תנאי שימוש יום יום – מנהלי קהילה
חברת סימפל מיינד בע"מ (להלן" :החברה") הקימה אתר אינטרנט ופיתחה אפליקציה (יקראו ביחד
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
למנהל קהילה המשתמש באפליקציה ו/או נציג המתקשר מטעמו בתנאי השימוש המוגדרים
ומפורטים להלן.
תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את האופן שבו תתבצע גישה לאפליקציה וכן את
האופן שבו יעשה בה השימוש (להלן" :תנאי השימוש") .בהתאם לכך ,טרם השימוש באפליקציה,
יתבקש מנהל הקהילה לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת ב
 www.yom-yom.co.ilומסדירה 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.
הנך מצהיר בזאת כי הנך מורשה להתקשר ולהתחייב בשם מנהל הקהילה בתנאי השימוש שלהלן.
כמו כן ,הנך נושא באחריות הבלעדית לוודא ולהבטיח כי תנאי השימוש שבהם הנך מתקשר ,עומדים
בכלל החוקים ו/או הכללים ו/או התקנות החלים עליך ו/או על מנהל הקהילה שבשמה הנך מתקשר.
 .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) כל מידע
אשר נמסר על ידך בתהליך הרישום לאפליקציה הינו נכון ,מדויק ,עדכני ומלא; (ב) תשמור
על דיוק ואמיתות מידע זה בזמן שימושך באפליקציה; (ג) הנך בן שמונה עשרה ( )18שנים
לפחות והנך כשיר משפטית לעריכת חוזים מחייבים; (ד) 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 (ה) כל שימוש אשר תבצע באפליקציה יהיה בהתאם להוראות כל דין.
 .1.3הנך מצהיר כי ידוע לך שלחברה לא קיימת שליטה על האופן שבו המשתמשים האחרים
ישתמשו באפליקציה ו/או על אופן השתתפותם במפגשים ובהתאם החברה אינה אחראית
וכן לא תישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם עקב התנהגות המשתמשים באפליקציה.

 .2חשבון משתמש
 .2.1כדי להירשם לאפליקציה ,עליך לספק תחילה לחברה את שמך המלא ואת כתובת המייל
שלך.
 .2.2הנך אחראי באופן מלא ובלעדי על ביטחון מכשירך הנייד ו/או על כל מכשיר אחר
ש באמצעותו הנך מתחבר לאפליקציה וכן על כל פעילות שהנך מבצע בחשבונך
באפליקציה ,לרבות במקרה שבו הפעילות לא בוצעה על ידך באופן אישי .נדגיש ,כי החברה
לא תישא באחריות בגין כל הפסד ו/או נזק שיגרם לך הנובע משימוש בלתי מורשה הן
בחשבונך והן בסיסמתך .יתרה מזאת ,הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל
שימוש פסול ו/או בלתי חוקי שנעשה בחשבונך באפליקציה ,למעט במקרה שבו הודעת
לחברה על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך.
 .2.3הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה יכולה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה
שהיא ,לחסום את גישתך לחשבונך הקיים באפליקציה וכן להסיר מהאפליקציה כל תוכן
הקשור לחשבונך 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 של החברה.
 .2.4במידה 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 ,שיפוי ,מצגים שהצגת כלפינו והגבלת
האחריות) ,שלפי מהותם ועניינם מיועדים להמשיך ולהתקיים גם לאחר סגירה או השעיה
של חשבונך כאמור.
 .3חברי קהילה
 .3.1באמצעות האפליקציה הנך יכול להקים קהילה חדשה ,לצרף חברים חדשים לקהילה קיימת
או לשלוח לחברי הקהילה הזמנה להצטרפות למפגשים.
 .3.2הנך מצהיר כי הנך מחזיק בכל הזכויות הנדרשות כדי לספק לחברה את המידע אישי אודות
חברי הקהילה ולצרפם לקהילה שהנך מנהל וכן הנך מתחייב כי קיבלת לשם כך את כל
ההסכמות ו/או הודעת את כל ההודעות הנדרשות כדין .בנוסף הנך מתחייב כי שליחת
ההזמנות על ידך להצטרפות לקהילה תעשה למשתמשים המזוהים עם הקהילה בלבד.
 .3.3הנך אחראי באופן בלעדי לפעילות חברי הקהילה המנוהלת על ידך ובהתאם לכך ,חלה עליך
החובה לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה וכן לפצות את החברה בגין כל הפרה של
תנאי השימוש שתתבצע על ידי מי מחברי קהילתך.
 .3.4חלה עליך החובה הבלעדית למסור הודעה למשתמשי האפליקציה שבקהילתך ,אודות

האופן שבו החברה משתמשת במידע האישי שנאסף עליהם במסגרת שימושם
באפליקציה.
 .4תוכן משתמש וניהול מפגשים
 .4.1האפליקציה מאפשרת להוסיף באמצעותה תכנים ו/או נתונים לרבות מידע ,חומרים וקטעי
וידיאו הנוגעים למפגשים שהקהילה מקיימת .בהתאם ,כל תוכן שיועלה לאפליקציה הן על
ידיך והן על ידי חברי הקהילה במסגרת המפגשים יכונה להלן "תוכן משתמש".
 .4.2הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה לאפליקציה ו/או שולח לחברי
קהילתך במסגרת המפגשים .לפיכך ,הנך מצהיר ומתחייב שהנך מחזיק בכל הזכויות
הנדרשות בכדי להעלות תוכן משתמש זה לאפליקציה ו/או להעבירו לחברי הקהילה דרך
המפגשים וכן שכל חומר המשתמש כאמור לעיל עומד בכל הוראות החוק ,אינו מפר (או
מוביל להפרה של) זכויות קניין רוחני ,זכויות מוסרית ,זכות לפרסום או זכות לפרטיות של
צד שלישי כלשהו .בהקשר זה יובהר כי החברה אינה מתחייבת לקבל ,להציג ,לסקר או
לתחזק כל תוכן משתמש שיועלה על ידך לאפליקציה ו/או יועבר על ידך לחברי הקהילה.
 .4.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ,למחוק ,לעוות ,לשנות או להעביר תוכן משתמש
מהאפליקציה או לסרב לשדר ,לשלוח באמצעים אלקטרוניים ,להפיץ ,או לפרסם כל תוכן
משתמש  ,ללא הודעה מראש ,מכל סיבה שהיא ובכל עת.
 .5מגבלות על תוכן משתמש .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הנך מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות
ו/או להעביר תוכן משתמש ו/או לקיים מפגשים לחברי הקהילה אשר( :א) מפר זכויות חוקיות של
צדדים שלישיים ,לרבות ומבלי למצות :דברי נאצה ,תוכן פוגעני ,מאיים וטורדני ,תוכן הפוגע בזכות
לפרטיות ,תוכן הנועד למטרו ת בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות החברה; (ב) מפר (או עשוי
להפר) זכויות קניין רוחני ,זכויות מוסריות או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהוא; (ג) מהווה (או
שסביר להניח ,כי הוא מהווה) תוכן שהוא (או שכרוך בו חומר) ,בלתי חוקי ,מזויף ,גנוב ,פיראטי,
בלתי מורשה ,או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית ,בלתי מורשית ו/או אלימה; (ד) אינו עומד
בכל הוראות החוקים ו/או הכללים ו /או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה ,מסולף או
מצג שווא העלול לפגוע בחברה או בכל צד שלישי כלשהוא; (ו) יוצר עומס חריג ,בלתי סביר או
בלתי פרופורציונלי על תשתיות החברה; או (ז) מפרסם ,מאחסן ,מעבד ,מציע או משדל לאחת או
יותר מהפעולות המפורטות להלן ,או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים או מוביל למקומות שמכילים
קישורים לאחד מהדברים המפורטים להלן )1( :חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר
שנאה ,אל ימות ,קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור או פריטים
הקשורים עם ישות שכזו); ( )2חומר גזעני ,משמיץ ,מטריד או מאיים; ( )3פורנוגרפיה (לרבות כל
חומר גס וכל תוכן המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות ,בין אם מתוארים ילדים אמתיים ובין
אם לא) ,או כל חומר שעלול להזיק לקטין; ( ) 4כל וירוס ,סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש;
או ( )5כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית ו/או דורש התערבות מכוח אחריות
אזרחית ו/או מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.
 .6מגבלות שימוש .למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי שימוש אלה ,המשתמש לא יבצע
ולא יאשר ו/או יאפשר לכל צד שלישי 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 ההעתקה של תכנים; ( )3יציב ויציג
את האפליקציה (או כל חלק ממנה) ,תחת מסגרת 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 בכלי כאמור אשר מתוכנן כדי לחשוף את מבנה מאגר הנתונים
והקוד המצויים באפליקציה; ( )5יתחזה לאדם או גוף כלשהו ,לרבות נציג 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.
 .7קניין רוחני .האפליקציה לרבות כל התכנים ,הנתונים והמידע הזמינים בה ,מהווים את רכושה
הבלעדי של החברה למעט תכנים ו/או נתונים 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 של 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.
 .8הגבלת אחריות
 .8.1הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ש השימוש באפליקציה הינו על אחריותך האישית בלבד וכי
השימוש באפליקציה ניתן כמו שהוא ( ,)AS ISמבלי שהחברה תישא באחריות מכל סוג
שהוא והנך מסכים לאמור לעיל.
 .8.2הנך מתחייב ומצהיר כי לא תהינ ה לך כל טענה ,תביעה או דרישה מכל סוג שהוא כלפי
החברה ביח ס לתנאי שימוש אלה ו/או בגין האפליקציה ,יכולותיה ,מגבלותיה ,או אופן
ההתאמה של האפליקציה לצרכיך האישיים .החברה מסירה באופן מפורש ,כל התחייבות
מכל סוג בין אם ניתנה בצורה מפורשת ,משתמעת או על 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 תהיה 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.
 .8.3החברה ,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-יד האפליקציה  ,לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים ,שימוש והפסד
במיד ע 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
במשך ששת ( )6החודשים שקדמו לתביעה הרלוונטית .לפיכך ,ככל שלא שילמת לחברה
עבור השימוש באפליקציה או בשירותיה ,לא תהיה לחברה כל חבות כלפיך.

 .9שיפוי .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.
 .10שונות  .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 הניתני ם 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.
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