
  

  
 
  

  קרן קימת לישראל –הלשכה המשפטית 
  

  (מהדורה ראשונה) 1-19פורמט מדף  – מתן מענק להוצאה לאורתנאים כללים 

 

  8עמוד                זה ואנו מסכימים לכל האמור בו מסמךאנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור ב מענקבהגשת בקשה למתן 

 

  
  
  
  

   מענקלמתן הסכם 
  

 באמצעות המערכת המכוונת מענקיש לחתום על ההסכם ולצרפו לבקשה למתן  -
זה ימולאו ע"י קק"ל בלבד בעת חתימתה על ההסכם ויחייבו את  הפרטים החסרים בהסכם -

  מענקמבקש ה
  
  

  אשר נערך ביום ______ בחודש _______ שנת _____
  

  
  :בין

________________  
                                                             ________________  
                                                             _________________  

  
  )מבקש "ה: "(להלן

  מצד אחד
  

  :לבין
  

  קרן קימת לישראל
  1מרחוב קרן קיימת לישראל 

  91072ירושלים 
  קק"ל"): "להלן(

  מצד שני
  

הוצאה לאור של ל מענקלמתן  -במסגרת קול קורא מס' _________  ,מבקש לקק"להו  הואיל
(להלן: תואם/ת את מטרות קק"ל שתוכנם  עת ספרים, לרבות ספר שירה, סיפורת וכתב

  )."הפעילות"(להלן:  באמצעותו שיופק הספרעבור  מענקבבקשה למתן "), ספרה"

  לפעילות, בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה. מענקהסכימה להעמיד  וקק"ל  והואיל

  לפעילות; מענקמתן ה בעניין והצדדים מעוניינים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם   והואיל

  לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
  
 
 

 תנאים כללייםלרבות  ,על כל הצרופות לו (בין אם הם מצורפים ובן אם לא) הליךכל מסמכי ה .1.1
 ")לחוזה כלליים תנאים(להלן:  " )1-19(פורמט מדף  מענקמתן באמצעות  השתתפותלחוזה 
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מהווים יחד את  http://www.kkl.org.il באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו המפורסם 
 .ההסכם

 
זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,  הסכםמוסכם בין הצדדים כי תנאי  .1.2

התחייבויות, ותהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  לא ל"קקוכי 
 .או לאחריו זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו הסכםבבכתב או בעל פה, שאינם נכללים 

  

 

 מענקחלקה של קק"ל במתן ה .2
 
 

 מענקאשר הוגשה על ידי מבקש ה מענקבבקשה למתן  הינה כמפורט הפקת הספר עלות .2.1
 .ממנוזה והמהווה חלק בלתי נפרד חוזה  ל כנספח א'המצ"ב במסגרת ההליך,  באינטרנט,

אשר  את הסכום הכספי מענקתעמיד קק"ל למבקש ה להפקת הספר מענקלשם מתן   .2.2
(להלן: ")_________(במילים: "  ______________בסך של קק"ל   תנקבע, בהחלט

 ). "מענק"סכום ה
 

 תנאים הבאים:התקיים כל הב ועבר למבקשי מענקסכום ה .2.3
 

 המבקש עמד בכל תנאי הסכם זה.  .2.3.1
 
 . הספר שללאור השלים את ההוצאה המבקש  .2.3.2

 
התקנת הספר לדפוס, הגהתו, הדפסתו,  – "של הספר "הוצאה לאור בסעיף זה 

מכירתו בישראל ומחוץ לישראל,  /או הפצתו בארץ ובחו"ל, פרסומו, הפצתו ו
  .השונותלשפות  של הספר תרגומולרבות 

 
להלן לפי  3.5או  3.4האישורים כמפורט בסעיפים  בקש המציא לקק"ל אתהמ .2.3.3

 העניין.
 

 המבקש העביר לקק"ל חמישה ספרים. .2.3.4
 

  
 התחייבות המבקש: .3

 
  

אשר הוגשה על ידי מבקש  מענקבבקשה למתן  על המבקש להפיק את הספר כמפורט .3.1
זה והמהווה חלק בלתי נפרד  חוזה ל כנספח א'המצ"ב במסגרת ההליך,  ,באינטרנט מענקה

 .ממנו
 

והוצאתו לאור או את פרסומו של להשלים את הליכי ההפקה של הספר מתחייב  המבקש .3.2
במועד מוקדם יותר או  סכםהמיום חתימת ה שנתייםבתוך כתב העת ככל שמדובר בכזה, 
 אם התחייב לכך בפני קק"ל.
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והגהה, לפי העניין, שהם , עורך ספרותי או עורך לשון להעסיק מתרגם מתחייבהמבקש  .3.3

 .בעלי מומחיות וניסיון בתחומם, לצורך הפקת הספר בעדו ניתן הסיוע
  

עותקים לפחות של הספר בעדו  300המבקש להדפיס ככל שמדובר בספר שאינו כתב עת, על  .3.4
חתום ע"י ת. המבקש מתחייב להמציא לקק"ל דו"ח בחנויו םציולהפ מענקסכום הניתן 

המאשר את הדפסת העותקים  מענקמטעם מבקש ה מענקהמורשי החתימה של מבקש 
  והפצתם וכן כל מסמך אחר שיידרש על ידה לצורך הוכחת המפורט בסעיף זה.

  
עותקים ולהפיצם במקומות הרלוונטיים  300 להדפיסעל המבקש  ,ככל שמדובר בכתב עת .3.5

חתום על  המבקש מתחייב להמציא לקק"ל דו"ח אקדמיים, ספריות וכד'. במסדות לרבות
וכן כל  מענקה מבקשרו"ח מטעם  ומבוקר על ידי מענקמורשי החתימה של מבקש ה ידי

 מסמך אחר שיידרש על ידה לצורך הוכחת המפורט בסעיף זה. 
 

סכום , הספר ו/או מחבר להחזיר לסופר מתחייב ), הואהספר מחברככל שהמבקש אינו  .3.6
או לפי דרישת  למבקש, הוצאות כספיות ששילם מכיסו מענקסכום העד גובה כספי 

ובטרם יעשה  מענק, לצורך ההוצאה לאור של הספר, וזאת עם קבלת כספי ההמבקש
אישור של הסופר בדבר קבלת הכספים,  קק"לולהציג בפני  ,שימוש אחר בכספי התמיכה

 קק"ל.לפי דרישת 
  

מעקב ופיקוח שוטפים אחר קיים  ככל שקק"ל תחפוץ בכך, חייב המבקש לאפשר לקק"ל .3.7
התקדמות ההוצאה לאור של ספרים שהיא מסייעת להוצאתם לאור, ובכלל זה מעקב אחר 

 רמת התרגום, איכות ההפקה, ההגהה והעיצוב
 

יהיה לעדכן בכך בהקדם  מענקככל שיחולו שינויים במאפייני הפעילות, על מבקש ה .3.8
האפשרי את הגורם המקצועי הרלוונטי בקק"ל. בהקשר זה יובהר, כי קק"ל תהיה רשאית 
לבטל את ההשתתפות הכספית כאמור לעיל או להפחיתה, ככל שיהיה בכך בכדי לשנות 

  .להלן 4ו/או להפחית מחשיפת נראות קק"ל בשטח הפעילות והיקפה, כאמור בסעיף 
  

 שלא לקבל תמיכה כספית/מענק מכל גוף או גורם אחר.המבקש מתחייב  .3.9
  

 

 קק"ל תמיכת  פרסום .4
 

באירוע השקת הספר ישתתף נציג קק"ל ויצוין בו, באופן מפורש, כי הספר ראה אור גם  .4.1
 של קק"ל. מענקבזכות מתן ה

 
כי  ,לציין בספרים שקק"ל סייעה להוצאתם לאור ובכל פרסום שלומבקש חובתו של ה .4.2

 ; כמפורט להלן קק"ל סמלילקק"ל, בצירוף סיוע ב הספרים ראו אור
 

באמצע העמוד יצוינו על  קק"לסמליל בצירוף  קק"לבספר שאינו כתב עת, תמיכת  .4.2.1
 ח הבא:סהשני של הדף הראשון של הספר הנו

  

 
  "של קרן קימת לישראל באמצעות מימונהספר זה ראה אור "
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, תצוטט במקום בעתכתב בכי  המבקש מתחייבכתב עת,  ככל שמדובר בפרסום .4.2.2

  בולט ובמודגש, הבעת תודה לקק"ל בנוסח כדלהלן: 
  

  " של קרן קימת לישראלבאמצעות מימונה  כתב עת ראה אור"
  

  
טרם הדפסת הספר על מבקש המענק יהיה להעביר לגורם המקצועי בקק"ל  עותק  .4.2.3

 והסמליל. ההוקרה של הספר לצורך הגהה ואישור נוסח
 

לא יהיה זכאי לקבל מימון לספר ו/או לכתב  4.2מבקש שלא יעמוד בתנאי סעיף  .4.2.4
  העת.

 
 

  ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  

__________________________                                     __________________________  
  קרן קימת לישראל באמצעות                          באמצעות מענקמבקש ה         
1. _________________        1______________________ . 
2. _________________        2______________________. 

  
  
  

אישור עו"ד למורשי חתימה של מבקש 
  מענקה

  

  
 _________מ"ר_ אני, עו"ד__________

מאשר בזאת כי מר/גב'_____________ 
הנם  ומר/גב'_________________

 ה________ מורשים לחתום מטעם
________ לכל וחתימתם מחייבת את ה

   . להסכם זהדבר ועניין בנוגע 

  

  
  חתימת הגורם האחראי בקק"ל הממונה על ביצוע/קיום ההסכם: 

  חתימה _________________________            שם:____________________________ 


