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ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization

הארכיון הציוני המרכזי
CENTRAL ZIONIST ARCHIVES

4, Zalman Shazar Ave.
Postal Address:
P.O.B. 92
Jerusalem 91000
Phone: 972-2-6204800
Fax : 972-2-6204837

בקשת רשות לפרסם או להציג פריטים מאוספי הארכיון הציוני המרכזי
תאריך__________________ :
שם הגוף/המוסד______________________ :
שם איש הקשר________________________ :
מספר ת"ז של איש הקשר_________________ :
כתובת__________________________________________________ :
מספרי טלפון _______________________ :פקס__________________ :
כתובת אימייל____________________________________________ :
אני מבקש/ת בזה לקבל רשות לפרסם/להציג את הפריטים הרשומים ברשימה המצורפת
למטרה המסומנת מטה:
______ פרסום בדפוס )עיתון ,ספר ,חוברת וכו'(
______ תערוכה ,תצוגה או הקרנה
______ אתר אינטרנטCDROM /
______ סרט/תוכנית טלוויזיה
______ אחר
שם ותאור מקום הפרסום )ספר ,תערוכה ,סרט ,אתר אינטרנט וכו'(:

ידוע לי כי פרסום הפריטים או כל חלק מהם במקום אחר שאינו תואם את המוצהר לעיל מחייב חתימה על
טופס בקשה נוסף ותשלום נוסף עבור דמי שימוש.
ידוע לי כי כל זכויות יוצרים בחומר המועתק יישארו בבעלות הארכיון או בבעלות בעל זכות היוצרים
הנוכחי .מתן רשות העתקה אינה מהווה בשום פנים ואופן ויתור ו/או הענקת זכויות כל שהן בחומר
המועתק.
ידוע לי כי עלי לשלם את אגרת השימוש עבור כל פריט שרשום ברשימת הפריטים המצורפת ,גם אם
אבחר שלא לפרסמו או להציגו.

cza@wzo.org.il
http://www.zionistarchives.org.il
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במקרה של הצגת החומר באתר אינטרנט ,אני מתחייב/ת להעלות את החומר בתוכנה אשר לא מאפשרת
הורדת החומר הגראפי או להעלותו ברזולוציה שלא תעלה על .dpi 72
אני מתחייב/ת לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהעתקת החומר.
אני מתחייב/ת לשלם לארכיון את דמי השימוש הנדרשים בהתאם לתעריף שייקבע ע"י הארכיון הציוני.
אני מתחייב/ת לא להעביר את הפריט/ים או העתק ממנו/מהם לאדם או גוף אחר.
אני מתחייב/ת לא לשכפל ולא להפיץ באופן מסחרי העתקים מהפריטים.
אני מתחייב/ת לציין במקום בולט בפרסום את סימול החומר ואת הימצאות המקור בארכיון הציוני
המרכזי.
אני מתחייב/ת למסור עותק של הפרסום ,קטלוג לתערוכה ,סרט וכו' לארכיון הציוני או לארכיון
שפילברג )במקרה של סרט(.
רשימת הפריטים שברצוני לפרסם/להציג:
סימון הפריט

תאריך

שם/תאור

סה"כ לתשלום____________________ :
חתימה________________________ :
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http://www.zionistarchives.org.il

