
 לנייד  Microsoftתנאי רישיון תוכנה של 

 MICROSOFT TEAMSהאפליקציה לנייד 

)או אחת מהחברות המסונפות לה(. הם חלים על    Microsoft Corporationתנאי רישיון אלה מהווים הסכם בינך לבין  

)למעט במידה שלשירותים או    Microsoftהתוכנה ששמה נקוב לעיל ועל כל השירותים או עדכוני התוכנה של  

עדכונים אלה נלווים תנאים חדשים או נוספים, ובמקרה זה תנאים שונים אלה חלים באופן עתידי ואינם משנים את  
הקשורות לתוכנות או שירותים שעודכנו מראש(. אם אתה עומד בדרישות של תנאי    Microsoftהזכויות שלך או של  

רישיון אלה, הזכויות שלך מתוארות להלן. בכך שאתה משתמש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלה. לעניין השימוש  
  Microsoft Teams", משמעו משתמש העושה שימוש באפליקציה לנייד  Windowsבמסמך זה, המונח "משתמש  

עבור    Microsoft Teams" משמעו משתמש העושה שימוש באפליקציה לנייד  Android, "משתמש  Windowsעבור  

Android  ו"משתמש ,iOS  משמעו משתמש העושה שימוש באפליקציה לנייד "Microsoft Teams    עבורiOS . 

ים בסוף תנאים אלה אם אתה  אנא קרא את סעיף הבוררות המחייבת ואת כתב הוויתור על תביעה ייצוגית המובא

 . Microsoftהברית. הוא מתייחס לזכויות שלך בנוגע לאופן יישוב מחלוקות כלשהן עם  -מתגורר בארצות

 התקנה וזכויות שימוש.  .1

כדי   רשאים להתקין כל מספר של עותקים של התוכנה ולהשתמש בהם   Android-ו  Windowsמשתמשי )א( כללי. 

רשאים להתקין    iOSמשתמשי  ולבצע אינטראקציה עמה לשימוש אישי.  Microsoft Teamsלגשת לאפליקציית  

שבבעלותך או בשליטתך ולהשתמש בו, כפי שמתירים כללי   iOSעותק אחד של התוכנה על מכשיר מבוסס 

אישי, נוסף על תנאים אלה חל   Microsoftעם חשבון אם אתה משתמש בתוכנה  .IOSשל  app store-השימוש ב 

. תכונות מסוימות של התוכנה מספקות גישה לשירותים המקוונים או מסתמכות  Microsoftהסכם השירותים של  

תים אלה )אך לא בתוכנה( כפוף לתנאים ומדיניות פרטיות נפרדים בהסכם השירותים של  עליהם. השימוש בשירו
Microsoft  בכתובת.com/fwlink/?linkid=398923Microsofthttp://go.  .יש לקרוא אותם . 

   לצורך השימוש שלך בחשבון זה. ורים ייתכן שהשירותים לא יהיו זמינים בכל האז

אם אתה משתמש בתוכנה עם חשבון המסופק על ידי ארגון אליו אתה   חשבונות בעבודה או בבית הספר.  )ב( 
 משויך, כגון חשבון של מקום עבודתך או של בית הספר שלך, השימוש שלך בתוכנה זו עשוי להיות כפוף  

( ההנחיות והמדיניות של הארגון שלך בנוגע  2)-עמך או עם הארגון שלך ו   Microsoft-( ההסכמים שיש ל 1)-ל

ובחשבון המוצר שלך ולנהל אותם, כולל    Microsoftנה. ]ייתכן שהארגון שלך יוכל לשלוט במוצר  לשימוש בתוכ

עוד בהצהרת  גישה ועיבוד של הנתונים שלך, כאשר אתה משתמש בתוכנה עם חשבון הארגון שלך )למד 
ייתכן שלך או שלארגון   (.[.com/fwlink/?LinkId=521839Microsofthttps://go.בכתובת  Microsoftהפרטיות של 

 . בתוכנה הקובעים זכויות לשימוש מסחרי  Microsoftשלך יהיו הסכמים נוספים עם 

. תנאי רישיון אלה חלים על  Microsoftהתוכנה עשויה לכלול אפליקציות אחרות של  כלולות.    Microsoft)ג( אפליקציות  

 . Microsoftאפליקציות כלולות אלה, אם קיימות, אלא אם סופקו תנאי רישיון אחרים עם האפליקציות האחרות של  

כם זה או שנלווים  התוכנה יכולה לכלול אפליקציות של צד שלישי המורשות לך במסגרת הס )ד( תוכנה של צד שלישי.  
להן תנאים משלהן. תנאי הרישיון, ההודעות והאישורים של אפליקציות הצד השלישי, אם קיימים, נגישים באופן מקוון  

או בקובץ הודעות נלווה. גם אם אפליקציות אלה כפופות להסכמים אחרים,    http://aka.ms/thirdpartynoticesבכתובת  

 ידי החוק החל. -כתב הוויתור, ההגבלות וההחרגות של הנזקים להלן חלים אף הם עד למידה המותרת על 

.  Microsoftהתוכנה עשויה לאסוף מידע עליך ועל שימושך בתוכנה ולשלוח מידע זה אל  איסוף הנתונים.  .2

Microsoft   עשויה להשתמש במידע זה כדי לספק שירותים ולשפר את המוצרים והשירותים שלMicrosoft  .

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923
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זכויותיך לביטול ההצטרפות, אם קיימות, מתוארות בתיעוד המוצר. תכונות מסוימות בתוכנה עשויות לאפשר  
כונות  איסוף נתונים מהמשתמשים של האפליקציות שניגשות לתוכנה או משתמשות בה. אם אתה משתמש בת

אלה כדי לאפשר איסוף נתונים באפליקציות שלך, עליך לציית לחוק החל, כולל קבלת ההסכמה מהמשתמש  
כנדרש, ולפרסם מדיניות פרטיות קבועה שתדווח בצורה מדויקת למשתמשים על אופן השימוש, האיסוף והשיתוף  

ועל השימוש בתיעוד המוצר   Microsoftשל הנתונים שלהם. באפשרותך לקבל מידע נוסף על איסוף הנתונים של 

. אתה מסכים לציית לכל ההוראות החלות של הצהרת  .com/fwlink/?LinkId=521839Microsofthttps://go.וב 

 . Microsoftהפרטיות של 

 שומרת לעצמה את   Microsoftבתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.  ניתן לך רישיון להשתמש היקף הרישיון.  .3

 כל הזכויות האחרות. פרט למקרה שבו החוק החל מעניק לך זכויות נוספות, בניגוד למגבלה זו, אינך מורשה  
 )ואין לך זכות(: 

 לעקוף את המגבלות הטכניות שבתוכנה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרכים מסוימות בלבד;  . א
 , הידור חוזר או פירוק של התוכנה; שחזור הנדסי לבצע  . ב
 או של הספקים שלה בתוכנה; Microsoftלהסיר, למזער, לחסום או לשנות הודעות כלשהן של  . ג

 להשתמש בתוכנה בכל דרך המנוגדת לחוק או ליצור או להפיץ תוכנות זדוניות; או  . ד
כפתרון מתארח עצמאי לשימושם של אחרים,  לשתף, לפרסם, להפיץ או להשאיל את התוכנה, לספק את התוכנה  .ה

 או להעביר את התוכנה או את ההסכם הזה לצד שלישי כלשהו. 

לא יעשו )ולא תהיה להם זכות לעשות( שימוש בתוכנה למטרת פעילויות מסחריות, פעילויות    iOSכמו כן, משתמשי 

 שאינן למטרות רווח או פעילויות שמטרתן להפיק רווחים, אלא אם יש לך זכויות שימוש מסחריות לפי הסכם נפרד. 

לים על התוכנה, שכוללים  עליך לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, הח הגבלות ייצוא.   .4
הגבלות על יעדים, משתמשים קצה ושימוש קצה. לקבלת מידע נוסף על הגבלות הייצוא, בקר בכתובת  

https://aka.ms/exporting . 

ה כלשהם עבור התכונה. כל  אינו מחויבות במסגרת הסכם זה לספק שירותי תמיכ Microsoftשירותי תמיכה.  .5

 שירותי התמיכה מסופקים "כפי שהם", "עם כל התקלות" וללא אחריות מכל סוג שהוא. 
 . התוכנה עשויה לבדוק מעת לעת אם יש עדכונים לתוכנה, ותוריד ותתקין אותם עבורך. ניתן לקבל  עדכונים  .6

או ממקורות מוסמכים. ייתכן שיהיה עליך לעדכן את המערכת על מנת    Microsoft-עדכונים עבור התוכנה אך ורק מ 

 וגים אלה ללא הודעה נוספת.  תוכל לספק לך עדכונים. אתה מסכים לקבל עדכונים אוטומטיים מס   Microsoft-ש 

 ייתכן שהעדכונים לא יכללו או יתמכו בכל תכונות התוכנה הקיימות, בשירותים או בכל התקני הציוד ההיקפי. 
רשאים להסיר את התוכנה ולהתקין אותה במכשיר   iOSמשתמשי   (:בלבד IOS)משתמשי  העברה למכשיר אחר.  .7

 אינם רשאים לשתף רישיון זה במספר מכשירים.  iOSאחר לשימושם. משתמשי 

וחברות הבת שלה הן מוטבי צד שלישי של הסכם   IOS-אתה מסכים ש  בלבד(.  IOS)משתמשי    מוטב צד שלישי. .8

 יש זכות לאכוף הסכם זה.   IOS-זה, וכי ל 

עשויה לספק להשלמות, עדכונים או אפליקציות של   Microsoft  -ותנאי שימוש אחרים ש  הסכם זה,  הסכם ממצה. .9

 צד שלישי, הוא מלוא ההסכם עבור התוכנה. 
אם רכשת את התוכנה בארצות הברית או קנדה, חוקי המדינה או המחוז  החוק החל ומקום ליישוב מחלוקות.   .10

שבו נמצאים המשרדים הראשיים של העסק(, חלים  שבהם אתה מתגורר )או כאשר מדובר בעסק, החוקים במקום 
על הפירוש של הסכם זה, כולל טענות הקשורות להפרתו וכל טענה אחרת )לרבות הגנת הצרכן, תחרות לא הוגנת  
וטענות לעוולה(, ללא קשר להתנגשות של עקרונות החוק. אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, החוקים של  

מסכימים לסמכות   Microsoft-מת סמכות שיפוט פדרלית של ארצות הברית, אתה ואותה מדינה יחולו. אם קיי

השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בית המשפט הפדרלי במחוז קינג, וושינגטון לכל המחלוקות המתקבלות  
  מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום השיפוט של בית Microsoft-בבית משפט. אם זו אינה קיימת, אתה ו 

 , וושינגטון, לכל המחלוקות המתקבלות בבית משפט. King Countyהמשפט העליון במחוז  

הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות, כולל  זכויות הצרכן, וריאציות אזוריות.  .11
קשר של עם  זכויות להגנת הצרכן, במסגרת חוקי המדינה, המחוז או הארץ שבה אתה מתגורר. בנוסף ל

Microsoft    ובנפרד ממנו, ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לצד שלישי שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו

משנה זכויות אחרות אלה אם החוקים החלים במדינה, במחוז או בארץ שלך אינם מתירים זאת. לדוגמה, אם  
 רכשת את התוכנה באחד האזורים שלהלן, או שחלים חוקי מדינה מחייבים: 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
https://aka.ms/exporting


מוקנות לך זכויות סטטוטוריות במסגרת חוק הצרכן האוסטרלי, ואף תנאי מהתנאים בהסכם זה אינו  . אוסטרליה  . א
 מיועד להשפיע על זכויות אלה.

ידי כיבוי תכונת העדכונים האוטומטיים, ניתוק  -אם רכשת תוכנה זו בקנדה, תוכל להפסיק לקבל עדכונים על קנדה.   . ב
חדש לאינטרנט, התוכנה תחדש את הבדיקה לאיתור עדכונים  ההתקן מהאינטרנט )עם זאת, אם וכאשר תתחבר מ

והתקנתם( או להסיר את התוכנה. תיעוד המוצר, אם קיים כזה, עשוי אף הוא לציין כיצד לכבות עדכונים עבור  
 קן או התוכנה הספציפיים שברשותך. ההת

 . גרמניה ואוסטריה  . ג
הנלווים לתוכנה.   Microsoftהתוכנה המורשית כדין תפעל באופן מהותי בהתאם למתואר בחומרים של  אחריות.  .1

 לא תספק ערבות חוזית ביחס לתוכנה המורשית.  Microsoftעם זאת, 

במקרה של התנהגות מכוונת, רשלנות מהותית, תביעות המבוססות על חוק האחריות על מוצרים,  הגבלת חבות.   .2
 ת באחריות בהתאם לחוק הסטטוטורי. נושא Microsoftת או פציעה אישית או פיזית, וכן במקרה של מוו

מפרה התחייבויות חוזיות    Microsoftתישא באחריות לרשלנות קלה רק אם   Microsoft( הקודם,  2בכפוף לסעיף )

הסכם  מהותיות, אשר מימושן מעניק תוקף לביצועים של הסכם זה, ואשר הפרתן עלולה לסכן את המטרה של 
ושצד בהסכם חייב לתת אמון מלא ותמידי בציות להן )נקראות "התחייבויות יסודיות"(. במקרים אחרים של  

 לא תישא באחריות על רשלנות קלה.   Microsoftרשלנות קלה,  

התוכנה מורשית "כפי שהיא". אתה נוטל על עצמך את   : ANDROID-ו WINDOWSמשתמשי  הגבלת אחריות.  .12

לא מעניקה כל אחריות, ערבויות או תנאים מפורשים. עד למידה המותרת   Microsoftהסיכון להשתמש בה. 

-מסירה מעצמה כל אחריות להתאמה מסחרית או למטרה מסוימת ולאי  MICROSOFTפי החוקים החלים, -על

בעת   אתה נוטל על עצמך את הסיכון להשתמש בה.   ."כפי שהיא" התוכנה מורשית  : IOSמשתמשי   הפרה. 

פי הדין  -על החזר של מחיר הרכישה. עד המידה המרבית המותרת על  IOS  -הצורך, אתה רשאי להודיע ל 

לא מעניקה כל אחריות, ערבויות או תנאים   Microsoftלא תישא בחובת אחריות אחרת כלשהי.  IOSהחל, 

מפורשים. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן או זכויות סטטוטוריות נוספות, שאינן ניתנות  
מסירה מעצמה כל אחריות    MICROSOFTפי החוק החל, -ידי הסכם זה. עד למידה המותרת על -לשינוי על

 הפרה. -י להתאמה מסחרית או למטרה מסוימת ולא
 , אם יש בסיס כלשהו לקבלת  Android-ו  Windowsהגבלות על נזקים והחרגת נזקים. לגבי משתמשי  .13

ומהספקים שלה בגין   Microsoft-פיצוי בגין נזקים על אף הגבלת האחריות הקודמת, תוכל לקבל פיצוי מ

זקים אחרים, כולל נזקים  אמריקניים. לא תוכל לקבל החזר בגין נ   5.00$נזקים ישירים בלבד, עד לסכום של 
, אם יש בסיס כלשהו  IOSלגבי משתמשי   תוצאתיים, אבדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.

והספקים   IOS  ,MICROSOFT-לקבלת פיצוי בגין נזקים על אף הגבלת האחריות הקודמת, תוכל לקבל פיצוי מ

בגין נזקים ישירים בלבד, עד לסכום ששילמת עבור התוכנה. לא תוכל לקבל החזר בגין   MICROSOFTשל 

 נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אבדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים

מגבלה זו חלה על )א( כל נושא בהקשר עם התוכנה, השירותים, התוכן )כולל קוד( באתרי אינטרנט של צד שלישי  
אפליקציות של צד שלישי; וכן )ב( טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה; אחריות קפידה,    או

 חל. רשלנות או כל עוולה אחרת; או כל תביעה אחרת; בכל מקרה עד למידה המותרת על פי החוק ה

כאלה. ייתכן   ידעה, או היתה אמורה לדעת, על אפשרות התרחשות נזקים  Microsoftההגבלה חלה גם אם  

שההגבלה או ההחרגה לעיל אינן חלות עליך מאחר שהמדינה, המחוז או הארץ שבה אתה גר אינם מתירים  
 החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים 

 בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית אם אתה גר בארה"ב  .12

, אך אם תתעורר מחלוקת כזו, אתה ואנחנו מסכימים לנסות במשך  אנו מקווים שלעולם לא תתעורר בינינו מחלוקת 

לגשת לבוררות אישית מחייבת בפני  יום ליישב אותה בהליך לא רשמי. אם לא נצליח, אתה ואנחנו מסכימים  60

"(, ולא להגיש תביעה בבית משפט  FAA"( תחת חוק הבוררות הפדרלי )"AAAאיגוד הבוררות האמריקאי )"

. במקום זאת, בורר ניטרלי יחליט והחלטת הבורר תהיה סופית, למעט זכות  חבר מושבעיםלפני שופט או 

תביעות ייצוגיות, הליכי בוררות כלליים, תביעות כלליות  מוגבלת לעיון חוזר בכפוף לחוק הבוררות הפדרלי. 



ת, אינם  באמצעות עורך דין פרטי וכל הליך אחר שבו אחד הצדדים פועל או מציע לפעול במסגרת ייצוגי 

 מותרים. בנוסף, לא ניתן לשלב יחד הליכים משפטיים שונים ללא הסכמת כל הצדדים. 

. המונח "מחלוקת" מקבל את המובן הרחב ביותר האפשרי. הוא כולל כל  IP-הכול פרט ל -)א( המחלוקות המכוסות  

התשלום, הודעות כלשהן, או  בנוגע לפרויקט, השתתפותך בו, החומר, החיוב,   Microsoftטענה או ויכוח בינך לבין 

הודעה לתקשורת וטופס הסכמה אלה, במסגרת כל תורה משפטית, לרבות חוזים, אחריות, נזיקין, חקיקה, או  

למעט מחלוקות הקשורות לאכיפה או לתקפות של זכויות הקניין הרוחני שלך, של מעניקי הרישיון    אסדרה,

   שלך, שלנו או של מעניקי הרישיון שלנו. 

 במקרה של מחלוקת שנציגי שירות הלקוחות אינם יכולים ליישב,  מקדימה בדואר על מחלוקת.   הודעה )ב( 

 ,Microsoft Corporation, ATTN: CELA ARBITRATIONשלח הודעה על מחלוקת באמצעות דואר ארה"ב לכתובת  

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399  ,ציין את שמך, הכתובת שלך . 

 .  dispute-of-notice-aka.ms/usכיצד אפשר ליצור עמך קשר, מה הבעיה ומה אתה רוצה. טופס זמין בכתובת 

תחיל בהליך בוררות  יום, אתה או אנחנו רשאים לה 60אנו ננקוט צעדים דומים אם תהיה לנו מחלוקת איתך. אחרי  

 אם המחלוקת לא תיושב. 

)ג(אופציית בית משפט לתביעות קטנות. במקום לשלוח הודעה בדואר על המחלוקת, אתה רשאי גם לתבוע אותנו  

ה עומד בדרישות  , אם אתKing County, Washington-בבית משפט לתביעות קטנות במדינה שבה אתה גר או ב 

 בית המשפט. 

ינהל כל בוררות לפי כללי הבוררות המסחרית שלו )או כללי הבוררות לצרכנים שלו אם    AAA-הבוררות. ה)ד(הליך 

 או של    Microsoftאמריקניים או פחות, בלי קשר לאופן השימוש שלך, של  75,000$שווי הסכסוך הוא 

.  7879-778-800-1או התקשר למספר  www.adr.orgאחרים בפרויקט או בחומרים(. לקבלת מידע נוסף, ראה  

עותק אל  ; שלח  AAA-אל ה  aka.ms/us-arbitrationכדי להתחיל בבוררות, שלח את הטופס הזמין בכתובת 

Microsoft או פחות, השימוש יהיה טלפוני, אלא אם כן הבורר ימצא לנכון    25,000$. במחלוקת בהיקף של 

לקיים שימוע פנים אל פנים במקום שימוע טלפוני. כל דיון המתבצע פנים אל פנים יתקיים במדינת מגוריך או  

. אתה בוחר. הבורר רשאי לפסוק לך באופן אישי את אותם נזקים כמו בית משפט.  King County, Washington-ב

 הבורר רשאי לפסוק סעד הצהרתי או צו מניעה רק לך באופן אישי כדי לספק מענה לתביעה האישית  

 , כללי הבורר בתחום השיפוט שלו, כולל יכולת הבוררות של התביעה. אבל לבית  AAA-שלך. תחת כללי ה

 ה הסמכות הבלעדית לאכוף את האיסור על בוררות בהיקף ייצוגי. המשפט תהי

 )ה(דמי בוררות ותשלומים 

i או פחות.  75,000$. מחלוקות בהיקף שלMicrosoft   תפצה אותך באופן מידי עבור דמי הטיפול ותישא

וכן בדמי הבוררות. אם תדחה את הצעת ההסדר הכתובה האחרונה שלנו   AAA-בהוצאות שכר הטרחה ל 

נעשתה לפני המינוי של בורר, המחלוקת שלך תעבור בשלמותה להחלטת הבורר )המכונה ”פסק בוררות”(,  ש

( נשלם את פסק הבוררות הגבוה  1והבורר יפסוק לטובתך סכום הגבוה מההצעה הכתובה האחרונה הזאת, אנו: )

( ניתן החזר כספי על כל  3)( נשלם שכ”ט סבירים של הפרקליט שלך, אם יהיה כזה(; וכן  2; )1,000$יותר או 

הוצאה שהייתה )כולל דמי עד מומחה ועלויות( שחלו על העו”ד שלך באופן סביר לצורך חקירה, הכנה, וקידום  

   התביעה שלך בבוררות.

iiכללי ה. 75,000$-. מחלוקות בהיקף של יותר מ-AAA    יחולו על תשלום דמי הטיפול ועל הוצאות שכר הטרחה

 ולבורר.   AAA-ל

להגיש בתוך שנה אחת. אתה ואנחנו חייבים להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות או בהליך בוררות כל   )ו(יש 

ראה סעיף משנה )א(( בתוך שנה אחת מהמועד שבו ניתן   -תביעה או מחלוקת )מלבד מחלוקות בדבר קניין רוחני 

 היה להגיש תביעה זו. אחרת, האפשרות לתביעה תיחסם לצמיתות. 

ם. אם ייקבע שחלק כלשהו מסעיף זה )בוררות מחייבת וכתב ויתור על תובענה ייצוגית( אינו חוקי  )ז(הפרדת סעיפי 

או אינו ניתן לאכיפה, שאר החלקים יישארו בתוקף )עם הקצאת בוררות לפני תחילת הליכים כלשהם בבית  

https://aka.ms/us-notice-of-dispute
http://www.adr.org/
https://aka.ms/us-arbitration
https://aka.ms/us-arbitration


רות קבוצתית או  יכולת אכיפה חלקיות יאפשר בור -המשפט(, פרט למקרים שבהם ממצא של בלתי חוקיות או אי

 ה יהיה בלתי ניתן לאכיפה במלואו. ייצוגית, סעיף ז

. הודעה לתקשורת וטופס הסכמה אלה הם הקובעים במקרה של התנגשות עם כללי  AAA-)ח(התנגשות עם כללי ה 

 . AAA-הבוררות המסחרית או כללי הבוררות לצרכנים של ה


