
 מרקט לידרס תקנון
 תנאי שימוש

פיתחה שירות מבוסס אינטרנט  ):"לידרס"טק בע"מ (להלן לידרסחברת אגם  .1
 , אשר מופעל על ידי לידרסואפליקציות הזמין באמצעות אתרי אינטרנט שונים

 ").הפלטפורמהלידרס מרקט/ובשמה (להלן: "
רי ציולמשווקים/מפרסמים ו/או סוכניהם ליצור קשר עם הפלטפורמה מאפשרת  .2

 .משימותע"י יצירה והפצה של תוכן שנוצר צורך "), ליםנמשפיעתוכן (להלן: "
להוריד ולהתקין  משווקבהסכם, לידרס תאפשר ל משווקבכפוף לעמידה של ה .3

 גישה אליה.היישומים ולהפעיל יישומים לצורך השימוש בפלטפורמה ואפשרות 

 שינויים

לידרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את הפלטפורמה, התוכן או  .4
על ידי ביצוע שינויים בפלטפורמה או על ידי  ו/או התקנון ותנאי השימוש ההסכם

לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלו יכנסו לתוקף מיד עם  משווקמתן הודעה ל
 .הודעה אחרת לאחר שליחת כל פרסומם בפלטפורמה או 

להפסיק השימוש בפלטפורמה בכל עת אם אינו מסכים לשינוי  משווקפשרות הבא .5
כלשהו שבוצע בפלטפורמה. עם זאת, המשך השימוש בפלטפורמה תחשב 

 כהסכמה לשינוי שבוצע.
 

 חשבון
יידרש ליצור חשבון באמצעות הפלטפורמה בכדי לגשת ליישום  משווקייתכן וה .6

חלקים מסוימים בה. מובהר כי כל אמצעי הזיהוי לחשבון הינם אישיים וניתנים 
 בלבד ולא תהיה לצד ג' כל זכות שימוש בנתונים אלו.  משווקלשימוש ע"י ה

 הבלעדי לכל שימוש בפלטפורמה או בתוכן דרך החשבוןאחראי היהיה  משווקה .7
וידאג לשמירה ואבטחה של מזהה החשבון שלו ויודיע מיד על כל אבדה או גנבה 

 של מזהה החשבון.
כתוצאה מהשימוש לו שייגרמו  התחייבות ו/או נזקלכל יהיה אחראי משווק ה .8

 .בחשבון
, מתחייב כי כל המידע ופרטי הרישום שיימסרו ללידרס יהיו אמתיים משווקה .9

 ומלאים ויעדכנם בהתאם ככל וישונו. מדויקים
 

 הגבלות
אינו רשאי להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשנות חלק כלשהו של האתר ולא  משווקה .10

להשתמש ו/או לשנות ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או להעביר ו/או לשכפל ו/או 
 .ע"פ תנאי השימוש באתר במפורש סכםלהציג תוכן, למעט כפי שמו

 
 קניין רוחני

הטקסט, המסמכים, המאמרים, החוברות, התיאורים,  ,האתר, לרבותתוכן  .11
המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים, התכונות 

ו/או  החומרים"(להלן:  , הלוגו וסימנים אחריםהאינטראקטיביות והשירותים
 המשפיעניםלידרס ו/או של  ם"), הם רכושהתוכן ו/או הסימנים המסחריים

 .ו/או המשפיענים קניינם הרוחני של לידרסוהינם 



אין אישי בלבד וה ושימושהינו לתוכן האתר מסופק לספק לצורך מתן מידע ו  .12
לשנותו, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, או לנצלו באופן אחר ולמטרות 

מוריד או מדפיס עותק של משווק אם האחרות ללא הסכמת לידרס מראש ובכתב. 
 לשמור על כל זכויות היוצרים והזכויות הקנייניות הכלולות בו.התוכן עליו 

ע"פ תנאי השימוש בפלטפורמה, נתונה למשווק הזכות להשתמש בתוצרי  .13
המשפיענים אך ורק באמצעי המדיה הדיגיטליים ו/או ברשתות החברתיות וזאת 

 ימים מיום פרסום התוכן ע"י המשפיענים. 90לתקופה שאינה עולה על 
ישא באחריות כלפי המשפיענים בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או בגין לידרס לא ת .14

פגיעה בזכויות הקנייניות ע"י המשווק, והמשווק יישפה ישירות את המשפיענים ככל 
ותהא פגיעה כזו בזכויותיהם ו/או ככל וייעשה המשווק שימוש החורג מתנאי השימוש 

 המפורטים להלן בתוכן שיועלה ע"י המשפיענים.
לא תישא באחריות כלפי המשווק בגין התנהלותם של המשפיענים, ככל  לידרס .15

והתנהלות זו לא תאפשר למשווק גישה לתוצרי התוכן של המשפיענים כאמור 
בתנאי השימוש המפורטים לעיל, ועל המשווק יהא לפנות ישירות למשפיענים בכדי 

ו נזק שייגרמו ליישב את ההדורים. לידרס לא תשפה את המשווק בגין כל פגיעה ו/א
 לו כתוצאה מהתנהלות המשפיענים.

 
 בעלות

זכות או רישיון להשתמש כל  ןזכות בעלות על הטכנולוגיה או בה, ואיאין כל  משווקל .16
. הסכם זה לפילגשת לפלטפורמה ולתוכן  לובטכנולוגיה עצמה, מלבד הזכות ש

לפלטפורמה ולתוכן שם, הלוגו וכל שמות המוצרים והשירותים הקשורים כמו כן, ה
כל זכויות הרישיון והספקים שלה,  ו/או מעניקי  לידרס הם סימנים מסחריים של

הקניין הרוחני, זכויות הקניין, זכויות הפרסום, זכויות הפרטיות, וכל הזכויות 
שייכים ללידרס ו/או מעניקי הרישיון  ם אלוהמשפטיות האחרות המגנות על נתוני

למטרות הסכם שלא  שיון להשתמש בהםיזכות או רכל  אין משווקלווהספקים שלה 
   .זה

את הזכויות וההרשאות  והבעלים או שיש ל הינומצהיר ומתחייב כי  משווקה .17
להשתמש בכל זכויות  לידרסלהשתמש ולהסמיך את מטעם הבעלים הדרושות 

, וכן לאפשר את הכללתם והקניין הרוחני (המוגדרות להלן) בתכני המשתמש של
כל  ם. "זכויות קניין רוחני" פירושאלו תנאיםבאתר ובוהשימוש בהם, כפי שהוסברו 

והאינטרסים, בין אם הם זרים ובין אם הם מקומיים, בסודות מסחריים,  הזכויות
פטנטים, זכויות יוצרים, סימני שירות, סימני מסחר, ידע או זכויות קניין רוחני דומות, 

יות מוסריות, זכויות הפרטיות, הפרסום וזכויות דומות מכל סוג שהוא לפי זכובוכן 
הן מקומית  או שיפוטית או התקנות של כל רשות ממשלתית, רגולטוריתו/החוקים 

 והן בינלאומית. 
 

 לשימוש בתוכןרישיון 
רישיון עולמי, בלתי חוזר, בלתי בלעדי,  לידרסבזאת ל יםמעניק והמשפענים המשווק .18

להציג רישיון, וניתן להעברה, לשימוש, לשכפול, להפיץ, -ללא תמלוגים, מתמיד, בר
, לרבות, בין לידרסלהכין עבודות נגזרות, בקשר עם האתר ועסקיו של ולבצע, ו

(ועבודות  המשפיענים של התוכןהיתר, פרסום ופרסום מחדש של חלק או כל 
בזאת על כל  יםמוותר משפיעניםה, והדיגיטלית מדיההערוצי ) בכל ןמהנגזרות 

 מותרת על פי דין. ככל ש בתוכן שהעלהזכויות מוסריות 
 



 תוכן אסור
 )1( :עביר הודעת משתמשיעלה או יפרסם, ישלח, יציג, ימסכים שלא  משווקה .19

 נתמוגש) 2אינה הוגנת או מטעה לפי חוקי הגנת הצרכן של כל תחום שיפוט; (ש
בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי או בכפוף לזכויות אחרות של צד שלישי, לרבות זכויות 

סיכון  תיוצר )3(הבעלים של זכויות אלה; הינו  משווקההפרטיות והפרסום, אלא אם 
 תסיכון לבריאות הציבור או לבריאותו, פוגע תלבטיחותו של אדם או לבריאותו, יוצר

) 5מתחזה לאדם אחר; (ש) 4ת החוק; (לאכיפ הבביטחון הלאומי או מפריע
 תאת חוקי הפיקוח על הייצוא, מתייחס הסמים בלתי חוקיים, מפר מתמקדש

 ,צה, משמית) בלתי חוקי6להימורים בלתי חוקיים או לסחר בלתי חוקי בנשק; (
אתנית, או המעודדת  תאו פוגע ת, גזעניה, מטרידת, פורנוגרפימתדיבה, מאיי מוציאה

) 7כעבירה פלילית, מפרה כל דין או אינה הולמת; (להיחשב עשויה התנהגות ש
 .פתאו מזוי ת) זדוני8גניבה או טרור; או ( תכולל

 
 חשיפה

 כני) יחשף לת1כי בעת הגישה לאתר והשימוש בו: ( מסכים, מבין ומאשר משווקה .20
אינה אחראית לדיוק, לתועלת,  לידרסממגוון מקורות, וכי  /משפיעניםמשתמשים

כאלה;  /משפיעניםהודעות משתמשיםללבטיחות או לזכויות קניין רוחני הקשורות 
. ים, לא הוגנים, פוגעםמדויקו םשאינ לתכניםעלול להיחשף  משווקה) 2וכן (

כנגד  שעלולים לקום לומסכים בזאת לוותר על כל זכות משפטית או סעד  משווקה
 ).2( -) ו1ביחס ל ( לידרס

 
  ספאם

במערכות התקשורת המסופקות על ידי האתר כדי  מסכים לא להשתמש משווקה .21
היה האחראי הבלעדי לכל תקשורת לא ילשלוח תקשורת מסחרית בלתי מורשית ו

ולשיפוי בגין הנזק הנגרם בשל שימוש שלא כדין במערכות התקשורת  מורשית כזו
 .המסופקות ע"י האתר

 
 תיאור מידע

פרסם תוכן מדויק, עם זאת איננה מתחייבת שהתוכן תעשה ככל יכולתה ל לידרס .22
את  מהלעצ תשומר ות. לידרסמדויק, מלא, אמין או נטול שגיא הינוהזמין באתר 

הבלעדי, ללא  ההזכות לערוך שינויים בתוכן, או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעת
שימוש למען הסר ספק,  .צורך במתן הודעה לפני או לאחר ביצוע שינויים אלה

 ו בלבד.בתוכן, או בכל חלק ממנו, נעשה על אחריות משווקה
 

 קישורים
שאינם בבעלות  ג'לאפשר לך לפרסם תוכן, לאתרי צד והאתר עשוי להכיל קישורים  .23

שליטה על התוכן, מדיניות  האין לאינה אחראית ולידרס  לידרס.או בשליטת 
שימוש בהאחראי הבלעדי  הוא משווקה. ג'של אתרי צד  התנהלותהפרטיות, או 

והוא  ג'יכול לשלוח או לפרסם באתר של צד שהוא ולכל קישור  ג'באתרים של צד 
הנובעת מהשימוש בכל  ו/או אחריות מכל חבות לידרס  באופן מפורש את משחרר

את התנאים וההגבלות ואת  לקרואמשווק ל. לפיכך, אנו ממליצים ג'אתר של צד 
 לבקר בו.הוא מבקש ש ג' ל כל אתר של צד מדיניות הפרטיות ש

 
 אחריות וכתב ויתור



) יש לו את הזכות והסמכות המשפטיות 1מתחייב בזאת כי: ( בהסכם זהכל צד  .24
הסכם זה מהווה התחייבות משפטית מחייבת מטעם אותו ) 2( להיכנס להסכם זה

על פי הסכם זה  ואת הזכות והסמכות החוקית לבצע את התחייבויותי ו) יש ל3צד (
מעט האמור במפורש זה, ל ולהעניק את הזכויות והרישיונות המתוארים בהסכם

ללידרס הפלטפורמה, התוכן והטכנולוגיה מסופקים "כמות שהם" ו .בסעיף זה
 אין כל אחריות, שלה"ספקי שירות" מרקט או חברת אגם לידרס טק בע"מ ו/או 

מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, בין אם להסכם זה, מכל סוג שהוא בכל הנוגע 
כל התחייבות בדבר התאמה למטרה מסוימת, סחירות, לללא הגבלה, ו לרבות

 .הפרה-בעלות או אי
האתר מסופק "כמות שהוא" וללא אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע.  .25

אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, בין היתר, אחריות ללידרס אין כל 
הפרה, ואלה הנובעים -לתואר, להתאמה למטרה מסוימת, לאי משתמעת לסחירות,

אינה מבטיחה  לידרסעל פי חוק או משימוש בעסקה או שימוש בסחר. מהקבוע 
 משווקה. יםאבטחה או התקפות של וירוס פגיעות, פגםשהאתר יהיה ללא 

ר שא לכל תוצאה ו/או תביעה אחריותבלא תישא לידרס כי  םמימסכיוהמשפיענים 
אשר עשויים להיגרם מבעיות טכניות של ג' תתרחש כלפיכם או כלפי צד 

 האינטרנט, חיבורים איטיים, התנהלות תנועה או העלאה של שרתים אחרים שלנו.
לתוכן, מוצר או שירות אשר מומלצים או מפורסמים  יותלידרס לא תשא בכל אחר .26

 באתרים של צדדי ג'.
 

 שיפוי
ונושאי משרה, דירקטורים, בעלי לידרס על בזאת לשפות, להגן  םמסכימשווק ה .27

בעלי רישיון ("צדדים משופים") ו מניות, חברות קשורות, עובדים, סוכנים, קבלנים
מכל תביעה, (לרבות שכר טרחת עורך דין, עלויות בית משפט, מענקי נזק וסכומי 

מגישה או שימוש  סליקה) הנובעים מכל תביעה או טענה כנגד כל צד משופה הנובע
על כל  תודיע למשווקלידרס  .בפלטפורמה, בתוכן או בטכנולוגיהשערך המשווק 

הזכות להשתתף בהגנה על תביעה כזו על לידרס תהיה תביעה או טענה כאמור, ול
 .חשבונה

 

 תשלומים

) חיוב מסלול חודשי 1לידרס יכולה לחייב את חשבונך באמצעות מספר אפשרויות: ( .28
ללידרס את האפשרות לחייב בכל עת עד אשר ) חיוב תקציב משפיענים. יש 2(

 המשווק ביקש להפסיק את חשבונו.
וק להכניס אמצעי תשלום בתוקף, כרטיס אשראי שלא בתוקף יגרור על המשו .29

לבקשה לתשלום מצד לידרס, והמשווק מסכים שהוא חייב לשלם במקרה והאמצעי 
 תשלום לא תקף.

ואם המשווק יצא ממסלול לפני  ,(מחזור החיוב)חיוב המסלולים היא חודשיתתקופת  .30
סיים  הזמן, הוא עדיין יוכל להשתמש במערכת לידרס מרקט עד התאריך שבו

 לשלם (סוף מחזור החיוב).
פרסם את השתמש במערכת לידרס מרקט בכדי לשמשווק ברגע  –החזר כספי אין  .31

 כספי., אין ביכולתו לבקש החזר או שירותיו מוצריו

 



 סיום ההסכם
הסכם זה יכול להסתיים על ידי כל צד בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של אותו  .32

 ) כל הזכויות המוענקות1( :סיום או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיאצד. עם 
את השימוש בפלטפורמה  יספיק מיד המשווק) 2( על פי הסכם זה יסתיימו למשווק

מיד את כל  ימחק המשווק) 3( שנוצר/הועבר/הועלה באמצעותה ובכל התוכן
 המשווק) 4( ואשר יש להם קשר לפלטפורמה על ידוהיישומים שהורדו או הותקנו 

 .בכל עת ורשאי למחוק את החשבון של
להשעות  הזכות ללידרס לסיים את ההסכם, לידרסמבלי להגביל את זכותה של  .33

ללא הודעה  בו אף או לתוכןו/ולפלטפורמה  נולחשבו המשווק את הגישה של
פעולה אחרת הנחשבת ב והסכם זה אשל  הפרה בפועלמצב של כל במוקדמת, 

או לכל משווק או  לידרסכבלתי הולמת או מזיקה לפלטפורמה, ל לידרס על ידי
 אחר. ןמשפיע

 
 חברתי

 ,Instagram, YouTube, Google, Facebook --משת בנתונים מורשים מ תלידרס מש .34
Twitter   ופלטפורמות אחרות ("פלטפורמות חברתיות"). נתונים אלו נאספו

אפשרות לבקש למחוק את  למשווקומאוחסנים לטובת מאפיינים של לידרס. 
 הנתונים המורשים שלו בהודעה ללידרס.

 
 סמכות שיפוט

פרשנות החובות והזכויות של הצדדים על פי הסכם זה, לרבות ככל ויידרש כל משא  .35
 ומתן, בוררות או הליכים אחרים, יהיו כפופים לחוקי מדינה ישראל. 

יהיו בתחום השיפוט מובהר כי כל פעולה ו/או הליך משפטי הקשורים להסכם זה  .36
 תל אביב. של מדינת ישראל ויתנהל בבתי המשפט במחוז

	


