
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 הסכם להוצאה לאור של ספר

 

 ________שנת        לחודש__________ שנערך ביום_________

 

 ___________ .פ.ח

 מ _____________

 "(לאור המוציאה: " להלן)

 - אחד מצד -

 

 ___________ :לבין

 ____________ .ז.ת

 מ ______________

 "(המחבר: " להלן)

 - שני מצד - 

  

 בנושא ובשם _______________ ספר של והמחבר העורך הינו והמחבר  הואיל

 הספר;: " להלן)  

 

 ובתוספות בשינויים, זה ספר של והפצתו בהדפסתו מעוניינים לאור והמוציאה והמחבר והואיל

 .בכלל החופשי בשוק למכירה כספר המחבר ידי על בו אשר יערכו

 

 או/ו שיווק או/ו במכירת הכרוכות ההוצאות בכל תשא היא כי מצהירה לאור והמוציאה והואיל

 להלן; זה בהסכם שיפורט כפי למחבר לאור מהמוציאה תמלוגים תשלום כנגד, הספר הפצת

 

 הפעולה שיתוף לעניין וחובותיהם זכויותיהם את הכתב על להעלות מעוניינים והצדדים והואיל 

 הספר; ושיווק בהפצת בניהם

 

 :כדלקמן והוסכם הותנה, הוצהר, לפיכך

 

 ופרשנות נספחים, מבוא . 1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא  1.1

 

 .שניסחו הצד כנגד זה הסכם יפורש לא, סתירה או ודאות אי, בהירות אי של במקרה 1.1

 

 ופרשנות נספחים, מבוא . 2

לצורך  מקרה בשום תשמשנה ולא בלבד הצדדים נוחות לצורך הינן הסעיפים כותרות 1.1

 תנאיו. ו/או ההסכם פרשנות



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 

 ההסכם מהות .3

 המחבר מאת לידיה שיימסר מהספר עותקים להדפיס לאור למוציאה רשות בזאת מעניק המחבר

 וקיום זה בהסכם המפורטים התמלוגים תשלום כנגד, דורש לכל למכירה ולהציעו, חשבונה על

 .זה הסכם פי על לאור המוציאה חיובי יתר

 

 יוצרים זכויות .4

 ושלו המחבר של יהיו ובנוסחו בספר רוחני קניין של אחרת זכות וכל היוצרים זכויות 1.1

 .בלבד

 

 כלשהו שלישי לצד או לאור למוציאה כלשהי משתמעת זכות להעניק כדי זה בהסכם אין 1.1

 אלא, מסחריים לא לצרכים ובין מסחריים לצרכים בין - הספר את להדפיס או/ו לפרסם, להעתיק

 .ובכתב, מראש במפורש הסכמתו המחבר ידי על הוענקה אם

 

 לאור המוציאה הצהרות .5

 :כדלקמן בזאת מצהירה לאור המוציאה

 

 ולפיכך, שלו המסחרי הפוטנציאל את ובדקו בו עיינו, הספר העתק את לידם קיבלו כי 1.1

 ולקהל בכלל הרחב לקהל ויימכר מסחרי באופן שיופץ לספר מתאים בסיס הספר את מצאו

 .בפרט _______

 

 שיווקם וכן, לדפוס הבאתם, ספרים של בעריכתם וניסיון מומחיות, ידע בעלי הינם כי 1.1

 .ההסכם נשוא, הספר כדוגמת ספרים עותקי של והפצתם

 

 לאור המוציאה התחייבויות .6

 :כדלקמן בזאת מתחייבת לאור המוציאה

 

 ממסירת ימים ___ בתוך וזאת עותקים ____ -מ פחות לא של ראשונה הדפסה להדפיס 1.1

 .לידם הספר

 

, כלשהו תשלום וללא תמורה ללא, הראשונה ההדפסה של סיומה עם מייד למסור 1.1

 .התגמולים חישוב בחשבון יובאו לא אלו עותקים כאשר, המחבר לידי מהספר עותקים ______

, הספר של לדפוס להבאתו הנוגעות ההוצאות בכל הכרוכות העלויות מלוא את לשלם 1.6

 יידרש לא והמחבר, הספר של והפצתו שיווקו, כריכתו, הדפסתו, עימודו, עריכתו הוצאות לרבות

 .כלשהי בהוצאה או/ו בתשלום להשתתף

 


