תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר ( FBC Onlineלהלן" :האתר") המנוהל ומופעל על-ידי פישר בכר חן וול אוריון ושות',
משרד עורכי דין ,מרחוב דניאל פריש  ,3תל-אביב (".)"FBC
הגישה לאתר והשימוש בו ,ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בו לרבות כלים משפטיים ממוכנים ,כפופים
לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") ,המסדירים את היחסים בין  FBCלבין המשתמש באתר
(להלן" :משתמש" או "אתה") .הרישום לכל אחד משלבי השירות או כל הצהרה אחרת במהלך השימוש באתר
או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש ,לרבות הסכמת התאגיד שבשמו או עבורו אתה
משתמש באתר .אתה מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה .תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי
נוחות בלבד ,כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ,ולהיפך.
.1

אודות האתר
האתר מציע למשתמשים מידע ותכנים משפטיים ,לרבות כלי הערכה ,שאלונים ,תבניות ודוחות ממוכנים
שנועדו לאפשר למשתמשים גישה זמינה ונוחה לידע משפטי לצרכיהם האישיים בלבד ("השירותים
הכלליים") .בנוסף ,האתר מציע שירותים משפטיים ממוכנים בתשלום ,בכפוף לבקשתו המפורשת של
המשתמש לרכוש שירותים משפטיים כאלה מ"( FBC-השירותים המשפטיים").

.2

יחסי הצדדים
 .2.1המשתמש מצהיר בזאת שידוע לו כי השימוש בשירותים הכלליים אינו יוצר בינו לבין  FBCיחסי עורך
דין-לקוח ,כי השירותים הכלליים אינם מהווים שירותים משפטיים או ייעוץ משפטי הניתן על ידי ,FBC
וכי השימוש בשירותים הכלליים הוא שימוש עצמאי ואינפורמטיבי בלבד ,המבוסס על הנתונים שיזין
המשתמש ועל אחריותו בלבד .מובהר בזאת של FBC-אין כל השפעה על המידע שיזין המשתמש
בשירותים הכלליים ,או על השימושים שהמשתמש עתיד לעשות בשירותים הכלליים ,וכי אין לFBC-
את היכולת לפקח ,לייעץ או להסביר למשתמש את משמעות השימוש שלו בשירותים הכלליים.
 .2.2ביחס לשירותים המשפטיים ,המשתמש מצהיר שידוע לו שחלק מהשירותים הנ"ל המוצעים באתר הם
ממוכנים לחלוטין ואינם כפופים לביקורת אנושית .לכן ,במסגרת שירותים משפטיים אלו ,המשתמש
מצהיר שידוע לו שהתוצרים המשפטיים שיסופקו לו יהיו מבוססים אך ורק על המידע שהזין באתר.
 FBCאינו נוטל על עצמו אחריות מקצועית על המידע והתוכן שיספק המשתמש במסגרת שירותים
משפטיים ממוכנים כאמור.

.3

רישום לאתר
 .3.1השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו עשוי להיות מותנה ברישום .לצורך השלמת
הרישום לאתר ,יש להזין לכל הפחות את שם המשתמש ,שם החברה ,כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
לצורך הרישום לחלק מהשירותים ,יהיה צורך גם לבחור שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים
נוספים ,כגון כתובת ,מספר זיהוי (תעודת זהות ,עוסק מורשה או מזהה תאגיד) ,פרטי תשלום ופרטים
מזהים נוספים ,כפי שיידרשו מעת לעת .בנוסף ,ייתכן שחלק מהשירותים יחייבו רישום למערכות וכלים
טכנולוגיים ש FBC-מפעילה ,אשר פותחו על ידי צדדים שלישיים .תנאי שימוש אלה ,כמו גם תנאי
השימוש של אותם צדדים שלישיים ,יחולו על רישומו של המשתמש לאותם מערכות וכלים.
 .3.2הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית (בעבור עצמך או בעבור התאגיד בשמו אתה פועל) ובגיל
מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב .הנך מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידיך יהיו נכונים ומדויקים
ולא ייעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) במידה ואתה פועל בשם
אחר ,לרבות בשם תאגיד ,אתה נציגו המורשה ורשאי להתחייב בשמו לכל דבר ועניין; (ג) לא תעשה
שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו(-ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש
בלתי מורשה בנתוניך ,תדווח על כך לאלתר ל FBC-באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת:
.fbconline@fbclawyers.com
 .3.3מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים ל FBC-לפי כל דין FBC ,יהיה רשאי לסרב לרישום של
המשתמש ,או לחסום את השימוש של המשתמש באתר ,בשירותים ,או בכל חלק מהם ,לרבות במקרה

בו ,על פי שיקול דעתו ,המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים( :א) מעשה בלתי חוקי או
הפרה של הוראות הדין; (ב) הפרת תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה
או לאחר מכן; או (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב FBC-או במשתמשים אחרים או בפעילותו
התקינה של האתר.
.4

הוראות כלליות בדבר השימוש באתר
 .4.1כל הזכויות מכל סוג שהוא ,לרבות זכויות קניין רוחני ,באתר ,בתכנים ,בעיצובים ,ביישומים ,בכלים,
בשירותים וברכיבים אחרים באתר ,וכן בכל המצאה ,שיפור ,חידוש ,פיתוח ,תגלית ,שינוי או יצירה
הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים ,זכויות יוצרים ,מדגמים,
סודות מסחריים וסימני מסחר ,כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן" :זכויות הקניין
הרוחני") הינן קניינו המלא והבלעדי של  FBCו/או של צדדים שלישיים שהרשו ל FBC-להשתמש בהן.
לא תהיה לך כל זכות מכל סוג שהיא בזכויות הקניין הרוחני ,מלבד זכות שימוש לצרכיך האישיים בלבד
כמשתמש באתר.
 .4.2המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג ,לרבות (אך לא רק) :כל מסמך ,רשומה,
תמונה ,צילום ,איור ,הנפשה ,תרשים ,דמות ,סרטון ,קובץ קולי ,קובץ וידאו ,תוכנה ,קוד מחשב ,יישום,
פורמט ,פרוטוקול ,מאגר נתונים ,ממשקי משתמש ,וכן כל תו ,סימן ,סמל וצלמית; והכל ,בכל מדיום
שהוא.
 FBC .4.3מעניק בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל ,הדיר ,שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ,להמחאה או
למתן רישיונות-משנה ,לעשות שימוש אישי באתר ובתכניו ,אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי
השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש .מעבר לאמור לעיל FBC ,לא מעניק ,מקנה או
ממחה כל זכות או רישיון ,מפורש או משתמע ,בקשר עם האתר ,התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
 .4.4ככל שהמשתמש ישלח ל FBC-המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים FBC ,יהיה רשאי לעשות
בהן שימוש בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי מבלי שיהיה חייב לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך
שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
 FBC .4.4שומר על זכותו לשנות ,להוסיף ,לתקן ,להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו,
לפי שיקול דעתו הבלעדי .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי נוחות.
 FBCלא יהיה חייב לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא ,ולמשתמש לא תהיה כל טענה ,תביעה או
דרישה כלפי  FBCבגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 FBC .4.4אינו מתחייב כי (א) האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים הכלליים או
המשפטיים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; או (ג) האתר יהיה
חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי  FBCאו מפני קלקולים ,תקלות או כשלים בחומרה ,בתוכנה
ובכל מערכת תקשורת אחרת של  FBCו/או של מי מטעמו.

.4

שימוש אסור באתר
 .4.1זכות השימוש באתר הינה למשתמש בלבד .הנך מתחייב כי לא תאפשר לצד ג' שימוש כלשהו בתכני
האתר ובתכנים בו בתמורה או ללא תמורה .הנך מתחייב כי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים ,לא
תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות( :א) שימוש בשירותים באופן המשנה את
עיצובם או מחסיר תכנים כלשהם ,לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים
המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר ,מבלי לקבל את הסכמת  FBCמראש ובכתב;
(ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של
תכנים לרבות תוכנות מסוג  Robots ,Crawlersוכדומה; (ד) שימוש כלשהו בתכני האתר לרבות בכלים
האוטומטיים ובתכנים המשפטיים המוצעים בו לצורך מסחרי או שלא למטרות השירותים או בניגוד
לתנאי השימוש ,מבלי לקבל את הסכמת  FBCמראש ובכתב; (ה) העתקה ,שכפול ,הדפסה ,עריכה מחדש
או הפצה ,שיווק ,שימוש או מסירה לאחרים ,בכל דרך שהיא ,של תכנים המופיעים באתר ,בין אם
מדובר במידע ובין אם בתוצרים של השירותים הכלליים והשירותים המשפטיים ,שלא בהתאם לתנאי
השימוש ,ומבלי לקבל את הסכמת  FBCמראש ובכתב; (ו) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד
להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו(-ז) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין ,או שיש
בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים.

 .4.2הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר ובשירותים ,לא תשלח ,תשדר ,תפרסם ,תציג או תעלה ,כל תוכן (א)
שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי ,פוגעני או בלתי מוסרי ,לרבות חומרי הסתה ,חומרים הכוללים
אלימות ,גזענות ,פורנוגרפיה ,דברי-נאצה ,איומים ,וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה
פלילית; (ד ) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים ,לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון
הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; (ו) הכולל או נועד להפיץ וירוסים ,תוכנות-עוינות או כל
אמצעי אחר אשר עלול לפגוע ,להרוס ,להפריע ,או להגביל את השימוש במערכות מחשב ,שרתים,
חומרה או תוכנה של  FBCאו של כל צד שלישי; ו(-ז) כי לא תעשה כל שימוש באתר ובשירותיו שלא
בהתאם להוראות כל דין ועל פי הנחיות והוראות האתר ו.FBC-
.4

קישורים
 .4.1חלקים שונים מהתכנים באתר ,מוצגים בהתאם להסכמים בין  FBCלבין צדדים שלישיים .בנוסף,
האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים ,לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם
מנוהלים או מופעלים על ידי  FBCאו על ידי מי מטעמו .זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באתרים
אלו ,שייכות לצדדים שלישיים FBC .אינו שולט או מפקח על עמודים ,אפליקציות ואתרים כאמור,
והעובדה ש FBC-מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתו לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם,
לעדכניותם או לחוקיותם FBC .לא יהיה אחראי לתכנים אלו ,ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם
למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים ,אפליקציות ואתרים כאמור .השימוש
בעמודים ,אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם ,ולא לתנאי
השימוש ותנאי הפרטיות של  FBCונעשה על אחריות המשתמש בלבד .אנו ממליצים לך להפעיל שיקול
דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד ,אפליקציה ואתר כאמור.
 .4.2אין ליצור קישורים לאתר ,מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי
חוקית ,לרבות תכנים המעודדים גזענות ,הפליה ,אלימות או תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים אחרים ,או
תכנים המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים.

 .7שירותים משפטיים בתשלום
 .7.1הגישה לשירותים המשפטיים הניתנים באמצעות האתר מותנית בתשלום .משתמש שיבקש לקבל
שירותים משפטיים באתר ,יידרש להירשם אליהם בטופס ייעודי .רכישת השירות המשפטי תקנה
למשתמש גישה אך ורק לשירות המשפטי המסוים אותו רכש באתר .מובהר בזאת כי  FBCרשאי בכל
עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי להוסיף או לגרוע מהיקף או מסוג השירותים המשפטיים הזמינים
לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם.
 .7.2התשלום עבור השירות המשפטי יבוצע באמצעות דף תשלום חיצוני המופעל על ידי ספק שירותי סליקה
שייבחר מפעם לפעם על ידי  .FBCהמשתמש יוכל לשלם באמצעות חשבון ייעודי אצל ספק שירותי
הסליקה או באמצעות כרטיס אשראי .פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו על ידי  FBCאלא על ידי ספק
שירותי הסליקה .עם קבלת אישור על ביצוע התשלום על ידי  FBCוהשלמת הליכי אישור נלווים ,יישלח
אל המשתמש דואר אלקטרוני עם פרטי התחברות לצורך קבלת השירות המשפטי .קבלה וחשבונית מס
כדין יישלחו אל המשתמש בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני .פרטים בנוגע לתשלום בגין הזמנת שירות
משפטי שבוצעה ,ניתן יהיה לברר במחלקת הנהלת חשבונות ב FBC-בטלפון ,03-6944161 :בימי חול
בשעות .14:00-09:00
 .7.3משתמש רשאי לבצע רכישה באתר אם גילו למעלה מ 18-שנים או אם הוא מייצג תאגיד המאוגד כדין
על פי חוקי מדינת ישראל ,ואם הוא מחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי
הפועלות בישראל .מובהר כי ספק שירותי הסליקה עשוי שלא לתמוך בסוגי כרטיסי אשראי מסוימים.
בשימוש בכרטיס האשראי מצהיר המשתמש כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף וכי
הרוכש מורשה על פי דין או הסכם עם מחזיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור באתר.
 .7.4הסיסמה לאתר הינה סיסמה אישית ואינה ניתנת להעברה .על מנת למנוע שימוש וניצול לרעה של
חשבון המשתמש ,על המשתמש לשמור על סודיות הסיסמה ,בין אם נשלחה אליו על ידי  FBCובין אם
קבע אותה בעצמו .במקרה בו יסבור  FBCכי מתקיים ניצול לרעה של השירותים המשפטיים ,בין היתר
על ידי כניסה לחשבון המשתמש ממספר לא סביר של מכשירים שונים ,יהיה  FBCרשאי לחסום את
הגישה של אותו משתמש.
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הגבלת אחריות
 FBC .8.1פועל על מנת שכל תוכן המוצג באתר או בתוצרי השירותים הכלליים יהיה נכון ומדויק ככל שניתן.
ואולם ,יתכן שייפלו ליקויים ,טעויות או אי דיוקים במידע או בדרך העברתו אליך (לרבות הפרעות,
טעויות ,קלקולים או תקלות) והכל ,בין היתר ,עקב תקלות טכניות ,טעויות אנוש ,בגין פעולתם של
צדדים שלישיים או מטעמים שונים אחרים FBC .או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי ,ישירה או
עקיפה ,כספית או אחרת ,לאי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר או לכל תוצאה
או נזק שינבעו מהשימוש באתר או בשירותים הכלליים .לא תהיה למשתמש כל טענה ,דרישה או עילת
תביעה כלפי  FBCאו מי מטעמו בקשר לאתר ,לרבות זמינות התכנים בו ,לתקלות ,לתוצאות השימוש
בשירותים הכלליים וכיוצא באלה ,וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור ,בין אם ידועה לך
ובין אם תיוודע לך בעתיד ,באישור תנאים אלה הנך מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 .8.2האחריות המקצועית של  FBCביחס לשירותים המשפטיים תהיה מוגבלת למתן השירותים המשפטיים
באופן מקצועי על בסיס המידע והתכנים שיימסרו לו על ידי המשתמש באתר בלבד FBC .לא יהיה
אחראי בשום מקרה לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם למשתמש בקשר עם השירותים המשפטיים בשל
מידע בלתי מדויק או חלקי שמסר המשתמש ל FBC-במסגרת השירותים המשפטיים.
 .8.3הנך מסכים כי  FBCוכל מי מטעמו ,לא יהיו אחראים בגין כל נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם לך או לכל צד
שלישי בגין ביטול או הפסקת השירותים הכלליים והמשפטיים ,לרבות בגין שיבושים או כשלים
בהעברתם ,בין אם נגרמו בזדון או על ידי צד שלישי כלשהו או אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 FBC .8.4נוקט באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע שנמסר
באתר .עם זאת ,האתר עלול להיחשף לאירועי אבטחה או חדירה לשרתיו .רישום לאתר ושימוש בו פוטר
את  FBCאו מי מטעמו מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה
באתר על ידי צדדים שלישיים לרבות עקב אירועי אבטחת מידע כאמור.
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כללי
 FBC .9.1רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את הוראות תנאי השימוש ,כולן או מקצתן ,ללא צורך
במתן הודעה מראש .כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו
באתר.
 .9.2על השימוש באתר ובשירותים ,לרבות כל סכסוך ,מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה,
יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר או
לתנאי שימוש אלה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב  -יפו,
ישראל בלבד.
 .9.3במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף ,או שאינו ניתן לאכיפה ,אזי התנאים שתוקפם
נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם
את כוונת התנאים המקוריים ,ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 .9.4לא יראו עיכוב או הימנעות מצד  FBCמלממש או מלאכוף זכות מזכויותיו על-פי תנאי השימוש כוויתור
או כמניעה מצדו מלממש את זכויותיו בעתיד ,והוא יהיה רשאי לממש את זכויותיו ,כולן או מקצתן,
בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי  FBCבכתב.
 .9.4אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ,אתה מוזמן לפנות אלינו
באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת.fbconline@fbclawyers.com :

