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המופיעים  הנהלת בתי המשפטמלאה של רישיון שימוש בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות 

 באתר זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הגדרות א

 . )להלן גם "המשרד"( , מדינת ישראלהנהלת בתי המשפטהרישיון" הוא "נותן  .1

 את היצירה. יצרש מי" הוא יוצר"ה .2

 על פי תנאי רישיון זה. לשימוש יוצרים המוצע  ן בזכות"התצלום" הוא התצלום המוג .3

 לפנים את תנאי רישיון זה.  ל פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפרזכויות ע מממשש מי"המשתמש" הוא  .4

 

 . כלליב

מצויה  בהם היוצרים זכות ואשר שבאתר סטילס בתצלומי להשתמש רישיון לציבור בזאת מציע המשרד .1

 . להלן מורלא בהתאם, בבעלותו המלאה

 רק אפוא מוענק זה ורישיון, באתר המופיעים התצלומים בכל היוצרים זכות בעל ואיננ המשרד כי, יודגש .2

  .יוצרים זכות משרדל יש שבהם הסטילס תצלומי לגבי

ביצוע על ידי  "הרישיון"(. –להלן וף לתנאי רישיון זה )מוצעים לשימוש בכפ. 2.בסעיף בכאמור התצלומים  .3

מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן  המשתמשפי רישיון זה, -לות המותרות עלפעולה מהפעו

 כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש לתנאים אלה.רישיון הרישיון מעניק למשתמש את ה

 

 תמצית הרישיון, מובאת לנוחיות המשתמש וכפופה לתנאי השימוש המלאים:

 במלואה למשרד.  תצלומי סטילס המצויים באתר, ואשר זכות היוצרים בהם שייכתרישיון זה חל על 

 

 מותר לך:

  בתנאים הבאים: חוץ משימוש מסחריכאמור, לכל מטרה באתר  שמופיעבכל תצלום בחינם להשתמש 

 בחינם. כזה להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל תצלום מותר 

 טכניים בכל בתצלום כאמור כדי להתאים אותו לשימוש בכל מדיה או פורמט לבצע שינויים  מותר

 אחרים.

 

 חייב: אתה

  שם המשרד.ואת  , ככל שצוין,היוצרלציין ליד התצלום את שם 

 

 אסור לך:

 המשרד שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של  להשתמש בו בצורה לשנות את התצלום או אסור

  .היוצראו של 

 לפי תנאי הרישיון אומשנה בתצלום )חוץ ממה שמותר -רישיון להעניק או ליצור יצירות נגזרות אסור 

  (.לפי כל דין
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 . הענקת רישיון ג

-א בלעדי, בלתינותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לבכפוף לתנאי רישיון זה, 

, את הפעולות הבאות 2.כאמור בסעיף בלעשות בתצלומים  ,כל שימוש מסחרילפרט  ,מוגבל בזמן ולכל מטרה

 ובתנאים הבאים:

 

בכל מדיה או  שידורו,ו יבורהעמדתו לרשות הצהעברתו לציבור, העתקת התצלום, הפצת עותקים ממנו,  .1

 בכל מדיה או פורמט מנת לממש את הרשות-ם על, הדרושיביצוע שינויים טכניים בתצלום, וכן פורמט

 ;מותרות –ורק ככל שהם דרושים 

בכבודו או של  או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו אוסילוף, פגימה, יצירת יצירה נגזרת, ובפרט  .2

 .אסורה – , או של נותן הרישיוןיוצרה

 אסורה. –בתצלום משנה -הענקת רישיון .3

בעל האתר בו  שם המשרדוכן את  , ככל שצוין,יוצרהשתמש לציין את שם בכל שימוש בתצלום, על המ .4

 . מצוי התצלום

תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת  כולל וכאמור אינ השימוש בתצלומים רישיוןלמען הסר ספק,  .5

בעל זכות היוצרים מותנה בקבלת אישורו של אלה, ככל שימוש בתצלומים . המשרדלגורמים שאינם 

 .בהם

קרים . במליוצרשייכת  אשרבהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית בתצלום, יו .6

קבל את הסכמתו בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ול

 .לשימוש המבוקש

פרת הוראת חיקוק עוולה או ה היאפעולה אשר עשייתה  , להתיר או לאשרלאפשראין בו כדי רישיון זה  .7

 .1891-כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 כולם או חלקם. ,תצלומים המצויים ברשותואת הלחייב את המשרד להעלות לאתר  רישיון זה אין בו כדי .9

הרישיון ניתן ביחס לתצלומים המופיעים באתר כמות שהם, לרבות ברזולוציה בה הם מופיעים באתר.  .8

באופן אחר, לרבות בפורמט שונה תצלומים את הלחייב את המשרד להעלות לאתר אין ברישיון זה כדי 

באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את התצלומים או 

 שבאתר.  מאלה

 

 הרישיון  פקיעת. ד

 באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש.  פקעוזכויות המוענקות על פיו ירישיון זה וה

 

 ה. מצגים, אחריות והסרת אחריות. 

 שהוא כמות" לציבור מוצע, 'ג בסעיף כאמור הרישיון" ("As Is") .נעשה שיוןירתצלומים לפי הב השימוש 

 . בלבד המשתמש אחריות על

 מקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי ב את תנאי הרישיון בכל עת.את הזכות לשנות  המשרד שומר לעצמו

 על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.מעתה ואילך, כלומר, לא יחול זה יחול 

  עת בכל מהאתר חומר להוריד הזכות את ולעצמ שומרהמשרד . 

 המשתמש לצורכיו/ או התצלומים  הרישיון להתאמת באחריות ישאהמשרד לא י . 

 ג צד כל ידי על או המשתמש ידי עלבתצלומים  ושנעש לשינויים באחריות ישאי לאמשרד ה .' 
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 באתר שימושמ או ברישיון משימוש הנובעת', ג צד כלפי חריותהמשרד לא יישא בא. 

 השימושמ עקיפה או ישירה כתוצאה' ג צד לכל או למשתמש גרםייש נזק לכל באחריות ישאי לא המשרד 

 שהורדו תוכנה ביישומי השימוש עקב רםשנג נזק, הרישיון תנאי לפי תצלומים הורדת לרבות ,באתר

 (.Java JavaScript, Active-Xכגון) אינטרנט ויישומי באתר מהשימוש כתוצאה הופעלוש וא ישירות

 

 . שונות ו

 תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור: .1

 תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרהקיום צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על  .א

, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה מתנאיותנאי של 

 המשרד.היועץ המשפטי של בתיאום מראש עם 

הבנות, הסכמים כל רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין  .ב

וספים, אשר עשויים פוף לתנאים נכ א. נותן הרישיון לא יהלעילאשר לא פורטו  רישיונותאו 

אינו תקף, אלא אם נעשה רישיון זה כל שינוי בתנאי המשתמש. טעם מ הודעהלהופיע בכל 

 הסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש. ב

 המתפרסם חומר בין התאמה-אי או סתירה שתתגלה במידה – ישראל מדינת של רשמיים פרסומים .2

 הרשמיים בפרסומים החומר רק, ישראל מדינת של בכתב הרשמיים בפרסומים המופיע חומר לבין באתר

 .כנכון ייחשב כאמור

 


