
 

 

 VRאלה! וו תבאפליקציישימוש תנאי 

השימוש "(. אפליקציה)" VR !וואלהת ייאפליקצבעיון לפני השימוש באת תנאי שימוש אלה  יש לקרוא - חשוב
המופיעים  הכלליים השימושכפוף לתנאי  הבכלל זה בתכנים המוצגים בו אפליקציהב

תנאי השימוש )השימוש המפורטים להלן "( וכן תנאי תנאי השימוש של האתר)" https://www.walla.co.il/termsב
מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין  ."(תנאי השימוש, "של האתר ותנאי השימוש להלן יקראו ביחד

עושה שימוש  מתקין ו/או , לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשרתקשורת בע"מוואלה! 
  "(.משתמשה)" אפליקציהב

. 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

 . והסכמת להיות כפוף לתנאיו

סרטונים אלו יצולמו  ."(סרטונים)"Virtual reality -ו 360של  סרטוני וידאו בפורמטהצגת  מטרת האפליקציה היא
שברשותם משתמשים . מעלות ע"י הזזת המסך לצדדים ומעלה מטה 360במצלמה מיוחדת ויאפשרו צפייה של 

cardboard  מכשיר שלהם ה, ימקמו את סרטוניםאחרים יוכלו לבחור באפשרות צפייה במציאות מדומה או משקפי
 .מעלות 360-ויוכלו לצפות בסרטון בטכנולוגיית מציאות מדומה, בנוסף לבתוך המשקפיים 

 
  שנים. 16השימוש באפליקציה מותר לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 

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

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

 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 .1

-מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי וואלה! .1.1
שתמש תקין ולהמסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, לה

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

  .במפורש תנאי השימושבאפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת 

עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני  וואלה! .1.2
ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, 

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

לתוך תוכנה  או כל חלק ממנה ב את האפליקציה( להשתמש, לשנות או לשלiשלא: ) מתחייב הנך .1.3

( למכור, לתת רישיון )או רישיון משנה(, iiאחרת, 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 discloseלגלות ) (ivלהעתיק, להפיץ או לשעתק את האפליקציה; )
האפליקציה, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה 

( 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 ויה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימהשימוש באפליקצ .1.4
 הינו אסור. וואלה!ובכתב של 
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 תוכנות צד ג' .2

 

לרישיונות קוד פתוח או כפופות "( אשר תוכנות צד ג')" תוכנות צד ג'מכילה  אפליקציהיתכן שה .2.1
. על מנת שאתה והוראות נוספיםהודעות ו/או תנאים רישיונות אחרים אשר דורשים, בין היתר, מתן 

 ו/או תנאים והוראות נוספיםתעמוד בתנאי הרישיון של אותן תוכנות צד ג' אנא קרא את ההודעות 
מהווים חלק בלתי נפרד מרישיון זה. בכך שאתה מאשר  אשר מופיעים בנספח א' להסכם זה אשר

במקרה של סתירה בין  רישיון זה, אתה מסכים גם לתנאים ולהוראות הנוספות המופיעים שם.
  הוראות הסכם זה והוראות הרישיונות של תוכנות צד ג', הוראות הרישיון של תוכנות צד ג' יגברו.

 

זיהוי  הצעת תכנים שעשויים לעניין אותך ולצורכי שימוש בתוכנות צד ג׳ לצורכי עושהיה האפליקצ .2.2

 ות( מבוססfeaturesונות ), בין היתר, על מנת להעשיר את האפליקציה בתכנתוני מיקום ואיסוף
. הפעלת פונקציה זו כפופה לבחירתך ולאישורך הכפול, הן על ידי הסכמה לתנאי השימוש והן מיקום

תשומת ליבך, כי אם תבחר שלא על ידי מתן הרשאה אקטיבי בעת התקנת האפליקציה במכשירך. 
מידע נוסף נים עבורך. לתת הרשאה לאפליקציה לאיסוף נתוני מיקום, חלק מהיישומים לא יהיו זמי

בתנאי השימוש הנוגע לאיסוף מידע ושימוש בנתונים כאמור מוצג בהרחבה תחת מדיניות הפרטיות 
 .של 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  ,מפיץלהבין את תנאי השימוש של הולקרוא 
צהיר הצהרה להמנוע מ השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין הרלוונטי מלהשתמש באפליקציה. אם אתה

 כאמור, אסור לך להתקין ו/או להשתמש באפליקציה. 

 

 והרשמה לשירותים חשבון .4

טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת באפליקציה חלק מהשירותים יתכן כי 
מתחייב למסור רק פרטים  הנךכתובת הדואר האלקטרוני שלך.  או שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך

של אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה  נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש. הנך
והסיסמה  נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמשוהחשבון שלך 
 . חשבון שלךו מורשה בשימוש שאינ באופן מידי על כל וואלה!מתחייב להודיע להנך האישית שלך. 

 

 נתונים ביחס למיקום .5
 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  ותעשה בו שימושמיקומך הגיאוגרפי ו/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

 

 רכב שימוש באפליקציה בכלי .6
 אם אתה משתמש באפליקציה בזמן נסיעה בכל כלי תחבורה, הנך מאשר שאתה לא הנהג.  

 

 רוחני קניין .7

בשום דרך ואופן. מובהר  אפליקציהאינו מהווה מכירה של האשר רישיון בלבד  יםמקנתנאי השימוש  .7.1
כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות  ובכלל זהומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני )

, סרטונים(ה )ובכלל זהאו בכל חלק ממנה,  באפליקציההסודות המסחריים והסימנים המסחריים( 
הייחודית  באפליקציהפעולה אחרת  המסחריים וכן בכל ה, סימניפליקציהעיצוב האתכונות, תוספות, 

, חברות קשורות שלה ו/או לוואלה!ך ורק עותקיה וביחס אליהם שייכות א ובכל (לוואלה!והבלעדית 
 . לשותפיה

או של צד שלישי, שהרשה  וואלה!נמצא בבעלותה הבלעדית של  על גבי האפליקציהכל המידע המופיע  .7.2
שיון כלשהו או יבמידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים ר ואין לראות ובלהשתמש  לוואלה!
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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 .8
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  .9

ושירות המסופקים באמצעות  (סרטונים)לרבות ה 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!באפליקציה )בין אם מקורם  תכניםלתישא בכל אחריות ביחס 
ו/או מכשירי קצה י נייד , מכשירהטאבלטים ,, 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 מו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף,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'

הצפייה אסורה אינה מומלצת.  (תלת מימדהמשקפי סרטונים )אם או ללא צפייה ממושכת בהזהרה: 
. חולי אפליפסיה מודעים לכך אפליפסיהוחולי  ילדים קטנים ,יםנשים בהריון, קשישים, אלכוהוליסטל

פסיק באופן מידי צפייה בסרטונים להיש  .עלולים לחטוף התקף בשל חשיפה לתמונות מהבהבותשהם 

אנשים שיכולים לסבול מסחרחורות קשות, התקפים, התקפים  יששדוע למשתמש י .של אי נוחותבמקרה 
סרטונים אפילפטיים או לאיבוד הכרה בגלל הבזקי אור או דפוסים, וזה עלול להתרחש בזמן שהם צופים ב

או חווים מציאות וירטואלית, גם אם הם מעולם לא סבלו בעבר ואין להם היסטוריה של התקפי אפילפסיה. 
ובדן מודעות, או סימפטום אחר המקושר למצב אפילפטי צריך להתייעץ עם שיש לו תפיסה, אמשתמש 

אך ורק בסביבה מציאות מדומה או משקפי  cardboardיש השתמש ב  .צפייה בסרטוניםרופא לפני 

מציאות מדומה או משקפי  cardboardחובה להיות תמיד להיות מודע לסביבה שלך בעת שימוש  בטוחה.
תדאגו מראש שאתם לא ליד אנשים, חפצים, מדרגות, מרפסות, חלונות, ולהמשיך לשבת בכל העת. 

אין ללבוש משקפי  רהיטים, או פריטים אחרים שאתם יכולים להיתקל בהם ליפול או להפיל בעת שימוש.
  מציאות מדומה במצבים שדורשים תשומת לב, כגון הליכה, רכיבה על אופניים, או נהיגה.

 השימוש. האמור לעיל בגין וואלה!טענה, תביעה או דרישה כלפי  לא תהיה לך כלאתה מתחייב כי 

 הבלעדית והמלאה.  אחריותךייעשה אפוא על באפליקציה 

בלתי נתון אינה מתחייבת לכך שהשימוש באפליקציה )לרבות השירותים המוצעים בה( יהיה  וואלה!

 ו/או ווירוסים נקי משגיאות בכל עת,זמין , 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.

 הגבלת אחריות .10

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
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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

, 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 .11

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

 .באפליקציהשביצעת  שימוש אחרו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו מ

 סיום הרישיון .12

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

 הבאות:

 , וכןאפליקציהתחדל משימוש ב (א)

וכל אמצעי האחסון האחרים שברשותך,  בהם מותקנת האפליקציהמכשירים מכל ה אפליקציהתסיר את ה (ב)
תבקש זאת, אזי, תוך שלושה וואלה! שברשותך או אשר בשליטתך. אם  האפליקציהותשמיד את כל עותקי 

וכל חומר נלווה אשר אפליקציה ( ימים תאשר כי השמדת את כל העותקים החלקיים והמלאים של ה3)
 .או מי מטעמהוואלה! סופק על ידי 

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

 הסיום אשר תהא.

 ו/או המחאת זכויות  הסבהאיסור  .13

 

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

  תנאי שימוש של אפל .14

 
-"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 

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 מוצר, וואלה!  ( v) ;לאפליקציהבקשר 
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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 

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

 תנאי שימוש אלואחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות 

אחראית לטפל ולא אפל וואלה!  אתה מאשר כי( vii) ;כספק של האפליקציה וואלה! וכל דין אשר חל על זה 
לרבות, אפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בלאפליקציה בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר 

אינה מתאימה האפליקציה ( תביעות כי 2תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; ) (1בין 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  לא אפלמפירים 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 מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של   ,תנאי שימוש אלושל  )כצד שלישי( מוטב מהוות, אפל

נגדך, כצד תנאי שימוש אלו מי שקיבלה על עצמה זכות זו( לאכוף תחשב כ אפלזכות )ואפל מוקנית להשימוש, 

השימוש שנקבעו על ידי  כלליל יעשה גם בכפוףהשימוש באפליקציה ( x; )שלישי שהוא מוטב של הסכם זה

 מהמועד הכללים כאמור ייכנסו לתוקף ,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 
 

על ידי ממשלת ארצות הברית ( אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל 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

ם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו התאמת
 קצה, ילמשתמשבנוגע הסטנדרטי של אפל רישיון האפליקציה  הסכםבאתה מסכים להיות מחויב מותר, 

 ק הבא: כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינ, Apple App Store השימוש של שירות חלק מתנאי המהווה

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

 

 שונות .15

 

עניין הנוגע הבלעדי לכל  יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט תנאי השימוש הללועל  .15.1
 .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!  .15.2
תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו לרבות הפרת זכויותיך  פליקציהטוב. אם אתה סבור כי פורסם בא

, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל 2007-וקיות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"חהח
 באמצעות פרטי הקשר הבאים:הקדם. פניות כאמור ניתן להעביר בבפנייתך 

 

 support@walla.net.il: מייל

 אביב-, תל166רח' אבן גבירול כתובת: 

  2017 ,אפרילעודכן לאחרונה: 

  

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

1. GVR iOS SDK and GVR Android SDK  

Copyright (c) 2016, Google Inc. 

https://github.com/googlevr/gvr-android-sdk/ 

https://github.com/googlevr/gvr-ios-sdk/ 

Additional notices for Google VR android SDK can be found at https://github.com/googlevr/gvr-

android-sdk/blob/master/NOTICE  

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in 

compliance with the License. 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is 

distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, 

either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and 

limitations under the License. 

Apache License  

Version 2.0, January 2004 

 
http://www.apache.org/licenses/ 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1. Definitions. 

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by 
Sections 1 through 9 of this document. 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting 

the License. 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are 

controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, 

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, 

whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding 
shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this 

License. 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to 

software source code, documentation source, and configuration files. 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a 

Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and 

conversions to other media types. 

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under 

the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example 
is provided in the Appendix below). 

https://github.com/googlevr/gvr-android-sdk/
https://github.com/googlevr/gvr-android-sdk/blob/master/NOTICE
https://github.com/googlevr/gvr-android-sdk/blob/master/NOTICE
http://www.apache.org/licenses/
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"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or 

derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other 

modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, 

Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by 
name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any 

modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to 

Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity 

authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 

means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its 

representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code 

control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the 

purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously 

marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a 
Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor 

hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, 
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor 

hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

(except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and 

otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such 

Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their 

Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent 

litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the 

Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent 

infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate 

as of the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof 

in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet 
the following conditions: 

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; 

and 

2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the 

files; and 

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all 

copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, 

excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 

4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative 

Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained 

within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the 

Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file 

distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if 

provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative 

Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the 

NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may 

add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as 

an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution 

notices cannot be construed as modifying the License.  
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You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide 

additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of 

Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 

reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in 

this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution 

intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and 

conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, 

nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have 

executed with Licensor regarding such Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service 

marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in 
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor 

provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, 

without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, 

MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible 

for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 

associated with Your exercise of permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including 

negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 

negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including 

any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of 

this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for 

loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial 
damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works 

thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or 

other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such 

obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of 

any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor 

harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your 
accepting any such warranty or additional liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

 

 

  


