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 .comAdobe.אשר אינם מוגדרים להלן תהיה משמעות זהה לזו המוגדרת בתנאי השימוש של 

 .הגדרות. 1

 .Adobeאו אתר אינטרנט אחר של  Adobe Stockפירושו  "אתר" 1.1

לרבות כל חומר המוגן בזכויות יוצרים אשר (תבניות , ממד-נכסי תלת, סרטונים, תמונות, איורים, פירושן תצלומים "עבודות/עבודה" 1.2
 .או עבודת תמונה או גרפיקה אחרת שאתה רוכש או מוריד דרך אתר כלשהו) נכלל בתבנית או נשלח ביחד עם תבנית

 .ותבעל. 2

לא . בעלות או עניין בעבודה ועליה, אנו ובעלי הרישיונות שלנו שומרים לעצמנו כל זכות, אלא אם הם הוענקו באופן מפורש במסגרת התנאים
 .מועברת אליך כל זכות קניין או זכות בעלות בעבודה או עליה מכוח תנאים אלה

 .רישיון לעבודה. 3

לא ניתן לרישוי משנה ולא ניתן , כלל עולמי, תמידי, אנו מעניקים לך רישיון לא בלעדי, מצדך בכפוף למילוי התנאים .רישיון סטנדרטי 3.1
הפקות דיגיטליות כגון , הצגה פנימית או קישוט, קידום מכירות, לשנות או להציג את העבודה לצורכי שיווק, לשכפל, להשתמש 'להעברה

ושימושים ) 'בלוגים וכו, מגזינים אלקטרוניים, ספרים אלקטרוניים(פרסומים אלקטרוניים , כרטיסים אלקטרוניים, יישומים לנייד, פרסום בנייד
) כמוגדר להלן(אין לך רישיון משופר ). "רישיון סטנדרטי", להלן) (הגבלות( 4אישיים ולא מסחריים בכפוף בנוסף להגבלות האמורות בסעיף 

 .פר או רישיון מורחב עבור העבודה הרלוונטיתאלא אם רכשת רישיון משו) כמוגדר להלן(או רישיון מורחב 

אך , יש לך אותן הזכויות המוענקות במסגרת רישיון סטנדרטי, אם רכשת רישיון משופר, בכפוף למילוי התנאים מצדך .רישיון משופר. 3.2
 .מורחב עבור העבודה הרלוונטיתאין לך רישיון מורחב אלא אם רכשת רישיון ). "רישיון משופר", להלן) (א(4.2אינך כפוף לאמור בסעיף 

יש לך אותן הזכויות המוענקות במסגרת רישיון משופר והנך , אם רכשת רישיון מורחב, בכפוף למילוי התנאים מצדך .רישיון מורחב 3.3
לשם  )."רישיון מורחב", להלן(ידי מחבר -רשאי להפיץ את העבודה כפי שהיא משולבת בכל פריט סחורה או עבודה אחרת שנוצרה על

 :להפיץ או להציג את העבודה בהקשר של, הנך רשאי לשכפל, הבהרה

 ;תבניות אלקטרוניות ויישומי תבניות עיצוב המיועדים למכירה חוזרת) א(

וכל , כרטיסי ברכה או סחורה אחרת, כרזות ,חולצות טי, ספלים, כולל וללא הגבלה, כל מוצר או שירות המיועד למכירה חוזרת או הפצה) ב(
 ;"הדפסה לפי הזמנה"ת שירו

אם תשלב עבודה בהודעה לתקשורת המיועדת . מסע יחסי ציבור המיועד לקידום מכירה של מוצרים או שירותים באמצעי התקשרות) ג(
בתנאי שאמצעי התקשורת , אתה רשאי להפיץ את קובץ התמונה העצמאי באמצעי התקשורת, לקידום מכירות אשר תוצג באמצעי התקשורת

ואמצעי התקשורת לא יעשה שימוש בעבודה או יפיץ אותה בכל דרך , לפרסם את העבודה אך ורק בהקשר של הודעתך לתקשורתמורשה 
 .אחרת

עבודות מאמר ", להלן") (שימוש כמאמר מערכת בלבד"הנך רשאי לשכפל ולהציג את העבודות המסווגות  .עבודות מאמר מערכת 3.4
) הגבלות על שימוש כמאמר מערכת( 4.3בכפוף להגבלות נוספות האמורות בסעיף , וכמאמר מערכתאך ורק למטרות לא מסחריות , )"מערכת

השימוש בעבודות מאמר מערכת מסוימות מותר באזורים , לדוגמה(וכל הגבלה נוספת המופיעה במסמכים המשויכים לעבודת מאמר המערכת 
כמאמר . "מסחריות אם תשיג את האישורים הנדרשים לכך בנפרדתהא רשאי להשתמש בעבודת מאמר המערכת למטרות ). מסוימים בלבד

בייחוד במאמר בעיתון , פירושו שהנך רשאי להשתמש בעבודות מאמר מערכת בהקשר לאירועים בעלי ערך חדשותי או עניין תרבותי" מערכת
שימוש כמאמר "נן מזוהות בתור שאי(הנך רשאי להשתמש כמאמר מערכת בעבודות אחרות . בלוג או אמצעי תקשורת דומה, או במגזין

: עליך להציג את הודעת זכויות היוצרים ביחד עם העבודה ובתבנית הבאה, עבור כל העבודות המשמשות כמאמר מערכת"). מערכת
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רשאי להעביר קבצים המכילים את הנך , עם זאת. אינך רשאי להעביר עבודה שלא בוצעו בה שינויים .שימוש מצד עובדים וקבלנים 3.5
בתנאי שעובדים וקבלני משנה אלה יתחייבו לפעול בכפוף להגבלות האמורות , העבודה או עבודות נגזרות מותרות אל עובדים או קבלני משנה

 .לעובדים ולקבלני המשנה אין כל זכויות נוספות לשימוש בעבודה. בתנאים אלה ולעשות שימוש בעבודה בשמך בלבד

בתנאי שתעביר את , הנך רשאי להשתמש ברישיון המוענק במסגרת תנאים אלה לתועלת אחד מהלקוחות שלך .ימוש מצד לקוחותש 3.6
אתה נושא באחריות ובחבות הבלעדית לשימוש בעבודה מצד . והלקוח יתחייב לפעול בכפוף לתנאים והגבלות אלה, הרישיון שלך אל הלקוח

 .וספים עבור אותה עבודה אם בכוונתך להשתמש באותה עבודה לתועלת של לקוחות אחריםעליך לרכוש רישיונות נ. הלקוח שלך

תצורת רשת או הסדר דומה כדי לאפשר לעובדים ולקוחות החברה שלך לצפות , הנך רשאי ליצור ספרייה דיגיטלית .ספרייה דיגיטלית 3.7
 .בעבודה

, הפצה והחזקה של עבודה זו ברשותך, רשאים להורות לך להפסיק כל שימושאנו , אם עבודה כלשהי תפר תנאים אלה .שמירת זכויות 3.8
 .אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש במסגרת תנאים אלו. ועליך לציית להוראות אלה ללא דיחוי

 .הגבלות. 4

 :אינך רשאי, )רישיון לעבודות( 3למעט כפי שמותר במפורש בסעיף . אינך רשאי לעשות שימוש לרעה בעבודה .הגבלות כלליות 4.1

להעניק ברישיון או להפיץ את העבודה או כל עבודה שעברה שינוי בתור עבודה עצמאית או כחלק ממסד נתונים מקוון או כל מסד , למכור) א(
לחלץ או לגשת אל העבודה כקובץ , להוריד, שתמשאו כל מוצר נגזר המכיל את העבודה באופן שיאפשר לגורם צד שלישי לה, נתונים אחר

 ;עצמאי או תבנית אלקטרונית

 ;או לפרסם את העבודה באינטרנט בתבנית הניתנת להורדה או בלוח מודעות אלקטרוני, לשתף את העבודה עם כל אדם או ישות אחרים) ב(

בכל אופן ) ידי מחבר-לוב עם כל עבודה אחרת שנוצרה עללבדה או בשי(לשנות או להציג את העבודה , לבצע, להפיץ, לשכפל, להשתמש) ג(
 ;תועבה או אינו הולם בכל דרך אחרת, הכפשה, הוצאת דיבה, שיש בו השמצה

להיות מוטבע בעבודה או להיות קשור , להסיר כל הודעה בדבר זכויות יוצרים או קניין או כל מידע אחר שעשוי להופיע על העבודה) ד(
 ;או בכל עותק גיבוי מורשה, שבה היא הורדהלעבודה בצורה המקורית 

 ;לשלב את העבודה בסימן מסחרי או בסימן שירות) ה(

או האנשים או הרכוש המופיעים בעבודה , לנקוט כל פעולה בהקשר לעבודה אשר ממנה ישתמע באופן סביר כי יוצר העבודה) ו(
 ;ו אחרכלכלי א, מביעים תמיכה בכל תנועה או גורם פוליטי, )מופיעים אם(

כולל וללא , לא מוסרי או פוגעני, בלתי חוקי, להשתמש בעבודה באופן שיעמיד כל אדם המופיע בתמונה באור שלילי או באופן מכפיש) ז(
, )כגון שירותי ליווי(פרסומות למועדונים המספקים בידור למבוגרים או עסקים דומים , פרסומות לטבק, שימוש בעבודות בפורנוגרפיה, הגבלה

 או; ענקת תמיכה פוליטית או רמיזה למחלה או ליקוי פיזי או נפשיאו ה

 .כמאמר מערכת מבלי לצרף אליה את הודעת זכויות היוצרים) או בעבודת מאמר מערכת(להשתמש בעבודה ) ח(

 .הגבלות נוספות 4.2

. כ"פעמים בסה 500,000-עבודה יותר מאינך רשאי לגרום או לאפשר שכפול של , אלא אם ברשותך רישיון משופר או מורחב לעבודה) א(
אין לשלב את , באופן דומה). 'אריזות וכו, כיסויים, פרסומות, עלונים(חומרים מודפסים  500,000-אין להציג עבודה על גבי יותר מ, לדוגמה

) 1(הגבלה זו אינה חלה על . כ"הצופים בס 500,000-אם הקהל צפוי להיות גדול מ, סרטון או הפקה דיגיטלית אחרת, העבודה בתוכנית טלוויזיה
אינו חל  )א(4.2סעיף . עבודות שהנן סרטונים) 2(או ; אתרי מדיה חברתית או יישומים למכשירים ניידים, עבודות המוצגות אך ורק באתר אינטרנט

 ). "Enterprise Stockחברי , להלן"(שברשותם  Adobe Stock Enterpriseעל משתמשים בעלי רישיון לעבודות דרך מוצר 

העבודה עברה ) 1(הנך רשאי להפיץ את העבודה כפי שהיא משולבת בפריט סחורה אך ורק אם , אלא אם ברשותך רישיון מורחב לעבודה) ב(
הערך ) 2(או , ידי מחבר-שינויים במידה ההופכת אותה לשונה באופן מהותי מהעבודה המקורית ויכולה להיחשב לעבודה מקורית שנוצרה על

הפקה של עבודה שלא , בכפוף לתנאי הרישיון הסטנדרטי והרישיון המשופר, לשם הבהרה. ל פריט הסחורה אינו טמון בעבודה עצמההמרכזי ש
 . משום שהערך המרכזי טמון בעבודה עצמה, עברה שינוי על גבי כרזה המיועדת למכירה חוזרת אינה מותרת

לכלול או לשלב את העבודה בכל תבנית אלקטרונית או ביישום או תבנית , שתמשאינך רשאי לה, אלא אם ברשותך רישיון מורחב לעבודה) ג(
 ).או תבניות ליצירת כרטיסי ברכה או כרטיסי ביקור אלקטרוניים, תבנית לעיצוב אתרים או מצגות, לדוגמה(עיצוב 



 : אינך רשאי, בכל הנוגע לעבודות מאמר מערכת .הגבלות על שימוש כמאמר מערכת 4.3

כגון פרסומת במגזין המוצגת בסגנון (תוכן שיווקי , קידום מכירות, לרבות פרסום, בעבודות מאמר מערכת לכל מטרה מסחרית להשתמש) א(
 או; )של מאמר

וזאת אך , או חיתוך ושינוי גודל קלים) כגון גוון ובהירות(למעט התאמות קלות לצורך איכות טכנית , לבצע שינויים בעבודות מאמר מערכת) ב(
 .תשמור על ההקשר והתוכן של מאמר המערכת ורק אם

עליך לנקוט כל פעולה , בכל הנוגע לשימוש בעבודה והצגתה באתרי אינטרנט, על אף האמור בתנאים אלה .שימוש באתרי אינטרנט 4.4
 .סבירה כדי למנוע מהמבקרים באתר להוריד את העבודה ולעשות בה שימוש חוזר

תכלול הודעת ) א(הנך רשאי לפרסם או להעלות גרסה ללא שינויים של העבודה לאתר מדיה חברתית אם  .שימוש במדיה חברתית 4.5
תנאי השימוש החלים על אתר המדיה החברתית אינם ) ב(וכן ) stock.adobe.com –שם המחבר © (זכויות יוצרים על העבודה עצמה 

פירושו  "אתר מדיה חברתית" .ל גורם ביחס לעבודה זו או לעבודה שעברה שינוימכילים כל תנאי המעניק זכויות בלעדיות או זכויות בעלות לכ
אתר או יישום שמתמקד בעיקר במתן אפשרות לאינטראקציה חברתית בין משתמשיו ומאפשר למשתמשים לשתף תוכן בהקשר של 

 .אינטראקציה חברתית זו

 Creative Cloudכל חברי הצוות המשתמשים בעבודה שהוענקה ברישיון דרך מוצר  .שלך Creative Cloud Teamשיתוף עם  4.6
Team חברי צוות יכולים להשתמש בתוכנית צוות של מוצר  10עד . שברשותך חייבים להשתייך לאותה ישות משפטיתTeam שברשותך .

ת אל השירות או אם דרושים לך רישיונות המכסים חברי צוות צריכים לגש 10-אם יותר מ Enterpriseדרושה תוכנית ארגונית של מוצר 
 .ישויות משפטיות נוספות

המשתמשים בעבודה שהוענקה ברישיון דרך מוצר  Enterprise Stockחברי  .שלך Creative Cloud Enterpriseשיתוף עם  4.7
Creative Cloud Enterprise  אוAdobe Enterprise כל רישיון . שבשרותך יכולים להשתייך לישויות משפטיות שונות בתוך אותו ארגון

  .כזה לעבודה יכול לשמש כל אחד מהחברים בארגון

 .תשלום ומינוי. 5

אנו נחדש את המינוי שלך . אתה מעניק לנו אישור לחייב אותך בדמי המינוי שהוצגו במועד הרכישה, אם תרכוש תוכנית מינוי .תשלום 5.1
ייתכן שנשעה או נסיים את המינוי שלך אם לא תהיה לנו אפשרות לגבות את . אלא אם תבטל אותו לפני מועד החידוש, באופן אוטומטי

אתה אחראי לכל חיוב שיצטבר עד למועד . דמי המינוי עשויים להשתנות במועד חידוש המינוי. התשלומים הנדרשים עבור החשבון שלך
 .גם אם המינוי שלך הסתיים לפני מועד התפוגה שלו, כל התשלומים אינם ניתנים להחזרה. ההשבתה או הסיום של חשבונך

רק . קבלנים או עובדים שלך, עמיתים, גם אם מדובר בשותפים, אינך רשאי להעביר את המינוי שלך או לאפשר לאחרים להשתמש בו 5.2
המינוי רישיונות נוספים עבור משתמשים נוספים לצורך שימוש  תוכל לרכוש דרך, עם זאת. המשתמשים המורשים רשאים להשתמש במינוי

ידי המשתמשים המורשים יכולה לשמש אך -כל עבודה שהורדה על. יהיה עליך לספק רשימה של המשתמשים המורשים, אם תתבקש. בעבודה
 .אים אלהאתה וכל משתמש מורשה נושאים באחריות משותפת ונפרדת כלפינו בכל הנוגע לציות לתנ. ורק מטעמך

אם תחדש את המינוי באופן , עד לתקרה מוגדרת, ייתכן שנתיר העברה של הורדות שלא נוצלו לתקופת המינוי הבאה .הורדות שלא נוצלו 5.3
  .רציף וללא מעבר למינוי בערך נמוך יותר

תעריף העדכני באותה העת עבור אנו רשאים לגבות את ה, אם תחרוג ממספר ההורדות שהוקצב במסגרת תוכנית המינוי שלך .חריגה 5.4
מחירן של הורדות נוספות אלה עשוי להיות . ההורדות הנוספות באמצעות פרטי התשלום שסיפקת לנו כאשר רכשת את תוכנית המינוי שלך

 .שונה מהמחיר שנקבע עבור מספר ההורדות שהוקצבו במסגרת תוכנית המינוי שלך

וזאת אך ורק לצורך רכישה של עבודות או שירותים , ור את פרטי התשלום שלך אצלנוייתכן שנבקש ממך לשמ .שמירת פרטי תשלום 5.5
תוכל לעדכן את  .אזי תעניק לנו אישור לחייב את התשלום הנדרש באמצעות פרטי התשלום שלך, אם תבצע רכישות נוספות מסוג זה. נוספים

 .פרטי התשלום שלך בכל עת בדף החשבון שלך

 .ךהתחייבויות הפיצוי של. 6

, דרישה, השותפים או בעלי הרישיונות שלנו בגין כל תביעה, העובדים, הסוכנים, הנציגים, הסניפים, אתה תפצה אותנו ואת החברות הבנות
התחייבויות הפיצוי ( 7מלבד הפיצוי בכפוף לסעיף (הנובעים או הנוגעים לשימושך בעבודה , ד סביר"רבות שכר טרחת עו,הפסד או נזק 

 .הפרת תנאים אלה מצדך לרבות השימוש בעבודות מאמר מערכת למטרות מסחריות ללא ההסכמות או האישורים המתאימים לכךאו , ))שלנו

אתה . ידנו-באמצעות ייצוג משפטי שייבחר על, הליך משפטי או עניין הכפוף לפיצוי מצדך, שמורה לנו הזכות לנהל את ההגנה בכל תביעה
 .הליך משפטי או עניין מסוג זה, בכל תביעה תשתף עמנו פעולה באופן מלא בהגנה
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תביעה או הליך משפטי שייזום , אנו נספק הגנה מפני כל דרישה, בתנאי שנעשה בעבודות שימוש בהתאם לתנאים .חובתנו להעניק פיצוי 7.1
במידה שבמסגרת התביעה ייטען ששימושך בעבודה , ל התנאיםבמהלך תקופת התוקף ש) "תביעה", יחדיו(גורם צד שלישי כנגד אדם או ישות 

זכויות פרסום או זכויות לפרטיות של הצד השלישי , סימן מסחרי, המקנה פיצוי בהתאם לתנאים אלה מהווה הפרה ישירה של זכות יוצרים
למעט עבודה אשר , פירושה כל עבודה שרכשת והורדת מהאתר אשר לא עברה שינוי "עבודה המקנה לפיצוי" )."תביעת הפרה", להלן(
כל עבודת ) ג(או ; ניתנת להורדה בדרך אחרת ללא תשלום של נקודות זיכוי או כסף) ב(; נכללת באוסף העבודות שלנו המוענקות בחינם )א(

שייגרמו לך במישרין כתוצאה ) "הפסדים", יחדיו(ו החבויות ההוצאות א, העלויות, ההפסדים, אנו נשלם לך עבור הנזקים. מאמר מערכת
 .ידנו-ידי בית דין בעל סמכות שיפוטית או יוסכמו במסגרת הסכם פשרה כתוב שייחתם על-מתביעת הפרה ואשר ייפסקו כנגדך באופן סופי על

 :לא תישא בכל חבורת בגין תביעת הפרה Adobe .תנאים לפיצוי 7.2

כל שימוש בעבודה ) 3(; כל שילוב של העבודה המקנה פיצוי עם כל עבודה אחרת) 2(; שינוי שנעשה בעבודה המקנה פיצויכל ) 1(-עולה מ) א(
או ; המקנה פיצוי אשר התרחש לאחר שאנו הסרנו את העבודה המקנה פיצוי מהשירותים שלנו או הורינו לך להפסיק להשתמש בעבודה זו

 או; יצויההקשר שבו השתמשת בעבודה המקנה פ )4(

, במועד שבו יתגלה לך דבר קיומה או תקבל הודעה בנוגע אליה, לא תיידע אותנו בכתב בדבר תביעת ההפרה ללא דיחוי) 1(אם אתה ) ב(
ידנו לצורך הגנה מפני -לא תספק לנו סיוע סביר כפי שתתבקש על) 2(; במידה שמצבנו המשפטי יורע כתוצאה מכך, המוקדם מבין השניים

לא תימנע ) 4(או ; לא תעניק לנו זכות בלעדית לשלוט בניהול וסמכות לחתום על הסכם פשרה במסגרת תביעת ההפרה) 3(; תביעת ההפרה
 . ממסירת הודאה בנוגע לתביעת ההפרה ללא הסכמתנו המוקדמת בכתב

, הורדה או הוענקה ברישיוןללא תלות במספר הפעמים שהעבודה , על אף האמור בתנאים או בכל הסכם בינך לבינינו. הגבלת חבות 7.3
ב לכל עבודה המקנה "דולר ארה 10,000סך החבות המרבית המצטברת שלנו ביחס לכל עבודה המקנה פיצוי לא יעלה בכל מקרה על 

 Adobe Stock Enterpriseבאמצעות מוצר  Stock Enterpriseאלא אם העבודה המקנה פיצוי הוענקה ברישיון לחברי , פיצוי
דולר  25,000ובמקרים אלה סך החבות המרבית המצטברת שלנו ביחס לכל עבודה המקנה פיצוי לא יעלה בכל מקרה על , שברשותם

 .ב לכל עבודה המקנה פיצוי"ארה

ביחס לכל עבודה המקנה , ואת הסעד היחיד והבלעדי שלך, האמור לעיל מציין את מלוא החבות וההתחייבות שלנו .סעד יחיד ובלעדי 7.4
 .תביעת הפרהפיצוי או 
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ידי -המסופקים על, הנכללים יחד עם העבודה, לרבות כל התיאורים או מילות המפתח הקשורים, איננו אחראים למידת הדיוק של העבודה
 .התורמים שלנו

 .סיום. 9

אנו רשאים למנוע . פרת התנאים מצדךאנו רשאים לסיים את תוקף התנאים או את זכויותיך ביחס לכל עבודה עם מתן הודעה לך במקרה של ה
 .הורדה של כל עבודה מהאתר

 .משמעות הסיום. 10

אם המינוי שלך יסתיים . בתנאי שתפעל בהתאם לתנאים, תוכל להמשיך להשתמש בעבודה שהורדת וששילמת עבודה, עם סיום תוקף התנאים
 . ההורדות של נוצלובעלות או עניין בכל , תוותר על כל זכות, או עם סיום תוקף התנאים
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