פונטים לדפוס

רשיון
שימוש

• מסטרפונט בע"מ היא המפתחת או בעלת זכויות הבלעדיות של סוגי אותיות מעוצבים בעלות אלמנטיים
גרפיים שונים ובעלת הזכויות בקבצי התוכנה של אותיות מעוצבות אלו (מסוג Open Type Standard
להלן "הפונטים") למחשב ולמדפסת.
• זכויות השימוש בפונטים שייכים למסטרפונט בע"מ .המשתמש המורשה רוכש בזאת רישיון שימוש שאינו
בלעדי בפונטים אשר מופיעים בהזמנה בלבד .פונטים אלו מסומנים במספר אישי סודי לשם זיהוי המשתמש.
רישיון זה אינו מעביר בעלות כלשהי בפונטים למשתמש.
• הפונטים מסופקים למשתמש כמות שהם " "As Isלשימוש אישי או מסחרי לפי תנאי שימוש אלו.
• השימוש בפונטים מותר למשתמש ולעובדיו השכירים בלבד בכתובת המצויינת של בית העסק בלבד ומוג־
בל ל  5 -מחשבים (או יותר במידה וצויין במפורש בהזמנה) .כל שימוש מעבר לכך אסור בהחלט ודורש אישור
מראש ובכתב ממסטרפונט.
• המשתמש רשאי להציג את הפונטים באתר אינטרנט כקובץ תמונה סגור בלבד (כגון קובץ  ,)jpegוכן,
אשר לא מאפשר עריכה או חילוץ של קבצי הפונטים מתוך המסמך.
ממש מותר -
• הרישיון מתיר שימוש בגופנים כמעט לכל חומר מודפס ,נייר ,טקסטיל ,קרמיקה ,פלסטיק וכו׳ (למעט
האיסור להלן) ועבור עיצוב סטטי באינטרנט כל עוד מדובר תמונות (למשל קובצי  GIF, JPEG, PNGוכו').
• מותר להטמיע את הפונט במסמך אלקטרוני המיועד לצפיה בלבד (כגון קובץ  )PDFומותר גם להשתמש
בגופנים עבור לוגו (שימוש זה אינו חייב בתשלום נוסף).
אסור לגמרי -
• אין להטמיע את הגופנים לדפוס במוצרים מסחריים:
אפליקציות ,תוכנות ,ספרים אלקטרוניים ,תוכנה ,משחקים או קונסולות משחק ,סחורות למכירה.
• אין לייצר או לשווק מוצרי אותיות הנגזרים מן הגופנים ,כגון תבניות ,מדבקות או אותיות דביקות .להטמ־
עת הגופנים במוצרים מסחריים נדרש רישיון נפרד.
• אין להתקין את הפונט על שרת או שרת אינטרנט ולהציגו באתר כטקסט חי (שמאפשר הקלדה ,סימון
והעתקה)  -לשם כך נדרש רישיון מיוחד (רשיון פונטים לרשת).
• אין לשנות גופנים ,לפרק או להמיר אותם לפורמט אחר ללא אישור בכתב מראש.
• הרישיון מתייחס לפונטים המצויינים בעת הרכישה והם אלו לא יוחלפו באחרים .חתימה על הסכם זה
מהווה אישור על רכישת הרישיון לפונטים אלו .פונטים שנשלחו ללקוח לא יתקבלו בחזרה.
• תמיכה טכנית לשימוש בפונטים תינתן עד שעה בחינם .פונטים עבריים מיועדים לפעול רק בסביבת עבודה
התומכת בשפה העברית ולא תינתן תמיכה לסביבת עבודה אחרת.
• מסטרפונט בע"מ אינה אחראית לכל נזק שהוא ,ישיר או עקיף ,מקרי או תוצאתי ,שיגרם כתוצאה משימוש
בקבצי הפונטים .מסטרפונט בע"מ אינה מתחייבת שהפונטים יעמדו בדרישות המזמין ובמקרה שיסופק פונט
לא תקין ,עליך לפנות ישירות למסטרפונט לקבלת עותק חלופי של אותו הפונט.
• הרישיון הוא רישיון אישי אשר אינו ניתן העברה .המשתמש מתחייב שלא למכור ,להשכיר ,להעביר או
למסור לאחר ,בכל דרך שהיא את הפונטים .הפצה ,מכירה או מסירה (לרבות קבצים פתוחים לצורך המשך
עבודה) מהווים הפרה על פי חוק ועלולים לגרום לנקיטת אמצעים משפטיים.
• רישיון שימוש זה מותנה בתשלום מלוא התמורה המוסכמת למסטרפונט עבור הרשיון .במקרה בו לא
שולמה התמורה במלואה ,יפוג הרישיון לאלתר .תנאי התשלום הנם כמפורט בהזמנה.
• המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על הפונטים כך שלא יועתקו מרשותו.
• בחתימה על הסכם זה המשתמש מאשר למסטרפונט לשלוח אליו מייל לצורך העברת קבצי פונטים ,ועדכון
על מבצעים ומוצרים חדשים מחברת מסטרפונט ולאגור פרטים בנוגע למשתמש במסגרת שיפור השירות של
מסטרפונט.
• הפר המשתמש את תנאי הסכם זה ,מסטרפונט בע"מ שומרת על זכותה לתבוע אותו על כל נזקים שנגרמו
לה בגין הפרת הסכם זה .מוסכם בין הצדדים שלבית המשפט בתל-אביב תהא סמכות השיפוט היחודית לדון
בכל סכסוך ו/או תביעה הנוגעות להסכם זה.
• נספח לתנאי רשיון שימוש באות קורן תנ"ך/קורן סידור:
אין להשתמש בפונט קורן תנ"ך  /סידור להפקת ספרי תנ"ך ,סידור או חומש בשלמותם .כל הוצאה לאור
באות קורן חייבת להכיל את הקרדיט הבא :הוצאת קורן ירושלים ,דיגיטציה מסטרפונט בע"מ © הטקסט
סודר באות קורן תנ"ך/קורן סידור.
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