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 פורסם ב-16 מרץ 2020. בתוקף החל מ-16 באפריל 2020. מחליף את כל הגרסאות הקודמות.

 
 Adobe של הכלליים השימוש לתנאי הפניה ידי-על ומשולבים Fonts Adobe בשירות שלך השימוש את מסדירים אלה נוספים נאיםת
בכתובת שנמצאים ("כלליים תנאים") www.adobe.com/go/terms )תנאים“ ביחד נקראים הכלליים והתנאים האלה הנוספים התנאים.(” 

 נוספים םבתנאי" שירותים"ל הפניות .הכלליים בתנאים המוגדרת לזו זהה משמעות תהיה להלן מוגדרים אינם אשר מודגשים לתנאים
 )שירותים( 1.14 בסעיף מוגדרות אלה. 
 

 הגדרות. .1

"החשבון משמעו "חשבון )כל לרבות ID Adobe המשתמש ופרופיל( לרבות ,לשירות לראשונה נרשם אתה כאשר יוצר שאתה   1.1
 ש ייחודיים מזהים או כלשהם מפתחות-Adobe חשבונך עם שיוך ליצור כדי אחרת בדרך בהם משתמשת או לך מספקת.

“של מינוי תוכנית Adobe” שמציעה מינוי או חברות תוכנית בכל ,בחינם או בתשלום ,החברות רמת פירושה ,Adobe לא אך ,לרבות   1.2
 Cloud. Document Adobe-ו Cloud Creative Adobe המינוי תוכניות ,רק 

"ניידים מכשירים ,ניידים מחשבים ,שולחניים מחשבים ,יםשרת כגון ,נתונים לעיבוד או לאחסון פיזי או וירטואלי מכשיר פירושו "מחשב,   1.3
ומעבדים וירטואליים מחשבים לרבות) אחת וירטואלית מסביבה יותר מכיל מכשיר כאשר .חומרה ומוצרי לאינטרנט המחוברים מכשירים 
 נפרד כמחשב תיספר וירטואלית סביבה כל ,(וירטואליים.

"שלך למחשב לסנכרן שתוכל ,השירות באמצעות לרשותך מעמידים שאנו גופנים חותמשפ או גופנים משמעו "עבודה שולחן גופני   1.4
 מסמכים ליצור כדי בהם ולהשתמש. 

"עבודה שולחן בגופני משתמש אשר ,פומבית הופץ שלא או פומבית שהופץ ,אלקטרוני מסמך של צורה כל משמעו "מסמכים,   1.5
 אליו הניגש או במסמך הצופה כלשהו משתמש דיי-על או תצוגה לצורך לרבות ,מוטבעים שאינם או מוטבעים.

"המועמד או המפורסם או ,המורשה התוכן את המלווה למשתמש התיעוד שאר או הכתובים ההסבר וחומרי הקבצים משמעו "תיעוד   1.6
 בשירות שלך לשימוש בקשר ,ידינו על לך מסופק אחר באופן או לרשותך.

"מעמידים אנו שאותו ,מקצתו או כולו ,המורשה התוכן עבור רישיון לנו העניקו אשר השלישיים הצדדים משמעו "רישיון (י)מעניק   1.7
 שלך השימוש לצורך לרשותך.

"ה גופני ,העבודה שולחן גופני פירושו "מורשה תוכן-,Marketplace העדכונים וכל ,השירות ,באינטרנט הפרוייקטים ,האינטרנט גופני   1.8
 אליהם הקשורים.

"בכפוף לשימושך ,השירות באמצעות רישיון לך מעניקים אנו שעבורם הגופנים משפחות או הגופנים (א) משמעו "מורשים גופנים   1.9
Marketplace.-ה גופני (ב)-ו ,אלה נוספים לתנאים 

"ה גופני-Marketplace" רישיון מקבל ושאתה השירות באמצעות בנפרד רוכש שאתה הגופנים משפחות או הגופנים פירושו   1.10
 שלנו הרישיונות מעניקי של או שלנו הקצה משתמש רישיון ילתנא בכפוף בהם להשתמש.

 "שהוא אינטרנט אתר או מסמך כל ,ולחוד ביחד ,פירושה "מדיה.  1.11

 "מורשה תוכן למעט ,במדיה המופיע התוכן נמצא בשליטתם או שבבעלותם הישות או האדם פירושו "מפרסם.  1.12

"בשמם מספק שהוא מוצרים שאר או אינטרנט לאתרי גופנים לבחור ללקוחותיו המאפשר שירות כל משמעו "שיווק פלטפורמת   1.13
 )וכדומה חברתיות רשתות של פרופילים ,בלוגים פלטפורמות ,,לדוגמה(.

"שירות פירושו "שירותים Fonts, Adobe שירות באמצעות או בתוך ,מתוך זמינים אשר התוכן או התכונות ,השירותים שאר וכל   1.14
Fonts. Adobe 

"לשנות ,לשדרג מנת על עת בכל לך לספק או להפעיל ,לעשות עשויים שאנו תוספות או שיפורים ,תיקונים ,עדכונים משמעו "עדכונים   1.15
 כאמור שינויים לכל בקשר אופן בשום כלפיך אחראים איננו אנו .נפרדים לתנאים בכפוף סופקו שלא במידה ,השירות את לשפר או.

“אשר ,יוצר או מפתח ,מעצב שאתה אינטרנט בדף תוכן או אינטרנט דפי ,אינטרנט אתרי ,בהתאמה ,פירושם ”אינטרנט אתרי   1.16
 השירות באמצעות ,אינטרנט גופני פומבי באופן מציגים אשר או אליו ניגשים אשר ,ומשולב מתפרסם.

"אתרי רליצו כדי להשתמש תוכל ושבהם ,השירות דרך לרשותך מעמידים שאנו הגופנים משפחות או הגופן פירושו "אינטרנט גופני   1.17
 אינטרנט.
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"בחירות ,עליך המועדפות ההגדרות את כוללת אשר השירות דרך יוצר שאתה התוכנה חבילת פירושם "באינטרנט פרוייקטים   1.18
מהגופנים אחד כל ומזהה שעוטף קוד כל עם יחד ,שלך אחרים תוכנה וקודי הסגנונות גיליונות ,והתבניות ,שלך המורשים הגופנים 
 אינטרנט אתרי של בהקשר ,אחריו ועוקב המורשים בגופנים השימוש את מנהל ואשר המורשים.
 

 בסיסיים תנאים. .2

של המינוי תוכניות Adobe. מינוי תוכנית (א) כולל השירות Adobe מינוי תוכנית (ב) ;בחינם Adobe (בתשלום) עמלה-מבוססת,   2.1
של בתשלום המינוי מתוכניות חלק .שלך במדיה שימוש לצורך מורשים לגופנים לגשת לך שמאפשרת Adobe תקופת גם לכלול עשויות 
 ניסיון.

2.2  Marketplace.-ה גופני ,שדרוג 

)A(  עשויים לך שנגישים המורשים מהגופנים חלק ,בעתיד מסוים שבשלב מבין אתה ,תשלום ללא Adobe מינוי לתוכנית נרשמת אם
מינוי תוכנית במסגרת ורק אך מוצעים להיות Adobe של המינוי תוכנית את לשנות או לשדרג שתידרש ייתכן ,מכך הכתוצא .בתשלום 
 Adobe כאמור המורשים לגופנים גישה ולקבל להמשיך מנת על שבחרת.

)B(  תסתיים בחינם Adobe מינוי תוכנית של התקופה ,בתשלום Adobe מינוי לתוכנית בחינם Adobe מינוי מתוכנית משדרג אתה אם
 מינוי תוכנית לע הרלוונטי והתשלום ,השדרוג במועד Adobe השדרוג במועד שלך האשראי מכרטיס מיידית ייגבה החדשה בתשלום.

)C(  מסכים אתה .בחינם Adobe מינוי תוכנית לך תוקצה ,אותה תבטל או שלך בתשלום Adobe מינוי תוכנית את מטה תשדרג אם
לחשבונך הקשורים השימוש במגבלות או ימושהש בקיבולת להפחתה או ,מסוימים מאפיינים לאובדן לגרום עשוי שכזה מטה ששדרוג. 

מינוי תוכנית אם .כזה לאובדן אחראים לא אנו Adobe מינוי לתוכנית תשתנה שלך בתשלום Adobe ה לגופני גישה לקבל תמשיך ,בחינם-
 arketplaceM שרכשת. 
 

 המורשה בתוכן שלך השימוש על הגבלות ;והתחייבויותיך זכויותיך. .3

מינוי לתוכנית בהתאם משתנים לשימושך זמינים שיהיו המורשים הגופנים .המורשים בגופנים שלך השימוש Adobe ה לגופני או-  3.1
Marketplace לא אלה נוספים בתנאים המתוארים המורשים הגופנים של מסוימים מאפיינים או קטגוריות ,שפונקציונליות ייתכן .שבחרת 
מינוי בתוכנית זמינים יהיו Adobe מינוי לתוכנית ובהתאם ,המורשים הגופנים של כלשהו בחלק השימוש או הגישה ,םהרישו עם .בחינם 
Adobe שתבחר המסוימת )מינוי תוכנית עלות של והתשלום ,Adobe חלה אם,( ניתנים בלתי ,בלעדיים-לא ורישיון זכות לך מעניקים אנו 
שהוקצו להרשאות בהתאם ,מדיה ופיתוח עיצוב של בהקשר ,בהם ולהשתמש המורשים לגופנים לגשת ,להעברה ניתנים ובלתי להמחאה 
של האינטרנט באתר המורשים הגופנים עבור Fonts, Adobe מינוי בתוכנית תחזיק עוד כל ורק Adobe במסגרת המוענק הרישיון .רציפה 

 הבאים לתנאים כפוף (המורשים בגופנים שלך השימוש) 3.1 סעיף:

)A(  .שולחנית לאור הוצאה 

שלך במסמך העבודה שולחן גופני של עותקים לשבץ ותוכל ,מסמכים ולפתח לעצב כדי עבודה שולחן גופניב להשתמש באפשרותך 
חייב והמסמך ,העבודה הצגת לשם הנחוצים הגליפים את רק שתכלול קבוצה-תת להיות חייב הגופן .והצגתו המסמך הדפסת למטרת 
אינו זה רישיון .הולם בלתי שימוש או שלהם מכוון בלתי או מכוון גילוי ועלמנ כדי עליהם ולהגן שלו המשובצים הגופנים נתוני את לערפל 

 אחרות שיבוץ זכויות כל ממנו משתמעות ואין מתיר. 

)B( :אינטרנט באתר לאור בהוצאה שימוש מאפשרים שלך המורשים הגופנים אם .אינטרנט באתר לאור הוצאה 

באפשרותך .כאלה למטרות באינטרנט פרויקט וליצור שלך האינטרנט אתרי את ולפתח לעצב כדי אינטרנט בגופני להשתמש באפשרותך 
 באינטרנט אחר שימוש שום לעשות אין .האינטרנט אתר של העיצוב בתוך באינטרנט לפרויקט קישור לקודד או הפניה ליצור.

שלך העסקי בפרופיל באינטרנט שפרוייקטים מסכים אתה ,עסקי משתמש אתה אם .העסק ידי-על באינטרנט בפרויקטים שימוש   3.2
 אחר עסקי משתמש אל אלה כגון באינטרנט פרוייקטים העברת למטרת זה עסקי לפרופיל המשויך העסק בשליטת יהיו.

שבשמם לאור מוציאים ,המורשה לתוכן לגשת כדי .אינטרנט אתרי יצרת שעבורם לאור מוציאים ידי על המורשה בתוכן השימוש   3.3
באינטרנט הפרוייקטים את או האינטרנט גופני את לארח רשאי אינך .מולנו ישירות לשירות להירשם חייבים אינטרנט אתרי יוצר אתה 
 השירות את לו לשווק או לאור המוציא עבור.

 ההמורש בתוכן אסורים ושימושים הגבלות ,מגבלות ,התחייבויות.  3.4

)A(  ,הפנימי לשימושך בסבירות הנדרש העותקים ממספר יותר לא אך ,התיעוד של עותקים ליצור רשאי אתה .תיעוד של עותקים יצירת
 המורשה בתוכן שלך לשימוש בקשר.

)B(  בתוכן להשתמש מנת-על לאינטרנט חוזר חיבור תחייב המורשה לתוכן מתמשכת שגישה ייתכן .המורשה לתוכן מתמשכת גישה
מעצב שאתה המורשה התוכן ,מסוימים במקרים .המורשה לתוכן גישתך את לאמת או לחדש ,להרשות כדי או ,להפעילו וא המורשה 
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מינוי בתוכנית תחזיק עוד כל רק ,בה צופים או למדיה ניגשים אשר שלישיים ולצדדים לך לצפייה ניתן יהיה במדיה Adobe לרבות) רציפה 
 ימינו תוכנית של העלויות כל של תשלום ,Adobe ישנן אם.(

)C(  מקור תוכנת וכן פתוח מקור תוכנת של רכיבים להכיל או שימוש לעשות עשויים המורשה מהתוכן חלקים .נכללים פתוח מקור רכיבי
או היוצרים זכויות בקובצי המפורטים פתוח מקור תוכנת כל של הרישיון לתנאי בנוסף כפוף יהיה המורשה בתוכן שלך השימוש .פתוח 
 המורשה התוכן את המלווים היוצרים כויותז בהודעת.

)D(  זכויות ,פטנט בדבר הודעות לרבות ,מסוימות קנייניות הודעות עם ביחד לך יסופק המורשה שהתוכן ייתכן .קיימות הודעות שימור
ולא) שסופקו כפי קבדיו המורשה התוכן על או במסגרת המוצגות כאמור הקנייניות ההודעות כל על לשמור עליך .מסחריים וסימנים יוצרים 

 להסירן או אותן לשנות.(

)E(  הנכללים מסוימים פתוח מקור רכיבי על החלים פתוח מקור רישיון תנאי פי על המותר כפי למעט .המורשה בתוכן אסורים שימושים
 במפורש לך אסור ,עמו ביחד מופצים או המורשה בתוכן:

 עצמי-אירוח של אחרים יםבשירות או באפשרויות או ,שלך בשרת המורשה התוכן את לארח; )1(

לשימוש או לגישה משנה רישיון אחר לאדם להעניק או ,אחרת דרך בכל שלך במדיה מורשה תוכן להפיץ או לשבץ ,לארוז ,לכלול  )2(
 אלה נוספים תנאים של (המורשים בגופנים שלך השימוש) 3.1 בסעיף שמתואר כפי למעט ,המורשה מהתוכן בחלק;

בדרך או עצמאי בסיס-על המורשים מהגופנים חלק להפיץ או ,שלך המדיה בתוך המורשים הגופנים של חיצוני פלט להרשות  )3(
 חדש תוכן ליצור או המורשים בגופנים להשתמש אחר לאדם לאפשר שעשויה;

אחר למישהו לתת או לעשות או ,אחר אופן בכל ליצור או לשפר ,להסב ,לתרגם ,להתאים ,לשנות או ,כלשהי פונקציונליות להוסיף  )4(
 מהם חלק מכל או ,המורשים מהגופנים נגזרת יצירה כל לעשות;

מורשים גופנים או ,אינטרנט פרויקט של המקור קוד את לגלות אחרת דרך בכל לנסות או לאחור הנדסה לבצע ,לאחור להדר ,לפרק,  )5(
כמה עד למעט ,מורשים גופנים או ,טאינטרנ בפרויקט המצויים התוכנה של הגנה מנגנוני אחרת דרך בכל לנטרל או לעקוף ,לפרוץ או 
ואנו המידע את מאתנו לבקש עליך תחילה .כאלו הגבלות על ספציפית אוסרים נמצא אתה שבה השיפוט ברשות החלים שהחוקים 
סבירים שימוש דמי לרבות ,סבירים בתנאים כאמור האספקה את להתנות או המידע את לך לספק ,הבלעדי דעתנו שיקול פי-על ,רשאים, 

 מוגנות המורשה בתוכן שלנו הרישיון מעניק ושל שלנו הרוחני הקניין שזכויות להבטיח כדי ,המורשים בגופנים שלך השימוש גיןב;

או ,המורשים בגופנים לשימוש שלך הזכויות את להעביר אחרת דרך בכל או עליו או המורשה בתוכן כבטוחה עניין להעניק ,להמחות  )6(
 מהם חלק בכל;

שבהם שלך במחשב המצויים הספריות או מהמיקומים או ,באינטרנט מפרוייקט מורשים גופנים להסיר או הזיזל ,להעתיק לנסות  )7(
מינוי מאשר אחרת בדרך ,בהם להשתמש או ,המורשים לגופנים לגשת לנסות אחרת דרך בכל או ,כאמור המורשים הגופנים את התקנו 

 זו רהמט לצורך מספקים שאנו באמצעים שימוש תוך לשירות ישיר;

מסוימים בסוגים המשובצים מורשים לגופנים הנוגע בכל במפורש הדבר הותר כן אם אלא) המורשים הגופנים את להפיץ או להעתיק  )8(
שירותי ספק כגון ,שירות לשכת מסוג בהסדר לשימוש (אלה נוספים תנאים של (שולחנית לאור הוצאה) (א)3.1 לסעיף בהתאם מדיה של 

 מסחרי הדפסה;

 שלך המחשב עם שסונכרנו עבודה שולחן לגופני גישה לשתף; )9(

 דפוס סידור כמערכת או כגופן יימכרו או שיופצו ,חלקם או כולם ,גליפים ללכוד או ליצור ,לעבד; )10(

 וכן ;השירות את להם לשווק או ,שלך ללקוחות באינטרנט פרוייקטים או אינטרנט גופני לארח )11(

 לכך בכתב רישיון מאיתנו שתקבל מבלי שיווק מתבפלטפור המורשה התוכן של חלק בשום להשתמש. )12(

)F(  בתנאים לעמידתך הרלוונטיות הרשומות את ממך לדרוש רשאים אנו ,סבירה הודעה באמצעות .אלה נוספים בתנאים עמידה
 שלנו הבקשה קבלת מיום יום (30) שלושים בתוך כאמור רשומות לנו לספק מסכים ואתה ,אלה נוספים.
 

 אחרות והתחייבויות זכויות. .4

מינוי בתוכנית למשתתפים רק מסופקת הטכנית התמיכה .תמיכה Adobe ליצור שנצטרך ייתכן ,טכנית תמיכה לספק כדי .בתשלום   4.1
יגביל שהדבר ייתכן ,האמור הפעולה שיתוף את לנו תספק לא אם .שלך לרשתות או למערכות גישה ולבקש שלך הצוות עם או עמך קשר 
 לך לספק שנוכל התמיכה היקף את.

 סיום.  4.2

)A(  .כזה מורשה לתוכן רישיונות להעניק הזכויות בעלי שהם רישיונות ממעניקי מורשה תוכן משיגים שאנו לכך ומסכים מאשר אתה
מעניקי לבין בינינו הסכם כל של המתמשכת האכיפה ביכולת תלויים במדיה אותו ולשלב זה מורשה בתוכן לשימוש ורישיונך זכותך 



בתוכן להשתמש רשאי תהיה עדיין אתה ,שלנו הרישיונות מעניקי לבין שבינינו הרלוונטיים ההסכמים ויסתיימו היה .לנוש הרישיונות 
 כזה סיום כל לפני סביר זמן פרק הודעה לך לספק נשתדל אנו .סיום על הודעה לך נספק אם אלא ,שלך במדיה המורשה.

)B(  בקשות ,לרעה שימוש בו בוצעו כי נחליט אם ,לצמיתות או זמנית חשבונך את להשעות ,הבלעדי דעתנו שיקול פי על ,רשאים אנו
 השירות דרך לשימוש אחר מופרז שימוש כל או ,לשירות לגישה מופרזת בכמות.

)C( .פלילית ולתביעה לחקירה נתון ולהיות פליליים עונשים לגרור עלול צורה בכל המורשה התוכן פעולת את לשבש ניסיון כל 

4.3  Marketplace.-ה גופני ברכישת שיתבצע אחר שינוי כל או מטה שדרוג ,ביטול עבור כספיים החזרים יהיו לא .כספיים החזרים 

 הביטול או הסיום תוקף.  4.4

)A(  את לסגור רשאים אנו ,האלה הנוספים התנאים את שלך הפרה עקב ידינו על או ידך על אם בין ,שלך החשבון של הסיום במועד
 נוספת הודעה ללא שלך החשבון.

)B(  ,שלך בחשבון המצוי התוכן כל של ומחיקה ולוויתור שלך החשבון של מידיים מחיקה או לניתוק יגרמו שלך החשבון של ביטול או סיום
 כאמור המידע את לאחזר או לשחזר ניתן לא שנמחק מרגע .אתרים עיצוב ונתוני כולה השירות תצורת לרבות.
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