
הספרים של אוניברסיטת הוצאת עם הגשת כתב יד לשם פרסום ב ת/התחייבות מחבר
 חיפה

 

  ת.ז. ___________________ _______________________אני ______________________

 __________________________________________________________מחבר/ת כתב היד 

 עם הגשתו כלהלן: ת/ומתחייב ה/, מצהירהספרים של אוניברסיטת חיפההמוגש להוצאת 

הספרים של כפי שהוא מופיע באתר הוצאת  ההנחיות להגשת כתב יד להוצאהקראתי את  .א

 עלי., הבנתי את כל סעיפיו והם מקובלים אוניברסיטת חיפה

פרט/י בנספח להתחייבות אם כן,  את המיותר(. י/עיבוד של דוקטורט )מחק איננו/כתב היד הוא .ב

 .ציינ/י את עיקרי השינוילספר הנגיש לקהל רחב. אם עבר עיבוד  שבדף הבא

 הספרים של אוניברסיטת חיפהנמסר להוצאת אני מצהיר/ה בזאת שכתב היד המוגש על ידי  .ג

 .הוצאת ספרים אחרת, במתכונתו זו או במתכונת דומה לכלבמקביל ולא הוגש  בלבד

)מחק/י את  על ידי הוצאה לאור אחרתבעבר נדחה לא  / נדחהאני מצהיר/ה בזאת שכתב היד  .ד

 פרט/י ע"י מי בנספח להתחייבות שבדף הבא. –אם נדחה  .המיותר(

אילו חלקים של כתב היד כבר  שפירטתי בנספח להתחייבות שבדף הבאאני מצהיר/ה בזאת  .ה

בזאת שלא  ת/ומתחייב, התפרסמו או הוגשו לפרסום )פרט/י שם המאמר ובמת הפרסום(

במערכת הוצאת כל עוד הוא בטיפול  מו"ל אחראצל מכתב היד לפרסום  נוספיםלמסור פרקים 

מהוצאת הספרים של , אלא אם כן קיבלתי אישור מראש ובכתב הספרים ש אוניברסיטת חיפה

 .אוניברסיטת חיפה

במערכת  אני מתחייב/ת בזאת שלא למסור את כתב היד להוצאה אחרת כל עוד הוא בטיפול .ו

מהוצאת , אלא אם כן קיבלתי אישור מראש ובכתב הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

 .הספרים של אוניברסיטת חיפה

הספרים של אם כתב היד יימצא מתאים לפרסום בהוצאת כי  אני מתחייב/ת בזאת  .ז

 לאור. וזכות סירוב ראשונה להוצאת ההוצאה תקבל אוניברסיטת חיפה

אני מבין/ה כי אם כתב היד יימצא מתאים לפרסום בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה,  .ח

 מסך הוצאות ההפקה של כתב היד. 50%ייתכן ותחול עליי השתתפות כספית של עד 



חיפה תוציא לאור את כתב היד, או לחילופין  אני מבין/ה שהוצאת הספרים של אוניברסיטת .ט

 תבצע את ההוצאה לאור של כתב היד באמצעות גורם חיצוני שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 

   

 תאריך  חתימה

 
 

 

 ת/נספח להתחייבות מחבר

 

 ועלות בסעיפים ב, ד, ה בדף הקודם:, לפי העניין, התייחסות לשאלות המבדף זה נא להשלים


