לכתובלוואלה! לעיל, אתה מתבקש להודיע על כך  4.5 בסעיף

פניותיך בעניין זה לכתובת הדוא"ל לעיל ולא באופן אחר, שכן פנייה באמצעות אפיקים אחרים עלולה 
 . לעכב את הטיפול בפנייה באופן משמעותי

)לדוגמה: הפרת זכויות  לוואלה!מה העילה אשר בגינה הינך פונה ( 8: )מסגרת הפנייהאנא ציין ב
פנייה ( אנא צרף ל1ה; )יוצרים, לשון הרע או פגיעה בפרטיות( ומהן הנסיבות במסגרתן נוצרה הפגיע

לעמוד בו מופיע התוכן אשר בגינו אתה פונה בקשר אליו נמסרת הודעתך. בלא קישור  (Link) קישור
אנא פרט במסגרת הפנייה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך ( 1; )ר, לא נוכל לטפל בפנייתךכאמו

יש לכלול בפנייה הרשאה מפורשת להעברת הפרטים הנכללים ( 1ו; )לצורך בירורים, ככל שידרש
בפנייה לגורמים הרלבנטיים, לרבות לרשויות האכיפה )באם יהא בכך צורך( וכן לגולש אשר העלה את 

 .ן בגינו הוגשה הפנייה. בהעדר אישור כאמור לא נוכל לטפל בפנייתךהתוכ

בהתאם, במידה שתידרש לספק פרטים ומידע נוספים אנא ספק אותם בהקדם. אי מענה במועד עלול 
 .להקשות על הטיפול בפנייה וכן עלול לעכב את הטיפול בה

( ימי עסקים. אולם, מאחר 1ה )פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך שלוש
וברצוננו לבצע בדיקה מתאימה בקשר לכל פנייה ייתכן כי הטיפול בפנייה יארך פרק זמן ארוך יותר. 
האמור בפנייתך עלול, לעיתים, לסתור זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן ייתכן כי יהא עלינו לבדוק 

ל בפניות הגולשים בתוך זמן סביר ממועד את הדברים גם עמם. בכל מקרה, החברה תעשה מאמץ לטפ
פנייתם, תוך שימת לב מתאימה לכל פנייה. אנא תשומת ליבך כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא 

 .כל פניה נענית בחיוב

הפונה משתמש חשוב לציין כי הגשת פנייה כאמור מהווה פעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה וכי 
 .ה בקשר עם פנייתו ותוצאותיהלחברה יהא אחראי כלפי החבר

 

 והרשמה לשירותים חשבון .5

אפליקציה ב מהשירותים חלקאת ההרשמה ל לבצע ניתןטעונים הרשמה. באפליקציה חלק מהשירותים 
חשבון הפייסבוק הפרטי שלך )"חשבון הפייסבוק"(. ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון באמצעות 

 הפייסבוק. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון אלינו או מי מטעמנוהפייסבוק יועבר 
אחראי  . הנך פייסבוק, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פליקציהלא

נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות ושל החשבון שלך באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה 
שימוש  באופן מידי על כל וואלה!מתחייב להודיע להנך האישית שלך. והסיסמה  המתבצעות בשם המשתמש

 . חשבון שלךשאינו מורשה ב
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 נתונים ביחס למיקום .4

 הנך נמצא והגיאוגרפי ב מיקוםההינם מבוססי אפליקציה עשויים לאסוף מידע או המאפייני מ חלק
 !לאפשר לוואלהשמאפייני המיקום כאמור יהיו פעילים הנך מסכים מסכים הנך אם . "(מאפייני מיקום)"

בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטים בתנאי  מיקומך הגיאוגרפי ותעשה בו שימושו/או לאתר את לאסוף 
עליך לכבות את שלוואלה! תהא גישה למאפייני מיקום . במידה שאינך מעוניין השימוש )כמוגדר להלן(

או לסרב גישה לנתוני מיקום עם התקנת  המיקום הגיאוגרפי במכשיר הקצה שברשותך תפונקציי
 . האפליקציה

 

 שימוש באפליקציה בכלי רכב .4

 אם אתה משתמש באפליקציה בזמן נסיעה בכל כלי תחבורה, הנך מאשר שאתה לא הנהג.  

 

 רוחני קניין .1

בשום דרך ואופן. מובהר  אפליקציהאינו מהווה מכירה של האשר רישיון בלבד  יםמקנתנאי השימוש  .1.8
כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות  ובכלל זהומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני )

)למעט  התכנים )ובכלל זהאו בכל חלק ממנה,  באפליקציההסודות המסחריים והסימנים המסחריים( 
עיצוב תכונות, תוספות, , (ים ליצירה תחת חוק זכויות יוצר דיווחי משתמשים ככל שנחשבים

 (לוואלה!הייחודית והבלעדית  באפליקציהפעולה אחרת  המסחריים וכן בכל ה, סימניפליקציההא
 . , חברות קשורות שלה ו/או לשותפיהלוואלה!עותקיה וביחס אליהם שייכות אך ורק  ובכל

של צד שלישי, שהרשה  או וואלה!נמצא בבעלותה הבלעדית של  על גבי האפליקציהכל המידע המופיע  .1.1
שיון כלשהו או יבמידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים ר ואין לראות ובלהשתמש  לוואלה!

או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי  וואלה!של  זכויות כלשהן בקניין הרוחני
שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא  ובתכנים במידע ו/או לעשות בהם או אפליקציהה

 .  וואלה! הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של

 

 מדיניות פרטיות .4

שנאסף על ידי וואלה! או אשר לוואלה! תהיה גישה אליו כתוצאה מהשימוש  אודותיךוואלה! תשתמש במידע 
ומהווה חלק בלתי הנכללת התנאי השימוש באתר שלך באפליקציה בהתאם למדיניות הפרטיות של וואלה! 

. של האתר תנאי השימושמדיניות הפרטיות הנך מסכים לשימוש במידע אודותיך בהתאם ל. הסכם זהמנפרד 
 הנך מסכים שהנך מספק ו/או נותן לנו גישה למידע אודותיך מרצונך החופשי. 

  

 היעדר מצגים  .01

ושירות המסופקים באמצעות  )לרבות דיווחים( ןכות ,מידעהאפליקציה וכן כל מספקת את  וואלה!
לא חלה כל חובה  וואלה!על . בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן, (AS IS""כמות שהם ) פליקציהאה

לא  וואלה!מובהר בזאת כי  .לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות לאפליקציה
תוכנם,  או בצדדים שלישיים( לרבות בוואלה!ה )בין אם מקורם באפליקצי תכניםלתישא בכל אחריות ביחס 

ו/או מכשירי קצה , מכשירי נייד הטאבלטים ,, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשביםםמהימנות
אי נוחות, לרבות  מכל סוג ומין שהוא, לא תהיה אחראית לכל נזקוכן  משתמשי האפליקציה של אחרים

פליקציה ו/או לרכושו ו/או למשתמש בא בין באופן ישיר ובין באופן עקיף,מו, גרישי וכד'אבדן, עגמת נפש 
אחריות מפורשת או משתמעת  מסייגת כל וואלה! הם.כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש ב לכל צד שלישי

של  הפרה-מסחריות, התאמה לתכלית מסוימת או איבקשר לאפליקציה כולל בין היתר, לגבי בעלות, 
  .זכויות צד ג'

 השימוש. האמור לעיל בגין וואלה!לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מתחייב כי אתה 
 הבלעדית והמלאה.  אחריותךייעשה אפוא על באפליקציה 

בלתי נתון אינה מתחייבת לכך שהשימוש באפליקציה )לרבות השירותים המוצעים בה( יהיה  וואלה!
 ו/או ווירוסים נקי משגיאות זמין בכל עת,, וואלה!להפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי 

לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר  וואלה!ו .יתוקן אפליקציהאו שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי ב
 . לך או לרכושך עקב כך או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו

אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באפליקציה או שיוצעו בה יוסיפו להיות מוצעים,  וואלה!
 ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.
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 הגבלת אחריות .00

משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית,  עילהלא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל  וואלה!
עקיף, מיוחד, עונשי או , נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי

או להעדר אפשרות להשתמש בה, כולל,  באפליקציהלשימוש  הקשורמכל סוג שהוא  (incidental) תוצאתי
ן, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטי

, או כל נזק או אבדן של משתמש האפליקציה מכשיר קצהמכשיר נייד ו/או כל , טאבלט, מחשבאו בעיות ב
קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום  וואלה!מסחרי אחר, אפילו אם 

 .מצד ג' כלשהו אחריות בגין כל תביעה

ובכל אפליקצייה בהכלולים וואלה! לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של 

או עקיפות שתגרם לך,  וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירותהמשתמשים 
 .לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו

, בחוזה בין) וואלה! של המקסימאלית המצרפית החבות, מקרה בשוםהאמור לעיל,  מבלי לפגוע בכלליות
, הםאלי קשורים או מתנאי השימוש אלו שנובעים אובדן או פיצויים בגין( חבות של אחרת צורה כל או עוולה

 בפועל שקיבלה הכוללים מהסכומים גבוהה תהיה לא, אפליקציהב להשתמש יכולת-אי או שימושלרבות 
( 3) שלושה של התקופה במהלךשימוש באפליקציה )אם בכלל(  בגין המשתמשמבאופן ישיר  וואלה!

 .התביעה הוגשה שבו התאריך לפני שמיד חודשים

 ולפיכך, עקיף נזק בגין או נלווים פיצויים של ההחרגה או גבלההה אתלא ירשו  אחדים שיפוט תחומייתכן ש
 .לחול לא שלעיל ההחרגות או המגבלות עלולות מסוימות בנסיבות

וואלה! הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי וואלה! ידוע למשתמש כי 
 מסתמכת על כך.

 

  שיפוי .02

מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן עובדיה, מנהליה או מי , וואלה!הנך מתחייב לשפות את 
עקב הפרת תנאי שימוש אלה  -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  -רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם 

שמסרת לפרסום  חומריםו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מ
 .באפליקציהשביצעת  שימוש אחרו/או כתוצאה מ פליקציהבא

 

 סיום הרישיון .03

יפוג אוטומטית אם תפר תנאי כלשהו מתנאיו, ובמקרים אלו יעמדו לרשות שימוש באפליקציה הרישיון 
, תבצע מיד את שימוש באפליקציהה על פי דין. בכל מקרה של סיום רישיון הקיימים כל הסעדיםוואלה! 

בהם מכשירים מכל ה אפליקציהתסיר את ה)ב(  , וכןאפליקציהתחדל משימוש ב)א(  הפעולות הבאות:
שברשותך  האפליקציהוכל אמצעי האחסון האחרים שברשותך, ותשמיד את כל עותקי  מותקנת האפליקציה

( ימים תאשר כי השמדת את כל העותקים 1תבקש זאת, אזי, תוך שלושה )וואלה! או אשר בשליטתך. אם 
 .או מי מטעמהוואלה! וה אשר סופק על ידי וכל חומר נלואפליקציה החלקיים והמלאים של ה

"שיפוי", "סיום "הגבלת אחריות", ", העדר מצגים""קניין רוחני", "תוכנות צד ג'",  שכותרתםלעיל התנאים 
גם לאחר סיומו של הרישיון, תהא  םבתוקפ יעמדו, "שונות"-ו תנאי שימוש של אפל"הרישיון", "הסבה", "

 סיבת הסיום אשר תהא.

 

 ו/או המחאת זכויות  הסבהאיסור  .04

 .וואלה! רישיון זה ניתן לך באופן אישי, ואינך רשאי להסב או להעביר אותו בלא אישורה הכתוב והמפורש של

 

  תנאי שימוש של אפל .05

-"תוכנה שנרכשה בחנות אי -טיונס )להלן -ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות אי
אתה מאשר מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, טיונס"(: 

וואלה! ( ii) ;"(אפל)" Inc  Apple, ולא עםוואלה!אך ורק בינך לבין  ונכרת( תנאי שימוש אלו i: )ומסכים כי
וואלה! ( iii) ;הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה , ולא אפל,ו/או שותפיה

האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש 
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לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם  אפלעל ( iv) ;בהתאם לדין הרלוונטי
בין אם מפורשת ובין אם , הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצרוואלה!  ( v) ;לאפליקציהבקשר 

לא תעמוד בתנאי שהאפליקציה בכל מקרה ( vi) ;על פי חוק, במידה ולא הוחרגה בתנאי שימוש אלומשתמעת 
תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד  אפל, ואפללהודיע על כך ל רשאיהאחריות הרלוונטית, אתה 

באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול האפליקציה 
כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל התביעות, אובדנים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות 

 אלו תנאי שימושאחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות 
אחראית לטפל ולא אפל וואלה!  אתה מאשר כי( vii) ;כספק של האפליקציה וואלה! זה וכל דין אשר חל על 

לרבות, אפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בלאפליקציה בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר 
אינה מתאימה האפליקציה כי  ( תביעות2תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; ) (8בין השאר, אך לא רק: )

( תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או 3) -לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו 
או ההחזקה או השימוש מצדך האפליקציה במקרה של תביעה של צד שלישי ש( viii)מחקיקה דומה אחרת; 

תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר  אפל לאמפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפליקציה ב
והחברות הבנות של אפל  , (ix);את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני

תנאי ת של מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראו  ,תנאי שימוש אלושל  )כצד שלישי( מוטב מהוות, אפל
נגדך, כצד תנאי שימוש אלו תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו( לאכוף  אפלזכות )ואפל מוקנית להשימוש, 

השימוש שנקבעו על ידי  כלליל יעשה גם בכפוףהשימוש באפליקציה ( x; )שלישי שהוא מוטב של הסכם זה
 מהמועד לים כאמור ייכנסו לתוקףהכל ,Apple App Storeהשימוש  שנקבעו בתנאי הכללים ובכלל זהאפל, 

המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת השימוש רישיון ( xiשל האפליקציה; ) שימושהתנאי ל בו אתה מסכים
אחר שבבעלותך  Apple-, או מוצר ממותגiPhone ,iPod Touch, iPadעל  באפליקציה להעברה להשתמש

 iOSאו שליטה ושמפעיל את 

( אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית i:)כיומתחייב  מצהיראתה 
(  אינך רשום ברשימה של ii) -או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו 

 ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים. 

אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את נאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, בהסכמה לת
התאמתם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו 

 קצה, ילמשתמשבנוגע הסטנדרטי של אפל רישיון האפליקציה  הסכםבאתה מסכים להיות מחויב מותר, 
 כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: , Apple App Store השימוש של שירות חלק מתנאי המהווה

services/itunes/appstore/dev/stdeula-https://www.apple.com/legal/internet/ 

 

 שונות .01

הבלעדי לכל עניין הנוגע  יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט תנאי השימוש הללועל  .84.8
 .אביב יפו-תל הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור פליקציהוהשימוש בא תנאי שימוש אלול

לפרטיות ולשם  פליקציהמקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האוואלה!  .84.1
תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו לרבות הפרת זכויותיך  פליקציהטוב. אם אתה סבור כי פורסם בא

, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל 1004-החוקיות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח
 באמצעות פרטי הקשר הבאים:הקדם. פניות כאמור ניתן להעביר בבפנייתך 

 

 mal@walla.net.ilhaמייל: 

 אביב-, תל844רח' אבן גבירול כתובת: 
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