תאריך___________ :

כתב הסכמה לעיון והעתקת חומר ארכיוני

אני הח"מ _______________ ת.ז ______________ .כתובת _____________________
מבקש/ת לעיין ו/או להעתיק חומר ארכיוני המצוי בארכיון של מרכז יצחק רבין )להלן" :המרכז"(.
כתנאי לביצוע העיון ו/או העתקה ,אני מתחייב/ת ומצהיר/ה בזה ,כדלקמן:
.1

הגדרת חומר ארכיוני לצרכי כתב התחייבות זה – "כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר
וכל תרשים ,דיאגרמה ,מפה ,ציור ,תו ,תיק ,תצלום ,סרט ,תקליט וכיו"ב".

.2

החומר הארכיוני בו אני מבקש/ת לעיין ו/או אותו אני מבקש/ת להעתיק הינו
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
)להלן" :החומר" (.

.3

המטרה

לשמה

אני

מבקש/ת

לעיין

ו/או

להעתיק

את

החומר

הינה

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
.4

אני מתחייב/ת להשתמש בחומר אך ורק לצורך המטרה המפורטת לעיל ולא לכל מטרה אחרת.

.5

ידוע לי ,כי אין להוציא את החומר המקורי מתחומי הארכיון.

.6

אני מתחייב/ת להשתמש בחומר המקורי במידת הזהירות הראויה ולא לגרום לו כל שינוי ו/או
נזק שהוא ,לרבות:

6.1

לא לגרום קרע כלשהו בגוף החומר;

6.2

לא לשנות את סדר החומר;
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6.3

לא לרשום או למחוק בחומר ,לרבות באמצעי החיפוש המתייחסים אליו ,סימנים
כלשהם ,הערות או תוספות הן בגוף המסמכים או בשוליהם והן על גביהם או על גבי
התיקים ,לא להצמיד לחומר סימניות ,מהדקים או כל גוף זר אחר ולא ללכלך את
החומר;

6.4

לא להכניס לתוך תיק של חומר כל דבר שהוא;

6.5

לא להוציא את החומר מרשותכם ולא להוציא מתוך החומר דף ,תרשים ,מפה ,תמונה,
מעטפה ,בול או חלק אחר של החומר.

.7

אני מתחייב/ת ,כי בכל פרסום ו/או מחקר ו/או רשימה ו/או ספר ו/או חוברת ו/או הקלטה ו/או
הפקה ו/או הסרטה ו/או הקרנה ו/או מסמך ו/או שימוש אחר כלשהו ,בין בכתב ,בין מוקלט ובין
אחר )להלן" :הפרסום"( שאפרסם ו/או שאפיק ואשר בהכנתו השתמשתי ו/או נעזרתי בכל צורה
שהיא בחומר ,אציין במפורש שהדבר התאפשר באדיבותו של מרכז יצחק רבין.

.8

אני מתחייב/ת למסור לכם ,ללא תמורה ,עותק אחד מן הפרסום בו נעשה שימוש בחומר.

.9

אני מסכים/ה ,כי האחריות על פרסום החומר ו/או כל שימוש אחר בו ,כולל קבלת ושמירה
זכויות יוצרים לגביו ,יחולו עלי בלבד.

.10

הנני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי מתוך הבהרה מפורשת של המרכז ,כי המרכז אינו בעל זכויות
היוצרים בחומרים הארכיונים ו/או בתצלומים שנמסרו לי על ידו בתאריך ________
והמפורטים ברשימה המצורפת כנספח א' וכי החומרים מוגנים בזכויות יוצרים .היתר השימוש
בחומרים מותנה בפנייתי אל הצדדים שהינם בעלי זכויות היוצרים ואינו תקף ללא הסכמתם.

.11

ידוע לי כי איני רשאי להעתיק ,לפרסם ,להפיץ או להעמיד חומרים אלה לרשות הציבור בדרך
כלשהי מבלי לקבל הרשאה מפורשת מבעל זכויות היוצרים.

.12

מובהר בזאת כי כל זכויות היוצרים )כהגדרתן בחוק זכויות היוצרים ,התשס"ח(2007-
בחומרים ,יישארו בבעלות בעל זכות היוצרים וכי מתן רשות העתקה אינה מהווה בשום פנים
ואופן ויתור ו/או הענקת זכויות כלשהן בחומר המועתק.

.13

כתנאי מוקדם להזמנת ו/או קבלת עותק מהחומרים מהמרכז ,הנני מתחייב להסדיר בעצמי ועל
חשבוני עם בעל הזכויות ,את הזכויות בחומרים ולקבל את רשותו המפורשת בכתב ולהעביר
למרכז את האישור החתום.
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.14

מבלי לגרוע מהתחייבותי ,כאמור בסעיף  10לעיל ,אני מתחייב/ת בכל מקרה לפצות ו/או
לשפות את המרכז ,בגין כל סכום שתחויבו לשלם לפי דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד המרכז
בכל הקשור להפרת זכויות של צד שלישי כלשהו על ידי ו/או על ידי מי מטעמי בכל הקשור
לחומר ,וזאת בכפוף לכך ,שתודיעו לי על קבלת הדרישה ו/או תביעה כאמור ,ככל שתשלח
אליכם ,ותיתנו לי אפשרות סבירה להתגונן כנגד הדרישה ו/או התביעה כאמור.

________________

חתימה
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