
 

 של נוספים תנאים

.הקודמות הגרסאות כל את מחליף.  ביוני : אחרון עדכון

ומשולבים כהתייחסות , המיועד למטרות הדגמה( תנאים נוספים אלה מסדירים את ההורדה של כל תוכן שהוא )המוגדר להלן
התנאים ) המופיעים בכתובת  "(התנאים הכלליים)" לתנאי השימוש הכלליים של 

בין אם אתה מוריד תוכן כלשהו בשם עצמך ובין אם אתה מוריד "(. תנאים"הנוספים הללו והתנאים הכלליים מכונים ביחד 
אם אין ברשותך . ית המלאה לחייב את המעסיק שלךאתה מצהיר ומתחייב שבידך הסמכות המשפט, אותו בשם המעסיק שלך

לתנאים מודגשים . אל תקבל את התנאים ואל תעשה שימוש בתוכן, סמכות זו או אם אינך מקבל את התנאים או מסכים להם
. אשר אינם מוגדרים להלן תהיה משמעות זהה לזו המוגדרת בתנאים הכלליים

 סרט, אלקטרוני גופן,  קובץ, הנפשה, איור, לדוגמה  קובץ, תצלום, גופן כל פירושו "תוכן( "אלה: ) נוספים בתנאים

 או אחר אמצעי בכל או דיגיטליים, אלקטרוניים, אופטיים באמצעים שהופקה חזותית תצוגה, שלישי צד של חומר, וידיאו או
 לגורמים השייכים חומרים פירושו" שלישי צד של חומר( "וכן ), מלווה חומר כל עם ביחד מתקין שאתה חומר או מדיה בכל

 הקשורים הקבצים וכל וידיאו צילומי, תצלומים, שירים מילות, מוסיקה, הגבלה וללא לרבות, בתוכן המשולבים,  שאינם

. אליהם

 בתוכן להשתמש עולמי וכלל להעברה ניתן שאינו, בלעדי לא רישיון בזאת לך מעניקים אנו. סטנדרטיים רישיון תנאי .
 שהדבר כפי. אותם לבצע תוכל, מותר שימוש מהווים השימוש או הפעילות אם רק(. להלן כמוגדר) המותרים השימושים לצורך
 השלישי והצד בתוכן היוצרים זכויות בעלת תהיה , -ו בתוכן משולבים שלו שהחומרים שלישי צד כל בין מוסכם

 ברחבי והבעלות הקניין זכויות כל את תשמור . -ל המסופק השלישי צד של בחומר היוצרים זכויות בעל יהיה

 את ישמור שלישי צד של חומר שבבעלותו שלישי צד וכל, בתוכן המגולמות הרוחני הקניין וזכויות היוצרים זכויות לכל העולם
 אינך. שלישי צד של בחומר המגולמות הרוחני הקניין וזכויות היוצרים זכויות לכל העולם ברחבי והבעלות הקניין זכויות כל

.בתוכן הנכללות יוצרים זכויות בדבר הודעות לשנות או להעביר רשאי

.הרישיון במסגרת מותרים שימושים .

 לשם(. להלן כמוגדר) מותרים כשימושים המוגדרות וההדרכה ההדגמה למטרות ורק אך בתוכן להשתמש רשאי אתה 
 המוצר פרסום או לשיווק או אחרת הפצה או רישוי, חוזרת למכירה המיועדים במוצרים בתוכן להשתמש רשאי אינך, הבהרה

. יוצרים זכויות הפרת יהווה מותר כשימוש מוגדר שאינו בתוכן שימוש כל. שלך

 קבצים להעביר ותוכל, להלן( ג) בסעיף המפורטות המטרות לצורך בתוכן להשתמש רשאי אתה. מושבים הגבלות 
 לא אלה שלגורמים בתנאי, המותרים השימושים לצורך אינטרנט שירותי ספקי או מדפסות, לקוחות אל תוכן המכילים נפרדים

 התוכן את להתקין רשאי אתה. תספק שאתה קובץ מכל אותו לחלץ או לגשת יוכלו ולא בתוכן נוסף שימוש לעשות זכויות יהיו
 את לבצע זכאי אתה, אלה נוספים ולתנאים המותרים לשימושים בכפוף אך, פעם בכל בלבד אחד במיקום בו ולהשתמש
 אחד ממיקום שלו והארכיונים התוכן את פיזי באופן להעביר רשאי אתה. הפעמים מספר על הגבלה ללא המותרים השימושים

 אחד ממיקום ביותר התוכן את תצטרך אם. הקודם במיקום במקום, החדש במיקום בתוכן להשתמש תוכל זה ובמקרה, לאחר
 ליצור רשאי אתה. שימוש כל עבור התוכן את להתקין עליך יהיה, אליו לגשת יוכל אחד מאדם שיותר לאפשרות תזדקק או

. זה יחיד גיבוי עותק על אותן ולהציב הקניין הודעות כל את להעתיק ועליך, בלבד גיבוי למטרות התוכן של אחד עותק

: בתוכן "המותרים השימושים" להלן", אסורים שימושים" בסעיף המתוארות למגבלות בכפוף. מותרים שימושים 

 למכירה מיועד לא, כלומר) שלך המוצר עם בשילוב  מוצרי של, ומקוונות מוקלטות, חיות הדגמות לרבות, הדגמה (א)

(; רישוי או חוזרת

 בתוכן שימוש נעשה אם) שלך המוצרים ללא או עם,  במוצרי השימוש הוראת לצורך שנוצרו הדרכה חומרי (ב)

 בסיום להשמידם אוו להסירם ויש השיעור במהלך אחר למחשב נפרדים תוכן קובצי להעביר ניתן, הדרכה קורס במסגרת

וכן(; השיעור

. ידי על ובכתב מראש שאושר אחר שימוש כל (ג)
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, הבהרה לשם. הקודם בסעיף במפורש מותרת שאינה פעולה כל בתוכן לבצע רשאי אינך. הרישיון במסגרת איסורים .
רשאי אינך". אסורים שימושים" של ממצה לא רשימה להלן

 אתרי תבניות, הגבלה וללא לרבות, מקוונת לא או מקוונת בצורה, חוזרת למכירה המיועד יישום בכל בתוכן להשתמש 
 חוברות עיצוב ותבניות  תבניות, אינטרנט

 או מוצר של מסחרית במכירה הכרוכים או המיועדים אחרים במיקומים או אינטרנט באתרי להציגו או בתוכן להשתמש 
 של שאינם שירות

 או רישוי, חוזרת מכירה לצורך אחרים פריטים או( אחרת מדיה כל או בד, נייר על מודפסת) כרזה בכל בתוכן להשתמש 
רווח למטרת אחר מסוג הפצה

.לוגו או שירות סימן, עסק שם, מסחרי שם, מדגם סימן, מסחרי מסימן כחלק בתוכן להשתמש 

 באופן אחרת בדרך לזמין להפיכתו או, בתוכן חוזר לשימוש או חוזרת להפצה המוביל באופן מוצר בכל התוכן את לשלב 
אלקטרוני כקובץ התוכן של שעתוק או גישה או חילוץ שיאפשר

 או מכפיש, זכויות מפר, מוסרי לא, גס, כפורנוגרפי החל לדין בכפוף או  ידי על שייחשב באופן בתוכן להשתמש 

.בתוכן המופיע רכוש או אדם כל של הטוב בשם לפגיעה לגרום סביר באופן שצפוי או, משמיץ

 תומך או משתמש אדם שאותו לחשוב סביר אדם שיוביל( ) באופן אדם או דוגמן הכולל תוכן כל להציג או להשתמש 

 וללא לרבות, רגיש נושא של בהקשר אדם אותו המציג( ) או אחרת יוזמה כל או איגוד, מטרה, שירות, מוצר, עסק בבית

 בחומרים שימוש, לכך רמיזות או מינית והעדפה פעילות, חברתיות בעיות, הנפש ובריאות הבריאות בתחום בעיות, הגבלה
 אדם לכל מחמיא בלתי או כפוגעני סביר באופן להיחשב שעשוי אחר נושא כל או נפשית או פיזית פגיעה, פשע, אסורים
.בתוכן המופיע

בתוכן נכלל האובייקטים קוד אם, האובייקטים מקוד חלק כל של פירוק או לאחור הידור, לאחור הנדסה לבצע 

 דרך בכל להפיץ או להעביר או במתנה להעניק, להמחות, להשאיל, להשכיר, חוזרת מכירה לבצע, משנה רישיון להעניק 
אלה נוספים לתנאים בכפוף המוענקות הזכויות או התוכן את אחרת

 שיתופו או, ניידים מכשירים באמצעות הפצתו או הורדתו את המאפשר אלקטרוני בפורמט התוכן את להציג או להשתמש 
או אחרים קבצים שיתוף טכנולוגיית כל או" לעמית עמית" בשיטת
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