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 איורי 'אנטומיה אינטימית' מהסכם ותנאי שימוש: רכישת קובץ דיגיטלי  

 שלום וברכה,  

דיגיטלי    תומברכ  חה שמ   אני קובץ  לרכישת  פנייתך  אינטימית'איורי  מעל  לטובת   ' אנטומיה 

 . לימוד והדרכה מצגות 

 כל הזכויות יוצרים על האיורים המופיעים באתר שמורות ל'אנטומיה אינטימית' )מיטל פאר(. 

נת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה זכות יוצרים היא הגנה שנית

 שהיא קניין רוחני שלו. 

  קראי את תנאי השימוש המופיעים מטה.בקש כי ת אליצור בינינו הסכם ברור,  על מנת

השימוש   תנאי  כי  שתאשרי  לאחר  הקובץ,  והעברת  הרכישה  לשלב  הלאה,  להמשיך  נוכל 

 מקובלים עלייך.  

מיועדים לשימוש בעסק פרטי בלבד. עמותה או ארגון המבקשים לרכוש  תנאי שימוש אלה  

שימוש  על מנת ליצור הסכם המתאים ל  של האיורים, מתבקשים לפנות אלי  קבצים דיגיטליים

 ארגון.  צוותי בתוך 

 תנאי השימוש: 

לצורך   .1 יעשה  באיור  הנשיות,  השימוש  בתחום  והדרכה  והלימוד  ולא  ;  מיניותהפוריות 

 לכל צורך פרטי, אישי או אחר.  

יגיע אלייך בפורמט  ה .2 ובאיכות המותאמים לשימוש  JPGקובץ  גודל מסך  ב, ברזולוציה 

ב האיאו    מצגתמלא  דיגיטליתב ור  להטבעת  הדרכה  הם    .חוברת  אלה  שני 

 שיון זה. יהשימושים היחידים האפשריים בר

ו .3 בקשך  א  -במייל לתלמידותייך / תלמידייך     PDFאת מעבירה מצגת או קובץ  במידה 

)אם    ורדה שלו למחשב האישי ר הלהטביע את האיור בתוך הקובץ בצורה שלא תאפש

גופנים   'הטבעת  הכותרות  תחת  ברשת  פשוט  חיפוש  זאת  לעשות  כיצד  יודעת  אינך 

 .  (יגלה לך בקובץ' או 'הגנה על מצגת מעריכה' 
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 בקש לצרף כיתוב של זכויות היוצרים של  א  PDFבכל הטבעת איור במצגת או בקובץ   .4

 טומיה אינטימית'. נא ©'

 אין להפיץ את הקובץ או להעבירו לכל אדם אחר.  הקובץ  מיועד לך אישית.  .5

בקובץ באינטרנט: לא ניתן להציג את הקובץ באתר האינטרנט שלך, או  אין להשתמש   .6

 להעלותו לרשתות החברתיות, לא בפורמט עסקי ולא בפורמט אישי.  

ב לוגו  בניוזלטר, בפרסום אישי בפליירים, כחלק מעיצושרכשת  אין להשתמש באיור   .7

 או כרטיס ביקור, או בכל דרך שאינה קשורה ישירות להדרכה והוראה.  

חוברות  הכנסתו ל , או  האיורלצורך הדפסת עותקים של  הצבעוני    בקובץאין להשתמש   .8

ולימו להדפסההדרכה  המיועדות  לרכוש    ד  ניתן  זה  לבן ממני  )לצורך  שחור  קובץ 

  .  המתאים להדפסה(ייעודי בפורמט  

ופגיע .9 זה  הסכם  של  שלהפרה  היוצרים  בזכויות  כיוצרתה  הליך    י  לפתיחת  תוביל 

 משפטי בהתאם לחוק.  

על קשר  יתיאנא צרי א בקובץ, לגבי הלגיטימיות של שימוש כלשהו אם יש לך שאלות ותהיות

 ני השימוש.  לפ  י קבל את אישורלמנת 

   .כל שאלה או תהייהבשמח לעמוד לרשותך  א

שמח לעזרתך לשמר א  ,אהבה וכוונות טובות רבה  רבות והבפרויקט הזה שעות    המשקיעי  אנ

 את הרוח הטובה בה נעשים הדברים. 

 תודה, 

 פאר  מיטל 

 'אנטומיה אינטימית' 
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