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לש Adobeל םיפסוותמ םהו )ןלהל רדגומכ( הריציבו Adobe Stock יתורישב ךלש שומישה תא םירידסמ הלא םיפסונ םיאנת םייללכה  שומישה   יאנת 
 םישגדומ םיאנתל .)"םיאנת" דחיב םיארקנ םייללכה םיאנתהו םיפסונה םיאנתה( www.adobe.com/go/terms תבותכב םיאצמנש )"םייללכ םיאנת"(
 .םייללכה םיאנתב תרדגומה וזל ההז תועמשמ היהת ןלהל םירדגומ םניא רשא
 

 .תורדגה .1

 ירתא וא ,)תבקוע URL תבותכב וא( www.stock.adobe.com תבותכב םינימזה Adobe Stock יתוריש ושוריפ "טנרטניא ירתא" חנומה 1.1
 .ןוישירל תונימזל )ןלהל רדגומכ( תוריצי םיכפוהש Adobe לש םירחא םימושיי וא טנרטניא

 לכו תוינבת יסכנ ,דממ תלתב םיסכנ ,ואדיו ינוטרס ,םירוטקו ,תונומת ,םירויא ,םימוליצ ןכו ,)ןלהל רדגומכ( Pro תונומתושוריפ "תוריצי" חנומה 1.2
  .םהשלכ טנרטניא ירתא תועצמאב ןוישיר ול קינעמ התאש Adobe Stock לש ןכותכ תרדגומה תרחא תיפרג וא תריואמ הריצי

 
 תוכז .ןהילעו תוריציב ןיינעהו תולעבה ,תויוכזה לכ תא ונידיב םירמוש ונלש ןוישירה ינתונו ונחנא ,םיאנתב שרופמ ןפואב ןיוצ םא אלא .תולעב  .2
 .הלא םיאנתל ףופכב ךילע תורבוע ןניא ןהילא רשקהב וא תוריציה לע תולעבה תוכזו ןיינקה
 

 .תויפיצפס תולבגהו הריציה לע ןוישירה  .3

 .תויפיצפס תולבגהו ליגר ןוישיר  3.1

 הרבעהל ןתינ וניאש ,ימלוע ללכ ,ידעלב אל ,עובק ןוישיר ךל םיקינעמ ונא ,ליגר ןוישיר תשכרו הדימב ,ךדצמ םיאנתה יולימל ףופכב .ליגר ןוישיר  )א(
 ,לפכשל ,הריציב שמתשהל ,הנשמ יושירל ןתינ וניאשו ,))ןלבקו דבוע לש שומיש( )ב(3.4-ו )חוקלה וא קיסעמה ידי-לע שומיש( )א(3.4 םיפיעסב דבלמ(
 אלו ישיא שומיש )2( ןכו ;טושיקו םודיק ,קוויש ,םוסרפ תורטמ )1( ךרוצל ,ןוסחאה יעצמא לכב ,ןויכראב התוא ןסחאל וא הריציה תא גיצהלו תונשל
 ןוישיר" הנוכמ הז ףיעסב ראותמה ןוישירה .)ליגר ןוישיר לש תויפיצפס תולבגה( )1()ב(3.1 ףיעסב ןלהל ראותמש יפכ םימעפ 500,000 דע ,ירחסמ
  ."ליגר

 :'ליגר ןוישיר' תרגסמב תאצמנש הריצי לכ לע תולח ןלהלש תולבגהה ,)תולבגה( 4 ףיעסבש תולבגהל ףסונב .ליגר ןוישיר לש תויפיצפס תולבגה  )ב(

 ,עפומב הריצי בלשל )ב( וא ;)םיקתוע תוברל( םיספדומ םירמוח 500,000-מ רתויב הריצי לש לופכש רשפאל וא םורגל )א( ,רבטצמב ,יאשר ךניא  )1(
 תוגצומה תוריצי לע הלח היופצה םיפוצה תומכ לע הלבגהה .םיפוצ 500,000-מ רתוי הלודג תויהל היופצ להקה תומכ םהבש תילטיגיד הקפה בוא רודישב
 תויצקילפאב וא םירחא טנרטניא ירתאב תוגצומה תוריצי לע הלח הניא ךא ,טנרטניא יססובמ םירחא גנימירטס יתורישב וא OTT גוסמ גנימירטס יתורישב
  ;תורחא תודיינ

 ,השדחה הריציהש ךכ יוניש הרבע הריציה )א( ,ןכ םא אלא ,השירד יפל םירצומ ללוכ ,הצפהל וא הריכמל תדעוימה הרוחסב הריצי בלשל יאשר ךניא  )2(
 רשקתמ וניא הז הרוחס טירפ לש ינושארה ךרעה )ב( וא ;תירוקמ הריציל בשחיהל הלוכיו רוקמה תריציל המוד הניא ,וזכש הרוחסב תבלושמ איהש יפכ
  ;המצע הריציל

 רתא בוציע לש תינבת ,המגודל( בוציע תוינבת לש היצקילפאב וא תינורטקלא תינבתב התוא בלשל וא התוא לולכל ,הריציב שמתשהל יאשר ךניא  )3(
 ןכו ;)םיינורטקלא רוקיב יסיטרכ וא הכרב יסיטרכ לש תוינבת ,תגצמ וא טנרטניא

 .תרושקתל דדוב הנומת ץבוק לש הצפה תללוכש תונותיעל העדוה םע התוא גיצהל וא ץיפהל ,לפכשל ,הריציב שמתשהל יאשר ךניא  )4(

 .תויפיצפס תולבגהו רפושמ ןוישיר  3.2

 םלוא ,'ליגר ןוישיר' תחת תועיפומה תויוכזה ןתוא תא ךל םיקינעמ ונא ,רפושמ ןוישיר תשכרו הדימב ,ךדצמ םיאנתה יולימל ףופכב .רפושמ ןוישיר  )א(
 הנוכמ הז ףיעסב ראותמה ןוישירה .)ליגר ןוישיר לש תויפיצפס תולבגה( )1()ב(.3.1 ףיעסב העיפומה םיפוצה רפסמ וא םילופכשה תומכ לע הלבגהה אלל
 ."רפושמ ןוישיר"

 4 ףיעסבו )ליגר ןוישיר לש תויפיצפס תולבגה( )4()ב(3.1 ,)3()ב(3.1 ,)2()ב(3.1 םיפיעסב תולבגהה .רפושמ ןוישיר לש תויפיצפס תולבגה  )ב(
 .'רפושמ ןוישיר' תרגסמב תאצמנש הריצי לכ לע תולח )תולבגה(

 .תויפיצפס תולבגהו בחרומ ןוישיר  3.3

 ,'רפושמ ןוישיר' תחת תועיפומה תויוכזה ןתוא תא ךל םיקינעמ ונא ,בחרומ ןוישיר תשכרו הדימב ,ךדצמ םיאנתה יולימל ףופכב .בחרומ ןוישיר  )א(
 ןוישיר"( םיפוצה רפסמ וא םילופכשה תומכ לע הלבגה אלל ,הצפהל וא הריכמל םידעוימה תינבת יצבקו הרוחסב בולישל הריציב שמתשהל תוכזל ףסונב
 :לש רשקהב הב שמתשהלו הריציה תא גיצהלו ץיפהל ,לפכשל יאשר ךנה ,הרהבה םשל .)"בחרומ



 

 

 תועצמאב הילא תשגל וא הריציב שמתשהל יאשר ןעמנהו הדימב ,ץיפהל וא שדחמ רוכמל הרטמב בוציע תוינבת לש תויצקילפאו תוינורטקלא תוינבת  )1(
 ;דבלב תינבתה

 תרחא הרוחס לכ וא ,הכרב יסיטרכ ,תוזרכ ,טריש-יט תוצלוח ,םילפס ,ראשה ןיב ,ללוכ ,הצפהל וא שדחמ הריכמל ודעונש םיתורישה וא תורוחסה לכ  )2(
 ןכו ;"השירד יפל הספדה" יתורישו

 הריציב השענ אל )ב( ןכו ;תונותיעל העדוהה לש רשקהב קר המסרופ הריציה )א( :םא ,הידמל דדוב הנומת ץבוק לש הצפה תוברל ,תונותיעל העדוה  )3(
 .תרחא ךרד םושב הצפוה אל איהש וא שומיש

 .'בחרומ ןוישיר' תרגסמב תאצמנש הריצי לכ לע תולח )תולבגה( 4 ףיעסב תולבגהה .בחרומ ןוישיר לש תויפיצפס תולבגה  )ב(

 .)תולבגה( 4 ףיעסבש תולבגהלו םיאנתל תופופכ הלא תופסונ תויוכז .תופסונ תויוכז  3.4

 םכסה תועצמאב ןוישירה תא חוקלל ריבעתש החנהב ,ךיתוחוקלמ דחא תבוטל הריציב שמתשהל יאשר ךניה .חוקלה וא קיסעמה ידי-לע שומיש  )א(
 ךתנווכב םא .ךלש חוקלה וא קיסעמה ידי-לע הריציב שומישה לע ידעלבה יארחאה התא .םיאנתהמ תוחפ אל םיליבגמ ויאנתש ףוכאל ןתינש בתכב
 .הריציה רובע םיפסונ תונוישיר שוכרל ךילע ,םירחא תוחוקל תבוטל הריציה התואב שמתשהל

 החנהב ,הנשמ ינלבקל וא םידבועל הלש תושרומ תורזגנ וא הריציה תא םיליכמש םיצבקה תא ריבעהל יאשר ךניה .ןלבקו דבוע לש שומיש )ב(
 .דבלב ךמעטמ הריציב שמתשהלו םיאנתב תועיפומש תולבגהל תייצל ,הפיכאל ןתינה בתכב םכסה תועצמאב ,ומיכסה םירכזומה הנשמה ינלבקו םידבועהש
 .הריציב שומישל תופסונ תויוכז ןיא הנשמה ינלבקלו םידבועלו ,יוניש אלל הריציה תא ריבעהל יאשר ךניא ,הז הנשמ ףיעסב רומאכ טעמל

 םימ ןמיס תואסרג המידקמ הגוצתב גיצהל וא ,התוא גיצהל וא תונשל ,לפכשל ,)בכרה ,רמולכ( ”comp“ תסרגב שמתשהל יאשר התא .בכרה ןוישיר  )ג(
 שכרנ םא אלא .)"בכרה ןוישיר"( הדרוהה דעוממ םימי 90 דע ,רוצייה ךלהמב הארית הריצי ובש ןפואה תא המידקמ הגוצתב גיצהל ידכ קרו ךא ,הריצי לש
 .ןכמ רחאל יושירל הנימז היהת בכרהה ןוישיר תחת תדרוהש יהשלכ הריציש םיחיטבמ ונניא .םימה ינמיס םע הריציל תורחא תויוכז ךל ןיא ,ןוישיר
 

 .תולבגה  .4

 :יאשר ךניא .תויללכ תולבגה  4.1

 ףקיהמ גרוחש ןפואב וא דדוב ץבוקכ הילא תשגל וא התוא ץלחל וא דירוהל ,הב שמתשהל ישילש דצל רשפאמה אוהש ןפוא לכב הריציב שמתשהל  )א(
 ;הריציה לש ןוישירה

 רצוי לש תוירסומה תויוכזה לשמל ,םירחא תושי וא םדא לש תורחא תויוכז וא ינחורה ןיינקה תויוכז תא הרפמ רשא הריציה לש רשקהב הלועפ עצבל  )ב(
 ;הריציב םיעיפומ ,ולש ןיינקה וא ,אוהש םדא לכ לש תויוכזהו הריציה

 תוסנל וא ,)הקלח וא הלוכ( הריציב שומיש םישועש תוריש ןמיס וא וגול ,ירחסמ םש ,םגדמ ןמיס ,ירחסמ ןמיס לש םושירל השקב שיגהל וא ,םשריהל  )ג(
 ;הריציב שמתשהל והשלכ ישילש דצמ עונמל

 ;יקוח וניאש רחא ןפוא לכב וא ץימשמ ,יפרגונרופ ןפואב הריציב שמתשהל  )ד(

 ךות ,תקולחמב יונש וא ירסומ אל ,אימחמ אלכ ותוא הארי ריבס םדאש אשונל רשקהב ןיינקה תא וא/ו םינמגודה תא גיצמש ןפואב הריציב שמתשהל  )ה(
 תזמורמ הכימת ;םימוד תומוקמ וא םיתוריש וא םירגובמל רודיב ינודעומ ;קבטל תומוסרפ ראשה ןיב תוללוכ ךכל תואמגוד ,הריציה יפואב תובשחתה ידכ
 ;תיזיפ וא תישפנ תוכנל הזימר וא ;העד לע תוססובמש תורחא תועונתב וא תיטילופ הגלפמב

 _ ןכותה ףתשמ םש" :וז תינבתב ,םישיה שומישל םיאתמש ןפואב ,םירצויה תא ריכזהל ילבמ הכירע תורטמל הריציב שמתשהל  )ו(
stock.adobe.com", טנרטניאה רתאב ןיוצמש יפכ וא; 

  ;הריציה לש םיטרפה תינולחב טנרטניאה רתאב תוגצומה תופסונה תולבגהה לכל דגונמה ןפואב הריציב שמתשהל )ז(

 וא םירצויה םה רחא ישילש דצ וא התאש עמתשמ וא שרופמ אווש גצמ גיצהל וא ,תוריציל תורושקה ןיינק תועדוה לכ תונשל וא שטשטל ,ריסהל  )ח(
 וא ;הריציה לש םירצויה תויוכז ילעב

)I(   תורטמל תוריציל םיכיושמה םירחא םינותנ-הטמ וא חתפמ תולימ ,בותיכ לע עדימ ,תרתוכ לכב וא תוריציב שמתשהל )הניב וא הנוכמ תדימל )1 
  .םישנא לש יוהיזל ודעונ וא וננכותש תויגולונכט )2( וא ;תיתוכאלמ

 :"דבלב םיכרוע שומישל" תויהל ודעונש תוריצי רובע .הכירע תורטמל שומישה לש תולבגה  4.2

 וא םייתושדח םיאשונ וא םיעוריא לש רשקהב )2( ;הריציה לש תועמשמהו הכירעה רשקה לע רמושש ןפואב )1( וללה תוריציב שמתשהל יאשר ךניה  )א(
 לש םיטרפה תינולחב טנרטניאה רתאב תועיפומש ישילש דצ ימרוג לש ןוישיר ינתונ לש תופסונה תולבגהל םאתהב )3( ןכו ;ירוביצ ןיינע םהב שיש םיאשונ
  ;הריציה

 רתאב ןיוצמש יפכ וא ,"stock.adobe.co / ןכותה ףתשמ םש" :וז תינבתב ,םישיה שומישל ריבס ןפואב םיאתמש ןפואב ,םירצויה תא ריכזהל ךילע  )ב(
  ;טנרטניאה

 ,וללה תוריציה תא תונשל )2( וא ;)הרוחס רוציי וא תמוסרפ ,תוסח ,םודיק ,המגודל( תירחסמ הרטמ לכל הלא תוריציב שמתשהל )1( יאשר ךניא  )ג(
 ןכו ;לדוגה לש לק יוניש וא לק ךותיח ,תינכט תוכיא לש תולק תומאתה טעמל



 

 

 חיטבהל )2( ןכו ;הריציה לש םירצויה תויוכז לעבמ תורישי ןוישיר לבקל )1( הליחת ךילע ,תירחסמ הרטמל םיכרוע תריציב שמתשהל ךנוצרב םא  )ד(
 .ךרוצה יפל תופסונ תואשרה לש הלבק

 ךילע ,ךויש לבקי רחא Stock ןכות קפס ובש רשקהב תוריציב שומיש השענ םא )א( ,)תויללכ תולבגה( )ו( 4.1 ףיעסב תויובייחתהל ףסונב .ךויש  4.3
 הניחבמ םיריבס םיצמאמב שמתשהל ךילע ,תילוק-רוא הקפהב הריציב שומיש השענ םא )ב( ןכו ;Adobe Stock-ל יתועמשמ ןפואב המוד ךויש םג לולכל
  .stock.adobe.com/ןכותה ףתשמ םש :האבה תינבתב רשפאה תדימבו ,היישעתה ינקתל םאתהב Adobe Stock-ל ךויש לולכל ידכ תירחסמ
 

 .םיתווצלו VIP-ל ,םייקסע םישמתשמל ,יונימ ילעב םישמתשמל םידחוימ םיאנת  .5

 םיתימע ,םירושק םימרוגב רבודמ םא םג ,יונימב שמתשהל םהל רשפאל וא םירחאל ךלש יונימה תא ריבעהל יאשר ךניא .יונימב שמתשמ ןובשח  5.1
  .יונימה תועצמאב םימעפ המכ הריציל ןוישיר קינעהל יאשר התא ,תאז םע .םידבוע וא םינלבק ,הדובעל

 ובש ךיראתה ירחא וא ינפל שכרנ ןוישירהש ןיב ,קסעל קנעומ הז ןוישיר ,יהשלכ הריציל ןוישיר שכור יקסע שמתשמ םא .םייקסע םישמתשמ  5.2
  .ונתיא קסעה לש םכסהל ףופכ יקסעה שמתשמה ידי-לע יהשלכ הריציב שומישה .הנורחאל םיאנתה ונכדוע

 תינכותמ קלחכ ,Adobe לש VIP תינכות תועצמאב Adobe Stock לש תוכז תודוקנ שכור התא םא .VIP-ב Adobe Stock לש תוכז תודוקנ  5.3
Creative Cloud Team, )12 יטמוטוא ןפואב וגופי ולצונ אלש תוכז תודוקנ )ב( ןכו ;תוכז תודוקנב תושיכר לע יפסכ רזחה לבקל לכות אל )א 

 .השיכרה דעוממ םישדוח

 Pro תונומת לע קר םילח )CC Pro Edition תינכות רובע םידחוימ םיאנת( 5.4 ףיעסב םיאנתה .CC Pro Edition תינכות רובע םידחוימ םיאנת  5.4
 םידחוימ םיאנת( 5.4 ףיעס ןיב תושגנתה תמייק םא .ןוגרא לש VIP חוקל וא תווצ אוהש חוקל ידי-לע CC Pro Edition תינכותמ קלחכ ןוישיר תולעב
 .דבלב Pro תונומת ןיגב רבוג )CC Pro Edition תינכות רובע םידחוימ םיאנת( הז 5.4 ףיעס ,םיאנתב רחא ףיעס לכו )CC Pro Edition תינכות רובע

)A(  תורדגה. 

 םהש תוחוקלל הנימזה , המשב ”Pro Edition“ םילימה תא תללוכש Creative Cloud לש תינכות לכ השוריפ ”CC Pro Edition תינכות“  )1(
  .ןוישיר ןהל קינעהלו Pro תונומת לש לבגומ יתלב רפסמ דירוהל תוכזה תא תללוכו ,םינוגרא לש VIP תוחוקללו םיתווצ

  .הלש ףקותה תעיקפ וא CC Pro Edition תינכות םויס רחאל דימ םיעיפומה םימיה 30 השוריפ ”דסח תפוקת“  )2(

 CC תינכותמ קלחכ Adobe Stock לש "ליגר" ןכותכ Adobe ידי-לע םינמוסמה םירוטקווהו םירויאה ,תונומתה קר ושוריפ ”Pro תונומת“  חנומה )3(
Pro Edition. תונומת" ,הרהבה םשל Pro" הריצי לכו ,תינבת יצבק ,דממ תלתב םיסכנ ,ואדיו ינוטרס ,הלבגה אללו תוברל ,רחא סכנ לכ תוללוכ ןניא 

 .דיתעב ומייקתיש וא םויכ םימייקה םירחא טמרופ וא הידמ לכב הריצי לכ וא ,תרחא תיפרג וא תיתוזח

 ללוכ ,םיתווצל תדעוימה CC Pro Edition תינכות תא ושכר רשא םיתווצ םהש תוחוקל רובע Creative Cloud ושוריפ ”םיתווצ תוחוקל“  חנומה )4(
  .VIP ךרד

 תדעוימה CC Pro Edition תינכות תא ושכר רשא םיינוגרא תוחוקל רובע Creative Cloud ושוריפ "ןוגרא לש VIP תוחוקל"  חנומה )5(
  .VIP ךרד םינוגראל

 )2( ןכו ;רפושמ ןוישיר תרגסמב םיתווצ תוחוקל )1( :םיאבה םימרוגל ןוישירב תונתינ Pro תונומת ,םיאנתב הדימעל ףופכב .Pro תונומתל ןוישיר  )ב(
 .בחרומ ןוישיר תרגסמב ןוגרא לש VIP תוחוקל

  .Pro תונומת רובע ןוישירב תולבגמ  )ג(

 תונומת לש םייפיצפסה םישומישה רובע עובק אוה )CC Pro Edition תינכות רובע םידחוימ םיאנת( 5.4 ףיעסב תוטרופמה Pro תונומתל ןוישירה   )1(
Pro תינכות לש הפוקתה ךלהמב ןהב תשמתשהש CC Pro Edition, דסחה תפוקתב ןכו ,םישודיח וא תובחרה ללוכ.  

  .CC Pro Edition תינכותל השיגב םלוה יתלב שומיש תושעל וא Pro תונומת יאלמב רוגאל אל םיכסמ התא  )2(

 .Pro תונומת לע םילח םניא בכרה תונוישיר  )3(

 דעומ ינפל ןהילע תמלישו תדרוהש Pro-ה תונומת לכב שמתשהל לכות הכלהמבש דסח תפוקת לבקת .CC Pro Edition תינכות לש םויסה ףקות  )ד(
 תופופכ תויהל תוכישממ שומיש ןהב השענש Pro תונומת לכו ,רחא הצק שומישב וא טקיורפב CC Pro Edition תינכות לש ףקותה תעיקפ וא םויסה
 תובשחנ ןניא ,דסחה תפוקת םויס ינפל שומיש ןהב תישע אלש ךא ,ףקותה תעיקפ וא םויסה דעומ ינפל ןהילע תמלישו תדרוהש Pro-ה תונומת לכ .םיאנתל
 יאשר ךניא ,דסחה תפוקת ךלהמב םירתומה םיאנתה טעמל .דסחה תפוקת ךלהמב Pro תונומת דירוהל יאשר ךניא ,הרהבה םשל .תושרומ תונומתל
 CC Pro תינכות לש ףקותה תעיקפ וא םויסה דעומ רחאל ,)הנוש וא השדח הרוחסב לשמל( שדח רשקהב וא ,הנושארה םעפב Pro תנומתב שמתשהל

Edition. תנומת תללוכש תיקוויש תרבוח תספדה רבכ םא ,המגודל Pro, שמתשהל יאשר ךניא ךא ,דעל וללה תורבוחה תא רציילו ךישמהל יאשר התא 
  .רחא הצק שומישל וא שדח טקיורפ ךרוצל CC Pro תנומתב
 

  .ונלש יופישה תובוח  .6

 דצ ידי-לע השענש יטפשמ ךילה וא הלועפ ,העיבת לש הרקמב הנגה קפסנ ונא ,םיאנתל ףופכב השענ תוריציב שומישהש החנהב .ונלש יוציפה תבוח  6.1
 םיאנתל םאתהב יופיש תחת תאצמנש הריציב ךלש שומישהש העיבתב ןעטנ ובש הרקמבו ףקותב םיאנתה דוע לכ )"העיבת" דחי( ,תושי וא םדא דגנ ישילש



 

 

 השוריפ "יופיש תחת תאצמנש הריצי" .)"יופיש תעיבת"( ישילש דצ לש תויטרפה וא םוסרפה תויוכז ,םיירחסמ םינמיס ,םירצוי תויוכז רישי ןפואב רפמ
 האצותכ ןירשימב ךל ומרגייש )"םידספה" ,דחי( תויובחה וא תואצוהה ,תויולעה ,םידספהה ,םיקזנה רובע ךל םלשנ ונא .הרובע תמלישו תדרוהש הריצי לכ
  .ונידי-לע םתחייש בותכ הרשפ םכסה תרגסמב ומכסוי וא תיטופיש תוכמס לעב ןיד תיב ידי-לע יפוס ןפואב ךדגנכ וקספיי רשאו הרפה תעיבתמ

 :העיבת לש הרקמב יהשלכ תוירחאב אשינ אל .יופישל םיאנת  6.2

 ונתיאמ הארוה תלביקש רחאל הריציב שומיש לכ )3( ;רחא עדימ וא םירחא םירמוח םע הריצי לש בוליש לכ )2( ;הריצי לש יוניש לכ )1( :תובקעב  )א(
 וא ;הריציב תשמתשה ובש רשקהה )5( וא ;"דבלב םיכרוע שומישל" תודעוימש תוריציב שומיש לכ )4( ;הריציב שמתשהל קיספהל

 ונל קפסת אל )2( ;ךכ לשב עגפינ ונאש הדימב ,ךכ לע הארתהה תלבק רחאל ירשפאה םדקהב יופיש תעיבת לע בתכב ונל עידות אל )1( :ובש הרקמב  )ב(
 תאו ךילהתב טולשל תוידעלבה תויוכזה תא ונל קפסת אל )3( ;יופישה תעיבת תובקעב רדסה תקסע וא הנגה ךרוצל ונידי-לע שרדייש ריבסה עויסה תא
 .ונתיאמ בתכב המכסה אלל יופישה תעיבת לש רשקהב האדוהמ ענמית אל )4( וא ;יופיש תעיבת לש הרקמב רדסהל עיגהל תוכמסה

 תאצמנש הריציה לש הדרוה העצבתה הבש םימעפה רפסמל רשק אלל ,ונתיא ךלש רחא םכסה לכב וא םיאנתב ןיוצמה ףא לע .תובח תלבגה  6.3
 יקוח לכ ףא לע .הריצי לכל רלוד 10,000 לע הלעת אל הריצי לכ ןיגב ונלש תללוכה תיפרצמה תובחה ,ןוישיר הרובעב ןתינש וא יופיש תחת
 המרגש תושחרתהה וא עוריאה ,הלועפה דעוממ םייתנש לש חווטב םיכוסכס בושייל ךילה וא הלועפ לכ ליחתהל שי ,םימישיה תונשייתהה
 .העיבתל

 .יופיש תעיבת וא הריצי לכ לש רשקהב ,ךלש ידעלבה דעסהו ,ונלש הדיחיה תובייחתההו תובחה אוה רומאה .ידעלב דעס  6.4
 

 .ךלש יופישה תובוח  .7

 ,ונילא םירושקה םימרוג ,ונלש תבה תורבח תאו ונתוא תוצפל ךילע היהי ,םייללכה םיאנתב ךלש תויובייחתהה תא ליבגהל ילבמ .ךלש יוציפה תבוח  7.1
 ךלש שומישהמ עבונש ,ריבס ןיד ךרוע תחרט רכש תוברל ,קזנ וא דספה ,השירד ,העיבת לכ ןיגב ונלש תונוישירה ינתונ וא םיפתושה ,םידבועה ,םינכוסה
 תדעוימש הריציב שומישה רתיה ןיב תוברל ,ךדי לע םיאנתה לש הרפהל וא ,))ונלש יופישה תובוח( 6 ףיעסב ןיוצמש יוציפה טעמל( וילא רושק וא הריציב
  .םימיאתמה האשרהה וא ןוישירה תא הליחת לבקל ילבמ תוירחסמ תורטמל "דבלב םיכרוע שומישל"
 

  .רותיו יבתכ  .8

  .הריציב תולולכש חתפמ תולימ וא םינותנ-הטמ ,תורתוכ ,תויבותכ ,תוירוגטק ,םירושק םירואית תוברל ,הריציה לש קוידה לע םיארחא ונניא .קויד 8.1

 ונידי-לע ךל וקפוסש תולאשל תובושתל וא םירמוחל ,בושמל ,עדימל עגונב תוירחא לכ שרופמ ןפואב ונילעמ םיריסמ ונא .יטפשמ ץועיי אלל 8.2
 הווחמכ םינתינה ,תרחא ךרדב וא ,הריציב ךלש עצומה שומישב וא הריציב ךלש שומישב ,וללה םיאנתב רבודמש ןיב ,ונלש םיגיצנה ידי-לע וא
  .יטפשמ ץועיי םיווהמ םניאו דבלב

 וננוסש תוריציל תשגל םיאשר יקוח אוה םירגובמל ןכות ןהבש תונידמב םייח רשאו 18 לעמ םליגש Stock ישמתשמ קר .חוטב שופיח 8.3
  .חוטב שופיח תועצמאב
 

 תורוהל םייושע ונא ישילש דצ לש העיבתל אשונ תויהל היושע הריציש ,ןימאהל הריבס הביס Adobe-ל וא ךל שי םא וא ,ךל עודי םא .תויוגייתסה  .9
 ,ךלש תוחוקלהש חיטבהלו ,ירשפאה םדקהב ךכל תונעיהל ךרטצתו ,הריציה לש הקזחה וא הצפהה ,הגצהה ,יונישה ,לופכשה ,שומישה תא קיספהל ךל
 לש הדרוהה תא עונמל )ב( ןכו ;הריצי לכ לש יושירה תא קיספהל )א( ,ןותנ עגר לכב םיאשר ונא .הריציב שמתשהל וקיספי םיקיסעמהו םידבועה ,םיציפמה
  .הריצי לכ
 

 םיאנתה תרפה לש הרקמב ,תמדקומ העדוה ןתמ רחאל הריציב שמתשהל ךלש תוכזה תא וא וללה םיפסונה םיאנתה תא םייסל םיאשר ונא .םויס  .10
 .הריציה לש הקזחהו הצפהה ,הגצהה ,יונישה ,לופכשה ,שומישה תא קיספהל ךילע הז הרקמב ;ךדצמ
 

 ;הלצונ אלש תלבגומה תומכה לכב ןיינע וא תולעב ,תוכז לכ לע רתוות )א( ,םיפסונה םיאנתה םויס םע וא ,םייתסי ךלש יונימה םא .םויסה תועמשמ  .11
 לכותו לוחל וכישמי וקנעוהש םיעובקה תונוישירה לכ ,)CC Pro Edition תינכות לש םויסה ףקות( )ד(5.4 ףיעסב ועבקנש םיאנתה טעמל )ב( ןכו
 תוריציש ןכתייש ןוויכמ ,ןוישיר הרובעב תקנעהש הריצי לכ דירוהל ךילע .םיאנתב הדימעל ףופכב ,ןוישיר הרובעב תקנעהש הריציב שמתשהל ךישמהל
  .הלש ףקותה תעיקפ וא תינכותה םויס רחאל תונימז ויהי אל תושרומ
 

 היהנש םיכסמ התא ,הלא םיאנת לש הרפה ךות ,הב שומיש וא ,םירחא ידי-לע וא ךדי-לע הריציל תישרומ אל השיג לש הרקמב .העינמ וצל דעס  .12
  .ןוקיתל תונמדזה וא תמדקומ העדוה קפסל ילבמ ,אוהש טופיש םוחת לכב )ףוחד יטפשמ דעס לש ליבקמ גוס וא( העינמ יווצ תומדב םידעס שיגהל םיאשר
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