
 
 

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 

 
 

 כם לרכישת זכויות יוצריםהס

 

 ערך ונחתם ב_______ ביום _____ בחודש _____ שנה______נש

 

 

 ______________________ ן :ב י 

 ______________________ 

     (מוכרת""הלהלן: ) 

 -צד אחד מ -

 

 ______________________ י ן :ל ב 

 ______________________ 

     "(רוכשת"הלהלן: ) 

 -צד שני מ -

 

 מוכרת כתבה ספר ילדים בשם ___________ )להלן: "הספר"(;וה אילוה

 

 המוכרת מצהירה כי הינה הבעלים של זכויות היוצרים בגין הספר;ו ואילוה

 

מוכרת הינה הבעלים של זכויות היוצרים למכירתו של הספר ו/או השאלתו ו/או וה ואילהו

יסקית ו/או ו עמסגרת פרטית ו/א הפצתו ו/או פרסומו בכל מסגרת שהיא, לרבות

 ציבורית, בארץ ובחו"ל. 

רוכשת הציעה למוכרת לרכוש את זכויות היוצרים של הספר לשם הפצתו ו/או וה ואילוה

 מכירתו ו/או השאלתו ו/או פרסומו בארץ ובחו"ל;

   ת היוצרים של הספר לרוכשת;ומוכרת הסכימה למכור את זכויוה ואילוה

תנאי מכירת זכויות היוצרים של הספר, והכל את לקבוע בהסכם זה  רצון הצדדיםוב ואילהו

 בהתאם לתנאי ההסכם כפי שיפורט להלן;

 יכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפ

 

 בוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, וייקרא כאחד עמו.המ .1

 

רה צותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצרכי נוחות בלבד, ולא תשמשנה, בשום כו .2

  ואופן, לשם פרשנות ההסכם.

 

 דרותהג .3

 



 
 

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 זה יפורשו המונחים הבאים כמוגדר להלן לצידם:ב 

 

 רץ ישראל.א - רץ""א 3.1

 

כום שישולם ע"י הרוכשת בגין הזכויות הס -תמורה" "ה 3.2

 המועברות אליה מהמוכרת ע"פ הסכם זה.

 

 ולר של ארה"ב.ד -ולר" "ד 3.3

 

שער היציג של דולר ארה"ב כפי שיפורסם בבנק ה -ער יציג" "ש 3.3

בבוקר במועד ביצועו של כל תשלום  11:11ישראל עד לשעה 

 ותשלום ע"פ ההסכם ו/או כל שער אחר שיבוא במקומו.

ת רישה לבוררות אשר תכלול אד - רישה מפורטת לבוררות""ד 3.3

 את הסעד המבוקש.טיב המחלוקת בין הצדדים ו

 
 הרות הרוכשתהצ .3

 

 וכשת מצהירה בזאת כי עיינה בספר וקראה אותו.הר 3.1

 

וכשת מצהירה כי הספר הינו לשביעות רצונה המלאה הר 3.2

ומתאים למלא את כל דרישותיה, ו/או מטרותיה ו/או כל 

 צרכיה.

 

וכשת מצהירה בזאת כי היא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה הר 3.3

 ר.ספלתוכנו, איכותו וטיבו של המהמוכרת בקשר 

 


