טופס העברת זכויות יוצרים
טופס זה מתייחס למאמר ששמו המוצע הוא:
ומחבריו הם/ן:
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.3
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.5

.6
.7

.8

כותב/ת המאמר ,או מי שמוסמך/ת לייצג את כותביו כשמדובר ביותר מכותב אחד ,החתום/ה מטה,
להלן "הכותב" ,מצהיר בזאת כי מדובר בעבודה מקורית ,אשר לא פורסמה ו/או הוגשה במקביל לפרסום
במקום אחר בשפה העברית.
הכותב מצהיר בזאת שכתיבת המאמר ועבודה ו/או מחקר על בסיסו נכתב המאמר נעשו על פי הכללים
האתיים המקובלים ושנושאים כגון שמירה על פרטיותם של אנשים המוזכרים במאמר ומתן קרדיט לאלו
שתרמו למאמר טופלו.
הכותב מצהיר בזאת שאין לו קשרים עם גורמים אחרים שבגינם עלול להיווצר מצב של ניגוד אינטרסים
בהקשר לפרסום המאמר.
בעניין פעולה כלשהי שתבוצע בידי העמותה ומערכת כתב העת בסקירה ,עריכה ופרסום אפשרי של
המאמר ,הכותב מעביר בזאת את כל זכויות היוצרים ,ביניהן זכויות הפרסום באמצעים אלקטרוניים,
למערכת כתב העת "מקבץ" ולעמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי (ע"ר) המוציאה את כתב
העת לאור.
הכותב מצהיר בזאת כי הוא או היא הם יוצריו ובעליו היחידים של המאמר המדובר ,או ,במידה שיש
יוצרים נוספים ,קיבל את רשותם לייצגם בכל הנוגע למאמר המדובר ,וכי יש בסמכותו לחתום על הסכם
זה ועל העברת הזכויות ,וכי אין בחתימה על הסכם זה משום הפרת זכויות יוצרים של אדם או גוף
כלשהו ,וכי המאמר לא פורסם ואינו מועמד להתפרסם בכל ישות אחרת.
הכותב מסכים להשיג כל הסכמה או שחרור מצד גורם שלישי ,שיש לו זכויות יוצרים על המאמר או על
חלקים ממנו ,בכלל זה טבלאות ,תרשימים או תמונות ,על חשבונו ,במידה והדבר כרוך בתשלום.
במקרה שבו אין לכותב זכויות בלעדיות על המאמר או על חלקים ממנו ואין ביכולתו להשיג הסכמה או
שחרור מהגוף או האדם בעלי הזכויות ,תהיה העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי זכאית ,ללא
הגבלת זכאות אחרת שתהיה לעמותה ,ע"פ החוק הישראלי ,לבטל הסכם זה באופן מידי.
על אף האמור לעיל ,רשאי הכותב לפרסם את המאמר באתר פרטי משלו ,תוך מתן קרדיט לכתב העת
"מקבץ" .כל פרסום אחר ידרוש את הסכמתה מראש של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי
(ע"ר).
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