תנאים נוספים לתוכנה
.עדכון אחרון  24:ביולי . 2020,מחליף את כל הגרסאות הקודמות
)"תנאים כלליים"(  Adobeתנאים נוספים אלה מסדירים את השימוש שלך בתוכנה והם משולבים באמצעות הפניה לתנאי השימוש הכלליים של
(התנאים הנוספים האלה והתנאים הכלליים נקראים ביחד "תנאים ").לתנאים מודגשים אשר אינם  www.adobe.com/go/terms_ilשנמצאים בכתובת
.אינם מוגדרים להלן תהיה משמעות זהה לזו המוגדרת בתנאים הכלליים
1

.שימוש בתוכנה

 1.1רשיון תוכנה מבוסס מינוי .אם אנו מספקים לך את התוכנה כחלק מהמינוי שלך לשימוש בשירותים ,אזי בכפוף למילוי התנאים מצדך ,אנו מעניקים
לך רישיון לא בלעדי להתקין את התוכנה ולהשתמש בה( :א )כל עוד המינוי שלך בתוקף( ;ב )כל עוד הוא עולה בקנה אחד עם המספר הכולל של
הרישיונות שנרכשו ;וכן (ג) בהתאם לתנאים ולתיעוד המצורפים לתוכנה .המינוי שלך מאפשר לך להפעיל את התוכנה בשני התקנים (או מחשבים
רק  FRLוירטואליים )לכל היותר בכל פעם ,עם זאת ,אינך רשאי להשתמש בתוכנה בשני ההתקנים בו זמנית .ללא קשר לאמור לעיל ,ניתן להפעיל הצעות
.בהתקן אחד
: 1.2רישיון תוכנה מבוסס התקן .אם רכשת רישיון תוכנה בהתבסס על מספר התקנים או מחשבים וירטואליים ,אזי
; (2) Aרישיון .בכפוף למילוי התנאים מצדך ,אנו מעניקים לך רישיון לא בלעדי להתקין את התוכנה ולהשתמש בה( ) 1:לאורך תקופת הרישיון
במסגרת היקף הרישיון ;וכן () 3בכפוף לתנאים ולתיעוד הנלווה לתוכנה .ממספר התקנות הרישיון אינו יכול לעלות על המספר הכולל של הרישיונות
.שרכשת עבור התוכנה
 Bאתה רשאי ,לצורך תמיכה ישירה במטרה העסקית היעילה שלך ,להעתיק תמונה של -Adobe,הפצה דרך שרת .אם קיבלת אישור מפורש לכך מ
התוכנה למחשב ברשת הפנימית שלך אך ורק כדי לאפשר את ההורדה וההתקנה של התוכנה במחשבים דרך השימוש בפקודות ,נתונים או הוראות ממחשב
המחובר באותה רשת פנימית .עם זאת ,מספר התקנות הרישיון אינו יכול לעלות על המספר הכולל של רישיונות התוכנה שרכשת" .רשת פנימית "פירושה
רשת מחשבים פרטית וקניינית הנגישה לך וכן לעובדים ולקבלנים המורשים שלך .רשת פנימית איננה כוללת את רשת האינטרנט ,קהילת רשת הפתוחה
.לספקים או ספקי שירות ,או קהילת רשת הפתוחה לציבור (כגון קבוצות ,אגודות ,או ארגונים דומים הנוצרים על ידי חברות או רכישת מינוי)
. 1.3הגבלות ודרישות
 Aהודעות קניין .עליך לוודא שכל עותק מורשה של התוכנה שייעשה על ידך יכיל את הודעות זכויות היוצרים והודעות הקניין האחרות המופיעות על
.גבי התוכנה או בתוכה
: Bהגבלות .אלא אם הותר בתנאים ,נאסר עליך
(; )1לארח או להזרים את התוכנה
(; )2לאפשר לגורמי צד שלישי לגשת לתוכנה מרחוק
(; )3לעקוף אמצעים טכנולוגיים שנועדו לשלוט בגישה לתוכנה
( )4לפתח מוצרים העוקפים את האמצעים הטכנולוגיים ,להפיץ אותם או להשתמש בהם עם התוכנה ;אֹו
( Creative )5להשכיר ,להחכיר ,למכור ,להעניק רישיון משנה ,להמחות או להעביר כל חלק מהתוכנה או את הזכויות שלך בתוכנה ,אלא אם רכשת את
לצוותים ,ובמקרה זה תוכל להקצות מושבים בהתאם למסמכים  Creative Cloudלמגזר החינוך (נפרס דרך רישוי משתמש מסוים )או את Cloud
.החלים
 1.4דרישות רישוי אזוריות .אם תרכוש רישיון תוכנה ,לא תוכל להתקין או לפרוס את התוכנה מחוץ למדינה שבה רכשת את הרישיון ,אלא אם הותר
אחרת על פי תוכנית לרישוי רב משתמשים המתקיימת בינך לבינינו .אם אתה מתגורר באזור הכלכלי האירופי ,המונח "מדינה "משמעו האזור הכלכלי
האירופי .ייתכן שנבטל את הרישיון שהוענק בזאת ,נשעה את המינוי שלך או נגביל את הגישה שלך לשירותים ,אם נקבע שאתה משתמש בתוכנה או
.בשירותים באופן שמפר סעיף זה
 1.5הפעלה ואימות .התוכנה עשויה לחייב אותך לבצע פעולות מסוימות על מנת להפעיל את התוכנה או לאמת את המינוי שלך .אם לא תפעיל או תרשום
,את התוכנה ,אם לא תאמת את המינוי או אם נקבע על ידינו כי בוצע שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה בתוכנה ,תיתכן ירידה בתפקוד של התוכנה
: http://www.adobe.com/go/activation_il.התוכנה עלולה לא לפעול וייתכן ביטול או השעיה של המינוי .לקבלת מידע אודות ההפעלה ,ראה
, 1.6מעת לעת .עדכונים אלה עשויים להופיע בצורה של תיקוני באגים -Adobeעדכונים .התוכנה עשויה להוריד ולהתקין באופן אוטומטי עדכונים מ
.כחלק מן השימוש שלך בתוכנה -Adobeתכונות חדשות או גרסאות חדשות .אתה מסכים לקבל עדכונים אלה מ

תנאי תוכנה ספציפית .סעיף זה חל על תוכנות ורכיבים ספציפיים .במקרה של סתירה בין סעיף זה לבין סעיפים אחרים ,סעיף זה יגבר בנוגע
2
.לתוכנות או הרכיבים הרלוונטיים
 Adobe 2.1הכפוף לתנאים הנוספים של שירות  Adobe Fontsתוכנת גופנים .אם התוכנה כוללת תוכנת גופנים (למעט במקרה של גופנים דרך שירות
.אזי סעיף  2.1זה (תוכנת גופנים )חל Fonts: http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_il,
 Aאתה רשאי לספק גופן או גופנים שבהם השתמשת לקובץ מסוים למדפיס מסחרי או ללשכת שירות אחרת ,ולשכת השירות רשאית להשתמש בגופנים
.כדי לעבד את הקובץ ,בתנאי שללשכת השירות יש רישיון בתוקף להשתמש בתוכנת הגופנים הספציפית
 Bאפשר יהיה לשבץ עותקים של תוכנת הגופנים למסמכים אלקטרוניים על מנת להדפיס את המסמכים ולהציגם .רישיון זה אינו מתיר ואין משתמעות
.ממנו כל זכויות שיבוץ אחרות
 Cואשר  http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_ilהיוצאים מן הכלל ביחס לאמור לעיל הם גופנים המופיעים ברשימה שבכתובת
,כלולים בתוכנה אך ורק למטרות הפעלת התוכנה .הגופנים שברשימה אינם מורשים לשימוש במסגרת תנאים נוספים אלה .אינך רשאי להעתיק ,להעביר
להפעיל או להשתמש או להתיר לכל כלי ניהול גופנים להעתיק או להעביר גופנים הכלולים בכל יישום תוכנה ,תוכנית או קובץ ,למעט בתוכנה ,להפעיל
.אותם או להשתמש בהם
 Dכאמור ,כפוף לתנאי  Open-Sourceעם התוכנה עשויים להיות גופני קוד פתוח .השימוש שלך בגופני  Adobeגופנים מסוימים המופצים על ידי
 http://www.adobe.com/go/font_licensing_il.הרישיון החלים ,המופיעים בכתובת
 .2.2אתה רשאי להתקין  Adobe After Effects,אם התוכנה כוללת את הגרסה המלאה של  After Effects.של תוכנת ) (Render Engineהמחולל
במחשבים הנכללים ברשת הפנימית שלך ,אם לפחות במחשב אחד ברשת הפנימית מותקנת הגרסה ) (Render Enginesמספר בלתי מוגבל של מחוללים
פירושו חלק מהתוכנה הניתן להתקנה ,המאפשר לחולל פרויקטים של ") (Render Engineהמונח "מחולל  Adobe After Effects.המלאה של תוכנת
 After Effects.אך אינו כולל את ממשק המשתמש המלא של תוכנת  After Effects,תוכנת
 2.3או תכונות או שירותים מסוימים של מוצרים אלה ,סעיף  . Acrobat, Document Cloud,אם אתה מתקין תוכנה הקשורה לרכישה שלAcrobat
.חל ) (Acrobatזה 2.3
 Aעם תכונות מסוימות באמצעות תעודה דיגיטלית הנמצאת בתוך  PDFמפתחות.התוכנה עשויה לכלול טכנולוגיה המאפשרת לך להשתמש במסמכי
.התוכנה (להלן" ,מפתח ").אינך רשאי לגשת או לנסות לגשת למפתח ,לעקוף ,לשלוט או להשתמש בו ,ולהשבית ,להסיר או להפיץ אותו למטרה כלשהי
 Adobe Certified Bאישורים דיגיטליים .אישורים דיגיטליים עשויים להיות מונפקים על ידי רשויות אישורים של צד שלישי (לרבות ספקי
(יחד להלן" ,רשויות אישורים )"או להיות חתומים באופן עצמי .אתה ורשויות ) Adobe Approved Trust Listוספקי Document Services
האישורים נושאים באחריות הבלעדית לרכישה של האישורים הדיגיטליים ,לשימוש בהם ולהסתמכות עליהם .אתה האחראי הבלעדי להחליט אם
להסתמך על האישור או לא .אלא אם ניתנה התחייבות נפרדת בכתב על ידי רשות אישורים ,אתה נושא בסיכון הבלעדי בכל הנוגע לשימוש שלך
בגין כל חבות ,הפסד ,פעולה ,נזק או תביעה (לרבות כל הוצאה ,עלות ושכר טרחת עו''ד סבירים )  Adobeבאישורים הדיגיטליים .אתה תפצה את
.הנובעים או הנוגעים לשימוש שלך באישור דיגיטלי או ברשות אישורים או כל הסתמכות עליהם
 2.4וכוללת  Shockwave Playerאו  Adobe AIR, Adobe Flash Player,היא תוכנה הכוללת את Adobe Runtime. Adobe Runtime
.קובץ ריצה ביישום מפתח
 Aאו בכל התקן שאינו מחשב אישי או בהתקן משובץ או בגרסת  Adobe Runtimeאינך רשאי להשתמש בתוכנות  Adobe Runtime.הגבלות
() 1בהתקן נייד ,ממיר טלוויזיה ,מחשב כף -Adobe Runtimeהתקן של מערכת הפעלה כלשהי .למען הסר ספק וכדוגמה בלבד ,אינך רשאי להשתמש ב
מרכז מדיה ,שלט חוצות אלקטרוני או שילוט דיגיטלי אחר ,מכשיר אינטרנט או התקן אחר  DVD,יד ,מכשיר טלפון ,קונסולת משחקים ,טלוויזיה ,נגן
התקן טלמאטי ,מכונת משחקים ,מערכת אוטומציה ביתית ,קיוסק ,התקן  (ATM),התקן רפואי ,כספומט  (PDA),המחובר לאינטרנט ,ארגונית ממוחשבת
שלט רחוק או כל מכשיר צריכה אלקטרוני אחר( ;) 2במערכות לתקשורת ניידת ,כבלים ,שידורי לוויין או טלוויזיה של ספקי שירותים ;או () 3בהתקן
זמין בכתובת  Adobe Runtimesאחר במעגל סגור .מידע נוסף על רישוי
https://www.adobe.com/il/products/flashplayer/distribution.html (Adobe Flash Player),
- https://helpx.adobe.com/il/shockwave/shockwave-endו )https://www.adobe.com/il/products/air/faq.html (Adobe AIRof-life-faq.html (Adobe Shockwave).
 Bאלא כחלק משולב במלואו של יישום מפתח שנוצר באמצעות התוכנה ,כולל  . Adobe Runtimeאין להפיץ תוכנת Adobe Runtimeהפצה של
ההפצה  Android.או  iOSכחלק מיישום ארוז להפעלה במערכות ההפעלה  Adobe Runtimeהשירותים הכלולים בתוכנה .לדוגמה ,אין להפיץ תוכנת
של קובץ הפלט או יישום המפתח הסופי בהתקן שאינו מחשב אישי מחייבת אותך להשיג רישיונות שעשויים להיות כפופים לתמלוגים נוספים ואתה נושא
באחריות הבלעדית להשיג רישיונות אלה עבור התקנים שאינם מחשבים אישיים ולשלם את התמלוגים החלים עליהם ;אנו לא מעניקים רישיון
לטכנולוגיות של גורמי צד שלישי להפעלת יישומי מפתח או קבצי פלט בהתקנים שאינם מחשבים אישיים במסגרת התנאים .למעט כאמור במפורש בסעיף
 Adobe Runtime.זה ,אינך רשאי להפיץ תוכנת
 2.5או משתמש בו עם התוכנה ,אינך  Adobe Connectואתה מתקין את התוסף  Adobe Presenterאם התוכנה כוללת את Adobe Presenter.
או להשתמש בו בכל  Adobe Connectבאופן בלעדי במחשב .כמו כן ,אינך רשאי להתקין את התוסף  Adobe Connectרשאי להתקין את התוסף
.יתרה מזאת ,שימוש בחלק של web padמוצר שאינו מחשב אישי ,לרבות וללא הגבלה ,מכשיר אינטרנט ,ממיר טלוויזיה ,מחשב כף יד ,טלפון או התקן
,מותר אך ורק ביחד עם המצגת ) Adobe Presenter Run-Timeתוכנת( התוכנה אשר טבוע במצגת ,במידע או בתוכן שנוצר והופק באמצעות התוכנה

וכן עליך למנוע שימוש כאמור על ידי כל  Adobe Presenter Run-Time,עם המידע או עם התוכן שבהם הוא טבוע .אינך רשאי להשתמש בתוכנת
בעלי הרישיון של המצגות ,המידע או התוכן האמורים ,אלא כפי שהיא מוטבעת בתוך המצגות ,המידע והתוכן האמורים .בנוסף ,עליך לוודא שכל בעלי
 Adobe Presenter Run-Time.הרישיון של המצגות ,המידע או התוכן האמורים ,יימנעו משינוי ,ביצוע הנדסה לאחור או פירוק של תוכנת
 .2.6במחשב בתוך הרשת הפנימית שלך אך ורק לצורך קידוד ,פענוח )" Adobe Media Encoder ("AMEניתן להתקין Adobe Media Encoder.
בפרוייקטים שנוצרו על ידי מופעים מורשים של התוכנה הפועלים במחשבים אחרים בתוך הרשת הפנימית שלך ,בתנאי שמספר  Transcodeאו פעולת
כדי  AMEאינו עולה על המספר הכולל של הרישיונות שרכשת עבור התוכנה .אינך רשאי להשתמש בהתקנת הרשת הפנימית של  AMEההתקנות של
,או כדי להשתמש בו (א )עם תוכנה אחרת פרט לתוכנה שצוינה לעיל ;או (ב )לפעולות שלא ננקטו על ידי משתמש יחיד -AMEלהציע או להתיר שימוש ב
.בתוך הרשת הפנימית שלך  AMEשל פרוייקטים באמצעות -Transcodeלמעט אוטומציה של הפעולה שמתחילה תהליך של קידוד ,פענוח ו
 2.7דרך האינטרנט ,כולל בין השאר ,דרך אירוח באינטרנט ,שירותי סטרימינג או שירותים דומים -Illustratorאינך רשאי לספק גישה ל Illustrator.
ללא קשר -Illustrator,אחרים .בשום מקרה הספקים ומעניקי הרישיונות שלנו לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ,מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש שלך ב
.הספקים או מעניקי הרישיונות שלה על האפשרות לנזקים כאלה -Adobe,לכך שנודע ל
 Aהיא מוטב צד שלישי של תנאים )"Autodesk. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903 ("Autodesk
-Adobe.בנוסף ל  Autodeskוניתנות לאכיפה על-ידי  Autodeskאלה ,והוראות מסוימות נוצרו במפורש לטובתה של
תנאים ספציפיים לתחום שיפוט .סעיף זה חל על תחומי שיפוט מסוימים .במקרה של כל סתירה בין סעיף זה לבין סעיפים אחרים ,סעיף זה יחול
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.בנוגע לתחום השיפוט הרלוונטי
-Consumer 3.1ניו זילנד .לצרכנים בניו זילנד הרוכשים את התוכנה לצורך שימוש אישי או ביתי (לא למטרות עסקיות ),תנאים אלה כפופים ל
).חוק אחריות הצרכן( Guarantees Act
. 3.2האזור הכלכלי האירופי
 Aואתה צרכן (כלומר ,השימוש שלך בתוכנה מתבצע לצרכים -EEAאתה מתגורר ב  ("EEA"),אחריות .אם השגת את התוכנה באזור הכלכלי האירופי
אישיים ולא עסקיים ),תקופת האחריות שלך בנוגע לתוכנה היא תקופת המינוי שלך .החבות הכוללת שלנו בנוגע לכל תביעת אחריות והסעד הבלעדי
והיחיד שלך במסגרת כל אחריות יהיו מוגבלים ,לבחירתנו ,לתמיכה בתוכנה שעליה מבוססת תביעת האחריות ,או החלפתה ;לחלופין ,אם לא ניתן לתמוך
בתוכנה או להחליפה ,החזרת דמי המינוי ששולמו מראש ושטרם נוצלו ,באופן יחסי לתוכנה הספציפית .כמו כן ,על אף שהתנאים חלים על כל תביעה
לפיצויים שתוגש על ידך בנוגע לשימוש בתוכנה ,אנו נהיה אחראים להפסדים הישירים הצפויים באופן סביר במקרה של הפרת התנאים על ידינו .עליך
.לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע ולצמצם נזקים ,בייחוד על-ידי יצירת עותקי גיבוי של התוכנה ונתוני המחשב שלה
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.הודעות בנוגע לצד שלישי

 4.1תוכנה של צד שלישי .התוכנה עשויה להכיל תוכנת צד שלישי ,שעשויה להיות כפופה לתנאים וההתניות של תוכנת צד שלישי ,הזמינים בכתובת
http://www.adobe.com/go/thirdparty_il.
 4.2הרישיון למוצר זה ניתן ( AVC:הפצה בנפח גדול של סחורות ).ההודעה הבאה חלה על תוכנה המכילה פונקציית ייבוא וייצוא של AVCהפצת
ו/או )" AVCלהלן" ,וידאו(  AVCלצורך שימוש אישי ולא-מסחרי על-ידי הצרכן ,לשם (א )קידוד וידאו בהתאם לתקן  AVCבמסגרת רישיון הפטנט של
לא ניתן ולא  AVC.שקודד על-ידי צרכן שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו/או שהושג מספק וידאו שהורשה לספק וידאו ( AVCב )פענוח וידאו
 http://www.adobe.com/go/mpegla_il .בכתובת -MPEG LA, L.L.Cמשתמע כל רישיון לכל שימוש אחר .מידע נוסף ניתן לקבל מ
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.תנאי פלטפורמת יישומים

 5.1כל התחייבות לספק שירותי תחזוקה או  Appleאתה מכיר בכך ומסכים שלא חלה על  .-Apple iTunes Store,אם התוכנה הורדה מApple
תחזיר לך את מחיר רכישת התוכנה ;במידה -Appleו  Apple,תמיכה עבור התוכנה .אם התוכנה אינה עומדת בתנאי האחריות הרלוונטית ,תוכל ליידע את
.כל התחייבות ביחס לתוכנה  Appleהמרבית המותרת על פי חוק ,לא תחול על
 5.2יצרני ההתקן ומפעילי הרשת שלה לא חלה כל  Microsoft,אתה מכיר בכך ומסכים שעל  .-Microsoft Store,אם התוכנה הורדה מMicrosoft
.התחייבות לספק שירותי תחזוקה או תמיכה עבור התוכנה
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