_______________________ ,ת.ז:.
שם:
מטה,
החתום/ה
אני
דוא"ל
____________________________,
____________________ ,כתובת:
______________________ ,מבקש לפרסם מאמר ,כתבה ,דעה ,מחקר ,תמונה ,איור ,טקסט,
נתון ו/או מידע (להלן" :המאמר") ,אצל האגודה הישראלית לטיפול מיני (איט"מ) ,ע"מ 580115418
(להלן" :העמותה" או "האגודה" או "הארגון") ,באמצעות אתר האינטרנט של העמותה ,שכתובתו
________________________________ (להלן" :אתר האינטרנט" או "האתר").
לצורך כך ,מצהיר ומתחייב הח"מ כדלקמן:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

.7

.8

.9
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ידוע לח"מ כי העמותה מאפשרת לחבריה לפרסם מאמרים באתר האינטרנט ,על מנת ליתן
לחבריה במה רחבה ושוויונית ככל הניתן ,לקיים דיון מקצועי ומקצועי ,לקדם את המקצוע,
לחשוף ולפרסם מחקרים ומאמרים במגוון נושאים .לשם כך ,ניתנת לחברים האפשרות לשלוח
כתבות בנושאים הקשורים למטרות העמותה ,לצורך פרסומן באתר.
ידוע לח"מ כי מטרת העמותה ,ואתר האינטרנט ,היא לקדם את תחום הטיפול המיני בישראל.
קהל היעד אליו שואף האתר להגיע כולל מטפלים ,מתמחים ,אנשי מקצוע ,מטופלים ,והציבור
הרחב.
הח"מ מאשר כי המאמר הנו פרי עמלו של הח"מ ,והוא בעל מלא זכויות היוצרים במאמר באופן
בלעדי ,ואין בהם הפרת זכויות יוצרים של כל צד ג' .הח"מ לא אישר ו/או העביר ו/או העניק
רישיון מכל סוג שהוא לגבי הזכויות במאמר ,לרבות בחלקים ממנו ,לכל אדם או גורם אחר.
עם חתימת הח"מ על מסמך זה ,מועברות לעמותה ,ללא תמורה ,כלל זכויות היוצרים במאמר,
לרבות כל הזכויות לפרסום המאמר ,ללא מגבלה על מספר הפרסומים ו/או הפורמטים.
ידוע לח"מ כי למרות העברת מלוא זכויות היוצרים כאמור לעיל ,הח"מ רשאי לפרסם את
המאמר בכל אתר אחר ,ובכל פורמט.
הח"מ וכל מי מטעמו מוותרים ,בויתור מוחלט ובלתי חוזר ,על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה
כלפי העמותה ו/או מי מטעמה ועל כל זכות קניינית ,כלכלית ,מוסרית או אחרת העומדת לח"מ,
בנוגע לפרסום המאמר ,יחסי ציבור אשר אפשר ויערכו עבורו ,לרבות תשלום תמלוגים ו/או
הכנסות ו/או תשלומים מכל מין וסוג אשר ינבעו ממנו.
מובן ומוסכם על הח"מ ,כי העמותה ו/או מי מטעמה ,יהיו רשאים לבחון את המאמר ,לערוך
את המאמר ,לבצע הגהה ,לתת לו כותרות ,להעריך את סגנונו ,לסווגו ,להחליט באשר לקבלתו
(או אי קבלתו) לפרסום באתר ,לפרסם את המאמר (לרבות פרסום חוזר) ,להסיר את המאמר,
להעתיק ,להפיץ ,לשדר ,להציג בציבור ,לבצע בציבור ,לשכפל ,לשנות ,לערוך ,לתרגם או לשנות
את עיצוב התוכן ,בתוך זמן סביר ,וללא צורך בהודעה מראש או בנימוק החלטתה.
הח"מ מסכים ומקבל כי בתוכנו לא יהיה משום עבירה ו/או הפרת הוראת כל דין או משום
פגיעה בזכויות ,כולל הפרת זכויות קניין רוחני וזכות יוצרים של גורם כלשהו ,מעשה דיבה,
הוצאת לשון הרע ,תוכן אשר מעודד אפליה ,שנאה או אלימות כנגד אדם אחד או קבוצה אחת
עקב השתייכותם לגזע ,לדת ,לעדה או לאומה ,פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורה או
שירות (במישרין או בעקיפין) ,השמצה ,גידוף ,איום או כל הפרה אחרת של זכויות חוקיות,
מידע לא ראוי או לא חוקי ,פגיעה בפרטיות ,ו/או תוכן שפרסומו יגרום או עלול לגרום לפגיעה
בעמותה ,בחבריה ,בבעלי התפקידים בה או בתחום הטיפול המיני.
הח"מ מתחייב בזאת לפצות ולשפות את העמותה ואת מי מטעמה ,בעבור כל הנזקים ,בין אם
הישירים או העקיפים וכן בעבור כל ההוצאות ו/או התשלומים אשר ייגרמו בגין הליך משפטי
ו/או תביעה ו/או דרישה אחרת שתוגש נגד העמותה ו/או מי מטעמה ,במידה ותוגש ,בגין תוכן
המאמר .למען הסר ספק ,ההוצאות האמורות יכללו הוצאות משפט ,שכר טרחת עורכי דין
והוצאות אחרות בקשר עם הליכים משפטיים כאמור וכל ההוצאות וכל נזקים שייגרמו בגין
טענות כנ"ל.
האמור לעיל מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות ,אולם מתייחסים ללשון נקבה ,ולהיפך .כל
האמור בלשון יחיד ,מתייחס גם לרבים ,ולהיפך.

אני מצהיר/ה בזה כי נתתי הסכמתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל.
שם מלא _______________________ ,חתימה __________________ ,תאריך_________

