תנאי שימוש יום יום – למשתמשי האפליקציה
סימפל מיינד בע"מ (להלן" :החברה") הקימה ופיתחה אפליקציה (להלן" :האפליקציה") המאפשרת לבתי עסק,
לארגונים ,למוסדות ,ולחברות למיניהן (להלן" :מנהלי קהילות") להקים באמצעותה קבוצות סגורות של
משתמשים ולצרף אליהן משתמשים שונים לבחירתם (להלן" :קהילה/קהילות") .האפליקציה מיועדת לחברי
הקהילה ומנגישה עבורם מידע אודות חוגים ,הרצאות ,אירועים ,לו"זים או מפגשים אחרים שהקהילה מקיימת
וכן מאפשרת למנהלי הקהילות לקיים באמצעותה מפגשים חברתיים שונים לחברי הקהילה (להלן" :מפגשים").
תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לכלל משתמשי
האפליקציה ,נשים וגברים כאחד .המונח "אתה""/הנך " המופיע במסמך זה מתייחס לכל משתמש באפליקציה.
תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את האופן שבו תתבצע גישה לאפליקציה וכן את האופן שבו
יעשה בה השימוש (להלן" :תנאי השימוש") .מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת
ב  www.yom-yom.co.ilמסדירה את אופן איסופו ,עיבודו והעברתו במקרה הצורך של המידע אישי (כהגדרתו
במדיניות הפרטיות) על ידי החברה (להלן" :מדיניות הפרטיות") .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את
תנאי השימוש המפורטים במסמך זה ,מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
נקודות חשובות בתנאי השימוש:
● יש להשתמש באפליקציה ובשירותה למטרות שלשמן הם נועדו בלבד .יובהר ,כי כל שימוש פסול
הנוגד את מטרות אלה ,יוביל לביטול או להשהייתם של שירותי האפליקציה הניתנים למשתמש.
● החברה אינה אחראית לאמיתות המידע שיסופק על ידי מנהלי הקהילה על קיום מפגשים או לאמיתות
המידע שיועבר על ידם לחברי הקהילה באמצעות המפגשים.
● המפגשים מוצעים לחברי הקהילה ומנוהלים על ידי מנהלי הקהילות בלבד .החברה לא תישא בכל
אחראיות הנוגעת למפגשים ,לזמינותם או איכותם.
● השימוש באפליקציה הוא על אחריותך בלבד; המידע והתכנים מסופקים באפליקציה  AS ISוהחברה
מסירה באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן .הצגת המידע באפליקציה ,הנעשית על ידי החברה
היא לצורך אינפורמטיבי בלבד ,ולכן לא תתפרש כעידוד ,כהסכמה ,או כהבעת תמיכה במפגשים
למיניהם.
● החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהוא לכל נזק עקיף או תוצאתי שיגרם .כלל
אחריותה של החברה כלפיך ,לא תעלה על הסכום הכולל ששולם על ידך לחברה (ככל ששולם) בגין
השימוש באפליקציה בתקופה של ששת ( )6החודשים שקדמו לתביעה הרלוונטית .לפיכך ,במידה
ולא שילמת לחברה עבור השימוש באפליקציה ו/או בשירותים ,לא תהיה לחברה כל חבות כלפיך.
● במידה ויגרם לחברה נזק או הפסד מכל סוג שהוא כתוצאה משימושך באפליקציה ,תחול עליך החובה
לשפות את החברה בהתאם.
 .1שימוש באפליקציה
 .1.1הנך רשאי להשתמש באפליקציה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש בלבד .אולם ,החברה שומרת
לעצמה את הזכות להשעות או לבטל ו/או לסרב לספק לך את שירותי האפליקציה על פי שיקול דעתה
הבלעדי וזאת מבלי להודיע לך על כך בהודעה מוקדמת.
 .1.2השימוש בשירותי האפליקציה והגישה אליה תבוטל ותחסם ככל שהשימוש כאמור יאסר על פי חוק
ו/או תקנה ו/או לפי כל התחייבות אחרת .בהתאם ,הנך מתחייב כי( :א) הנך בן שמונה עשרה ()18
שנים לפחות והנך כשיר משפטית לעריכת חוזים מחייבים או לחלופין ,האפוטרופוס הממונה עליך
קרא את תנאי השימוש ומסכים להם; (ב) שימושך באפליקציה אינו עולה לכדי הפרה של כל חוק
ו/או תקנה ו/או כל התחייבות אשר עשויה להיות לך כלפי צד שלישי כלשהוא; וכן (ג) כל שימוש אשר
תבצע באפליקציה יהיה בהתאם להוראות כל דין.
 .1.3הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת  support@yom-yom.co.ilלכל בעיה ,בקשה או תלונה
המתייחסת לפעילות ולתקינות האפליקציה ו/או השירותים המוענקים לך על ידי החברה .במידה
והבעיה ,הבקשה או התלונה כאמור נוגעות לקהילות ,למפגשים או לשירותים אשר סופקו לך על ידי

 .1.4מנהלי הקהילות ,יש ליצור קשר ישירות עם מנהל הקהילה הרלוונטי.
 .1.5הנך מצהיר כי ידוע לך שהחברה אינה מנהלת ו/או מפקחת על המפגשים שמתקיימים באמצעות
האפליקציה וכן אינה מספקת את המפגשים כאמור או את תוכנם .החברה מעמידה לרשותך
פלטפורמה אשר באמצעותה הנך יכול להשתייך לקהילות ולהשתתף במפגשים לפי שיקול דעתך
הבלעדי כאשר הפלטפורמה פועלת ככלי דיגיטלי נוח להתחברות למפגשים אלה בלבד .לפיכך,
החברה אינה אחראית וכן לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לפעילות הקהילות לרבות לאופן קיום
המפגשים ,זמינותם ,איכותם והתשלומים ככל שנגבים בעבורם .למען הסר ספק יובהר כי הנושאים
שלעיל יטופלו על ידי מנהלי הקהילה ו/או באמצעות באי כוחם בלבד וכך גם כל תלונה על התנהגות
או התנהלות של כל עובד ,מנהל ו/או ספק שירות מטעם מנהל הקהילה.
 .2מחירים ותשלומים .בשלב זה ,השימוש באפליקציה עבור כלל המשתמשים הוא חינמי .שים לב כי החברה
שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין השימוש באפליקציה בכל עת ,וזאת בכפוף להודעה מראש
שתינתן על ידה לכלל המשתמשים (להלן ":ההודעה") .ההודעה תאפשר לך להביא את תנאי השימוש לידי
סיום.
 .3חשבון משתמש
 .3.1ככל שיפתח עבורך חשבון משתמש רשום באפליקציה ,הנך מתחייב להודיע לחברה באופן מידי ,על
כל שימוש שנעשה בחשבונך האישי באופן בלתי מורשה .יוער ,כי החברה עשויה לשנות את אופן
הרישום לאפליקציה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3.2הנך אחראי באופן מלא ובלעדי על ביטחון מכשירך הנייד ו/או על כל מכשיר אחר שבאמצעותו הנך
מתחבר לאפליקציה וכן על הפעילות המתבצעת דרך חשבונך האישי באפליקציה ,לרבות במקרה
שבו הפעילות בו לא בוצעה על ידך באופן אישי .נדגיש ,כי החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד
ו/או נזק שיגרם לך הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך .יתרה מזאת ,הנך מתחייב לשפות ולפצות
את החברה בגין כל שימוש פסול ו/או בלתי חוקי שנעשה בחשבונך האישי באפליקציה ,למעט
במקרה שבו הודעת לחברה על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך.
 .3.3הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה יכולה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא,
לחסום את גישתך לחשבונך האישי באפליקציה ו/או את הצטרפותך לקהילה מסוימת וכן להסיר
מהאפליקציה כל תוכן הקשור לחשבונך האישי והכל מבלי להודיע לך על כך .חסימה כאמור תתבצע
בין היתר באחד מהמקרים הבאים )1( :הפרה של תנאי השימוש; ( )2היעדר פעילות באפליקציה
לאורך תקופה ממושכת; וכן ( )3כל התנהגות העלולה לגרום לנזק למשתמשים אחרים ,לצד שלישי
כלשהו וכן לתרבות ,למדיניות או לענייניה העסקיים שלנו או של הקהילה אליה הנך משתייך .עם
השעייתו או ביטולו של חשבונך האישי ,לא תהיה לך כל גישה לתכנים אשר היו זמינים לך בעבר
באמצעות חשבונך באפליקציה וכן אינך רשאי להירשם מחדש לאפליקציה ,ללא אישור מפורש
מהחברה.
 .3.4במידה ונסבור ,על פי שיקול דעתנו הבלעדי ,כי התרחשה על ידך הפרה של תנאי השימוש ו/או כי
ביצעת כל התנהגות בלתי חוקית ו/או בלתי נאותה אחרת ,נוכל לנקוט כנגדך בכל האמצעים החוקיים
העומדים לרשותנו ונראים לנו מתאימים בנסיבות העניין .יובהר ,כי החברה תשתף פעולה עם כל
חקירה שתתבצע על ידי רשויות אכיפת החוק ותקיים כל צו שיפוטי שיורה עליה לחשוף את זהותו
ו/או את התנהלותו של כל משתמש באפליקציה אשר ישנו לגביו חשד שנקט בפעולות המנוגדות
להוראות הדין .בהקשר זה נבהיר ,כי אין בסגירה או בהשעיה של חשבונך בהתאם לאמור לעיל ,כל
השפעה על התחייבויותיך כלפי החברה במסגרת הסכמתך לתנאי השימוש (לרבות זכויות קניין
רוחני ,שיפוי ,מצגים שהצגת כלפינו והגבלת האחריות) ,שלפי מהותם ועניינם מיועדים להמשיך
ולהתקיים גם לאחר סגירה או השעיה של חשבונך כאמור.
 .3.5הנך רשאי לבקש לסגור את חשבונך האישי בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת
 . support@yom-yom.co.ilלאחר קבלת הבקשה ,נפעל לסגור את חשבונך בהקדם האפשרי .יש

לציין כי אופן הטיפול במידע האישי שנאסף אודותיך מוסדר על ידי מדיניות הפרטיות של מנהלי
הקהילות בה החברה נוקטת.
 .4מגבלות שימוש .למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי שימוש אלה ,המשתמש לא יבצע ולא יאשר
ו/או יאפשר לכל צד שלישי שהוא לבצע שימושים ו/או שינויים באפליקציה .בנוסף ,המשתמש מתחייב כי
לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים ) 1( :ישנה ,יערוך ,יעתיק ,ישאב מידע ,יתאים ,ייתן רישיון משנה
לשימוש באפליקציה  ,יתרגם ,ימכור ,יבצע פעולות של הנדסה חוזרת ,יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקי
הקוד המרכיבים את האפליקציה ,לרבות בסיס נתונים ,וכן לא יבצע פעולות כאמור לעיל ביחס לחומרה
ולתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור האפליקציה; ( )2ינקוט בפעולות שינסו לסכל ,למנוע ,לשבש או להפריע
בצורה כזו או אחרת לתוכנות הקשורות לאבטחת האפליקציה או לתוכנות המונעות או מגבילות את השימוש
או את ההעתקה של תכנים; ( )3יציב ויציג את האפליקציה (או כל חלק ממנה) ,במסגרת אפליקציה אחרת
או כחלק מאפליקציה אחרת ו/או יעשה כל שימוש מסחרי באפליקציה ,ללא הסכמתה מראש ובכתב של
החברה; ( ) 4ישתמש בכל רובוט ,מנוע אחזור וחיפוש מידע ,או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן
לאנדקס ו/או לאתר ולאחזר מידע באפליקציה ,או בכל כלי כאמור אשר מתוכנן כדי לחשוף את מבנה מאגר
הנתונים והקוד המצויים באפליקציה; ( )5יתחזה לאדם או גוף כלשהו ,לרבות לנציג החברה ו/או ימסור תיאור
מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו; או ( )6יעשה כל שימוש באפליקציה באופן שלא הותר
על פי תנאי שימוש אלה.
 .5קניין רוחני .האפליקציה לרבות כל התכנים ,הנתונים והמידע הזמינים בה ,מהווים את רכושה הבלעדי של
החברה למעט תכנים ו/או נתונים ומידע כאמור אשר זכות השימוש בהם והצגתם במסגרת האפליקציה
הותרה לחברה על ידי צדדים שלישיים אחרים .אין לראות באפליקציה ובשימוש בה כמקנה רישיון כלשהו או
זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או בקניינם הרוחני של צדדים שלישיים אחרים ,לפי העניין .כל
זכויות היוצרים באפליקציה וברעיון העומד ביסוד האפליקציה ,לרבות סימניה המסחריים ,עיצובי
האפליקציה ,וכן בכל פעולה אחרת הנעשית באפליקציה ,הייחודים והבלעדיים לחברה ,שמורים לחברה
בלבד  .אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באפליקציה או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו ו/או במידע
שבתוכו שימוש כלשהו ,לרבות שימוש מסחרי ,ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה .כמו
כן ,אין להכניס באפליקציה ו/או בשירותים שינויים ,להעתיק ,להפיץ ,לשדר ,להציג בפומבי ,לשכפל ,לפרסם
או למסור לצד שלישי כל חלק מן האפליקציה ו/או השירותים בהיעדר הסכמתה המפורשת של החברה
מראש ובכתב.
 .6הגבלת אחריות
 .6.1הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך שהשימוש באפליקציה הינו על אחריותך האישית בלבד וכי השימוש
באפליקציה ניתן כמו שהוא ( ,)AS ISמבלי שהחברה תישא באחריות מכל סוג שהוא והנך מסכים
לכך.
 .6.2הנך מתחייב ומצהיר כי לא תהינה לך כל טענה ,תביעה או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה ביחס
לתנאי שימוש אלה ו/או בגין האפליקציה ,יכולותיה ,מגבלותיה ,או אופן ההתאמה של האפליקציה
לצרכיך האישיים .יוער ,כי כל הסתמכות על תוכן האפליקציה הינה באחריותך הבלעדית והחברה
דוחה כל אחריות ,מפורשת או משתמעת ,ביחס לדיוק ,אמינות ,עמידה בזמנים ,עדכניות ,איכות,
שלמות ,שימושיות ,אבטחה או ביצועיה של האפליקציה ,התוכן ו/או השירותים וכל המידע הזמין
באמצעותם או שהאפליקצי ה ,התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות (ככל שישנן),
תתוקנה.
 .6.3כל המידע המוצג באפליקציה ומפורסם על ידי החברה נועד לספק למשתמשים אינפורמציה בלבד
ולא יפורש כהצעה של האפליקציה להשתמש ו/או כהמלצה ,ו/או כעידוד ,ו/או כהסכמה ,ו/או כהבעת
תמיכה ,ו/או כחוות דעת מקצועית ,ו/או כמתן חסות של החברה (לרבות של האפליקציה) למפגשים
ו/או לשירותים המוצעים על ידי מנהלי הקהילות  .בעצם פרסום התכנים באפליקציה ,החברה אינה
מביעה את דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים כאמור ו/או של כל מידע,
קישורים ,שירותים ,ומפגשים המתקיימים באמצעות האפליקציה .יודגש ,כי כל מידע שיימסר בעל
פה או בכתב באמצעות האפליקציה ,לא יצור כל אחריות נוספת לחברה ,מעבר למה שכתוב

במפורשות בתנאי שימוש אלה .כמו כן ,כל הסתמכות על המידע המוצג באפליקציה ,לרבות למידת
התאמתו של המידע לשימושך ו/או לצרכיך האישיים הינו באחריות המשתמש בלבד.
 .6.4החברה מסירה ,באופן מפורש ,כל התחייבות מכל סוג בין אם ניתנה בצורה מפורשת או משתמעת
פי חוק ,ואינה מתחייבת שהאפליקציה תסופק למשתמשים כסדרה או בלי הפסקות ,באופן איכותי,
תופעל בבטחה או ללא טעויות ,ו/או הפרעות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי
ו/או לתוכנות החברה ,או תהינה חסינה מפני נזקים ,קלקולים ,תקלות או כשלים בין היתר בחומרה,
בתוכנה ,בקווי ובמערכות התקשורת של החברה ,שלך או של מי מספקיה ,ולא תהיה לך כל טענה
כלפי החברה בקשר לכך .הנך מודע לכך כי יתכן והשירות לא יהיה זמין באופן זמני עבורך בשל צרכי
תחזוקה ,שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 .6.5החברה ,מנהליה ,נושאי המשרה בה ,עובדיה ,שליחיה או בעלי מניותיה לא יהיו אחראים בשום אופן
כלפיך או כלפי כל צד שלישי כלשהו לכל אובדן ,נזק או פיצוי שהוא ,לרבות ובלי למצות; נזק או פיצוי
כללי ,אגבי ,תוצאתי ,נלווה ,משני ,עקיף ,ישיר ,עונשי או מיוחד (לרבות אך לא רק נזק בגין אובדן של
בסיס נתונים ,אובדן תוכנות ,עלויות אספקה של שירות חלופי ,פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות)
הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה ,מהשימוש או מאי-היכולת שלך להשתמש באפליקציה ,בתוכן
ו/או בכל הקשור אליו ,מביצוע עסקה כתוצאה משימוש לא מורשה באפליקציה ,כתוצאה משינוי
המידע שנמסר על-ידך לאפליקציה ,לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים ,שימוש והפסד
במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים ,זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם
הפסדים .החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלה ,לא תעלה על הסכום
הכולל ששולם על ידך לחברה (ככל ששולם) בגין שימוש באפליקציה בתקופה של ששת ()6
ה חודשים שקדמו לתביעה הרלוונטית .לפיכך ,ככל שלא שילמת לחברה עבור השימוש באפליקציה,
לא תהיה לחברה כל חבות כלפיך.
 .7שיפוי .הנך מתחייב לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך
באפליקציה .בהתאם ,הנך מסכים לשפות את החברה ,עובדיה ,מנהליה ו/או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין
כל תביעה ,טענה ,דרישה ,הפסד ,אבדן-רווח ,תשלום ,הוצאה או נזק ,לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות
משפט (לרבות ,של צד ג' כלשהו) הנובעים ,באופן ישיר או עקיף; (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש
המפורטים לעיל על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או
ניסיונך להשתמש באפליקציה; (ג) הפרה של הוראות כל דין ו/או חוק ו/או תקנה אליהם אתה כפוף; (ד)
הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד
מהמצגים וההתחייבויות אותם הצהרת והתחייבת במסגרת תנאי השימוש ,וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה
אחראי על פי חוק או על פי כל דין.
 .8שונות .על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין שיעלה בנוגע
לתנאי השימוש ולשימוש באפליקציה הינו בתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל .במידה וייקבע שתנאי
כלשהו מתנאי השימוש לעיל אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות ,אזי התנאים
שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה
שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי
השימוש יישארו בתוקפם .אין דבר בתנאי שימוש אלה היוצר כל יחסי שליחות  ,העסקה ,מיזם משותף או
שותפות בינך לבין החברה או אשר לחלופין מסמיך אותך לפעול מטעם החברה .תנאי השימוש משקפים
את כלל ההסכמות הקיימות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באפליקציה ואת היחסים בין הצדדים והם
יגברו על כל הסכמה ו/או התחייבות קודמת אחרת שניתנה על ידי מי מהצדדים בעל פה או בכתב .יתרה
מכך ,החברה רשאית להמחות ,להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה באופן
חלקי או מלא לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה וכפי שתמצא לנכון .עם זאת ,אינך רשאי להמחות ,להעביר
או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלה בשום אופן וכל ניסיון להסבה ו/או להעברה ו/או
להמחאה כאמור דינו בטל ומבוטל.
עדכון אחרון :אפריל 2020

