תנאי שימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר "איזון הגוף" )להלן" :האתר"( .האתר פועל בכתובת האינטרנט
 www.bodybalance.co.ilוהוא מנוהל ומופעל על-ידי "איזון הגוף" )להלן" :החברה" או "הנהלת האתר"(.
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך באשר לשימוש באתר .אנא קרא את התנאים בקפידה ,שכן
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים ובמידע הכלולים בו ,מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ומהווה הסכם מחייב בינך
לבין הנהלת האתר .אם אינך מסכים לתנאים אלו ,הינך מתבקש להימנע מהשימוש באתר.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ,באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת
טלפון סלולארי ,מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב( .כמו כן הם חלים על השימוש באתר ,בין באמצעות רשת
האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
בכל מקום בתנאים אלה בו מפורטת אחריותה של הנהלת האתר ,תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה,
מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה .תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והם
מתייחסים ,כמובן ,גם לנשים.
אודות האתר
האתר מספק תכנים ומידע מגוון בנושא "איזון הגוף" – עסק פרטי משפחתי ,שנוסד בשנת  1989על-ידי עודד
שינפלד" .איזון הגוף" מתמחה בייצור ושיווק כורסאות סיעודיות וגריאטריות מתכווננות ניידות ,כמוצר מדף וכן
בפתרונות "תפורים" .הכורסאות מותאמות לתהליכי השיקום השונים להם נזקקים לקוחות "איזון הגוף"" .איזון
הגוף" הינה היצרן הבלעדי של הכורסאות הנ"ל ,כאשר כל הכורסאות מפותחות ומיוצרות בארץ ורשומות כפטנט.
מוצרי "איזון הגוף" נמצאים בשימוש בבתי אבות )פרטיים וממשלתיים( ,מוסדות גריאטריים ,גופי שיקום ובבתי-
חולים ,במחלקות שונות כגון :ילדים,טיפול נמרץ נשימתי ,טיפול נמרץ לב ,ניתוחי חזה ,אורטופדיה )לחולים לאחר
ניתוחי החלפת מפרק ירך ואחרים( ,תשושים ,גריאטריה EEG ,ועוד .כמו כן ,מוצרי "איזון הגוף" מיועדים גם
לשימוש ביתי ולשימוש עבור אנשים כבדי משקל .מוצרי "איזון הגוף" מקלים את הטיפול במחלות שונות ,כגון:
כף רגל סוכרתית ,ALS ,דיאליזה ועוד .כורסאות הריקליינר של "איזון הגוף" משמשות גם לאנשים עצמאיים
שמעוניינים בישיבה נוחה ומותאמת.
תכני האתר כוללים ,בין היתר ,גם מילון מונחים רפואיים בסיסי .מילון זה והתכנים הרפואיים הנוספים
העשויים להימצא באתר ,נועדו לספק מידע כללי ורקע בלבד ועל כן אינם בגדר עצה רפואית ,חוות דעת
מקצועית ,בדיקה ,הוראות לטיפול עצמי ,אבחון ,המלצה לטיפול כזה או אחר ,המלצה לנטילת תרופה כזו או
אחרת וכיו"ב .תכני האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ או הנחיה מקצועית ישירה מרופא או מטפל מוסמך.
השימוש בשירותי ובתכני האתר הינו על אחריותך בלבד .אם בחרת להיעזר במידע ובתכנים ,יש לאמת ולאשר
זאת תחילה עם איש מקצוע מתאים ,היכן שהדבר נדרש.
להנהלת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר ,משך הזמן בהם יוצגו ,מה
יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש באתר ובתכניו רק בהתאם לכללים המפורטים להלן .אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר,
אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת ,מראש ובכתב של הנהלת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה )אם
תינתן(:


הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד .אין להעתיק ולהשתמש ,או לאפשר
לאחרים להעתיק או להשתמש ,בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר ,לרבות באתרי אינטרנט אחרים,
בפרסומים אלקטרוניים ,בפרסומי דפוס וכיו"ב ,לכל מטרה ,בין מסחרית ובין שאינה מסחרית ,שאיננה
לצורך שימוש אישי ופרטי.



אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכנות מסוג ,Crawlers
 Robotsוכדומה ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר .בכלל זה,
אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר,
לרבות השירות.



אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת ) ,(Frameגלויה או סמויה.



אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה ,מכשיר ,אביזר או
פרוטוקול תקשורת  -המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.



אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ,תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה,
או המנוגדים לחוק ,או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.



אין לקשר לתכנים מהאתר ,שאינם דף הבית של האתר )"קישור עמוק"( ואין להציג ,או לפרסם תכנים
כאמור בכל דרך אחרת ,אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ) AS
 ,(ISכך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר .במסגרת זו,
חל איסור לקשר לתכנים מאתר ,במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר )לדוגמה :אסור
לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר ,אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים( .כמו כן על כתובתו
המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש ,לדוגמה:
בשורת הכתובת ) (Status Barבדפדפן של המשתמש .אין לשנות ,לסלף או להסתיר כתובת זו ואין
להחליפה בכל כתובת אחרת;
הנהלת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי .במקרה זה
תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנהלת האתר בעניין
זה.

הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום
של תכנים כאמור בכל דרך אחרת .הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור ,הצגה או פרסום של
התכנים ,שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

טופס יצירת קשר
הנהלת האתר מזמינה את משתמשיו ליצור עמה קשר באמצעות האתר .לשם כך ,העמידה לרשותך הנהלת האתר
טופס ליצירת קשר ,הנועד לאפשר לנו ליצור עמך קשר בהתאם לפרטים שתמסור .בעת השלמת הטופס המקוון
תתבקש למסור פרטים אישיים כגון :שם פרטי ,שם משפחה ,כתובת דואר אלקטרוני פעילה ומספר טלפון.
עליך למסור רק פרטים נכונים ,מדויקים ומלאים .פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.
במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה מקוונת להנהלת האתר.
הנתונים שמסרת יישמרו במאגר המידע של האתר .אין חובה למסור את המידע ,אולם ללא מסירתו לא יהיה
באפשרות החברה ליצור עמך קשר .הנהלת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש ,אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של
האתר הנמצאת בכתובת ___________________ ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

קישורים באתר
הנהלת האתר עשויה להציב באתר קישורים )'לינקים'( לעמודים שונים ברשת האינטרנט .הקישורים מאפשרים
לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט .תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי הנהלת האתר ,או מטעמה
והנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם .העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת
הנהלת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם ,לעדכניותם ,לחוקיותם ,לנוהגי בעלי התכנים בתחום
הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם .יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך ,או שאתה
מתנגד לתוכנם ,או סבור כי הם מקוממים ,מרגיזים ,בלתי נאותים ,בלתי חוקיים או בלתי מוסריים .הנהלת




האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם
או מהסתמכות עליהם.
הנהלת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים )'לינקים'( שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט
פעיל .הנהלת האתר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר ,או להימנע מהוספת קישורים חדשים -
הכל ,לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות ואבטחת מידע
הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים בו .מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת
 והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה .הואיל ומדיניות הפרטיות
יכולה להשתנות מדי פעם ,מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים מסחריים
הנהלת האתר עשויה להציב באתר תכנים מסחריים ,כגון פרסומות ומודעות ,הנמסרים לפרסום מטעמם של
מפרסמים שונים ,המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים .תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט ,בתמונות או
בקול.
הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים ,שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים .הנהלת האתר
אינה כותבת ,בודקת ,מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם .האחריות היחידה לתכנים
המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים .פרסום תכנים
מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ,הנכסים או המוצרים המוצעים בהם
למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
הנהלת האתר איננה צד לכל עיסקה כזו ,והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים
באתר או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו הינן של הנהלת האתר בלבד ,או של צד שלישי,
שהתיר להנהלת האתר להשתמש בהם .זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגראפי של האתר ,בסיסי הנתונים
של הנהלת האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלת השירות.
אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,להעביר לציבור ,לשנות ,לעבד ,ליצור יצירות נגזרות ,למכור או
להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי בין אם
אלקטרוניים ,מכאניים ,אופטיים ,אמצעי צילום או הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה
בכתב ומראש מהנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים ,לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן(.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד .גם בהם אין לעשות
בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
שם האתר וכן שם המתחם ) (Domain nameשל האתר ,סימני המסחר באתר )בין אם נרשמו ובין אם לאו( ,שמה
של הנהלת האתר וסימני המסחר שלה  -הם כולם רכושה של הנהלת האתר בלבד .אין לעשות בהם שימוש בלא
קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

אחריות הנהלת האתר




התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ) .(AS ISלא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
אתה מאשר בזאת כי בדקת את האתר ומצאת אותו מתאים לצרכיך ולמטרותיך .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה
או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות האתר והתכנים ,יכולותיהם ,מגבלותיהם ,הכללים הנוהגים לגביהם
והתאמתם אליך ולצרכיך.
השימוש באתר ובכל תוכן המצוי בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והנהלת האתר לא תשא באחריות
לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר ,לרבות כל הפסד ,אובדן או הוצאה,
הקשורים ,או נובעים ,במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן בו.
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריותך המלאה בלבד .הנהלת האתר אינה
מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים ,לרבות של ספקי תוכן ושירותים ,המתפרסמים באתר ,יהיו
מלאים ,נכונים ,חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך .הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי
לכל תוצאה שתנבע מהם ,או משימוש בהם ,או מהסתמכות עליהם .אם בחרת להיעזר במידע ובתכנים שבאתר –
ובפרט מידע רפואי  -יש לאמת ולאשר זאת תחילה עם איש מקצוע מתאים.
הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו ,יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ,יתקיימו בבטחה
וללא טעויות ,ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים ,קלקולים ,תקלות או
כשלים  -והכל ,בחומרה ,בתוכנה ,בקווי ובמערכות תקשורת ,אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
הנהלת האתר לא תשא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך ,או לשיבוש בפרטים כאמור – בין באופן מלא ובין
חלקית ,כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של הנהלת האתר או של מי מטעמה.

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

שינויים באתר
הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראהו ועיצובו ,את היקפם וזמינותם של השירותים
והתכנים בו ,תהיה רשאית לגבות תשלום ,או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי
החלטתה ,ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר  -והכל ,בלא צורך להודיע לך על כך מראש .שינויים
כאלה יבוצעו ,בין השאר ,בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים
בה .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב .לא תהיה לך
כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הנהלת האתר רשאית להשעות מדי פעם את פעילות האתר לשם תחזוקה ,תיקון ,שדרוג ושיפור השירות .הנהלת
האתר תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה האתר פעיל.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק את פעילות האתר בכל עת ,כולה או מקצתה .במידת
הניתן ,הנהלת האתר תפרסם באתר הודעה על הפסקת הפעילות זמן סביר מראש.

שינוי תנאי השימוש
הנהלת האתר רשאית ,בכל עת ,לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ובמידת האפשר תינתן הודעה על כך באתר,
שבוע ימים לפני שהשינויים יכנסו לתוקף .מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר ,על-
מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

דין וסמכות שיפוט




על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה
או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

המחאה
העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר ,או כל חלק מהן ,לצד שלישי ,תהיה היא רשאית להמחות גם את
זכויותיה ,כולן או חלקן ,לפי תנאי שימוש אלה.

פנה אלינו
הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר .אם אתה סבור כי
פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ,או מכל סיבה אחרת ,אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל
לטפל בפנייתך בכל ההקדם – טלפקס ;03-6474284 :טלפון נייד ;052-2455305 :דואר-אלקטרוני:
. info@bodybalance.co.il





