
 

 
 
 

 
 

 העת 'המסדרון', מקבלת  יצירות חדשות  -מערכת כתב
 עת אחרים . -לא פורסמו בעיתונות או בכתביש

 

מתבקשים     העת 'המסדרון',-חברי אקו"ם שחומרים מתוך ספרם החדש שיצא לאור בסמוך לצאת כתב
 זה עם שליחת היצירות. להוריד את הטופס 'רישיון פרטני לאקו"ם'  למלא את הפרטים ולצרפו לטופס 

 

  ן' המסדרו 'העת -לפרסום בכתב  סיפורים קצרים, צילומים, ציורים ואיורים ,ירהש ,לשלוח ניתן
   .יצירות שטרם פורסמו 

 .מילה 500שירים וסיפור אחד עד  3ניתן לשלוח עד 
 .מרוכז בקובץ וורד אחד שירים וסיפורים יש לשלוח 

 .ום תקבלו הודעה לדוא"לוהיה ויצירה ששלחתם תיבחר לפרס*

. פי ההוראות-היצירות על   ולשלוח בצירוף  עליכם להוריד את הטופס המצורף  
 

 הצהרת זכויות יוצרים 
 

 __________ _____תאריך:  מספר ת"ז ________________ ________ שם ומשפחה: _____________ 
 

 ון נייד _________________ _____ טלפון בבית ____________ טלפ____ כתובת:________________
 

 ( יש למלא את כל הפרטים) כתובת דוא"ל: _____________________    
 

כי אני אוחז בקניין הרוחני  היצירות שלי חדשות ולא פורסמו בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט, ושהנני מצהיר בזאת  
לפרסום    יצירות  השל   שולח  אני  ומ  ,'המסדרון'העת  -בכתבאותן  ע"י  המופק  בןמומן  בית  -'חדרים  מו"ל  ־חייםיאיר 

  .הוצאה לאור'

 _______גיליון מס'  ,'המסדרון'העת -בכתב .בחתימה על מסמך זה, הנני נותן את הסכמתי לפרסום יצירותיי

 _______________________________________________שם היצירות: ________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

  :ים הבאיםפרסומים הנלווים באתרתי לכמו כן נותן את הסכמ
   '.סקירת אירועי שירה ופרוזה, תרבות ואמנות'-'חדרים :אתרוהעת 'המסדרון', -כתבאתר:  

 
 העת 'המסדרון'. -לפרסום במדורים שונים בעיתונות הכתובה  מתוך כתבאני מאשר/ת   ש במידת הנדר

 . שכר סופרים או מתן גילון ללא תשלוםהעת 'המסדרון' ועורכו יאיר בן־חיים אינם נדרשים לשלם תמלוגים  -מובהר בזאת כתב

)כנ"ל גם לגבי העיתונות והתקשורת שיבחרו לפרסם את יצירתכם  למערכת אתם נותנים את הסכמתכם לכך.היצירות  בשליחת  

 מתוך הגיליון( 

 .  (תיבחר ליוצרים  שיצירתםהודעה תישלח  )   ינה מבטיחה את פרסומן.ידוע לי  כי שליחת היצירות א

ה-כתב באמצעות  ומופץ  נמכר  'חדרים העת  לאור'-וצאת  הוצאה  'המסדרון'-כתבואתר    בית  פרטיות    העת  ובחנויות 
 .פי שיקול דעת המערכת-נבחרות על

 
 hadarim4u@gmail.com : או לדוא"ל 6729267-1533את הטופס החתום יש לשלוח לפקס מספר:  

 
 
 

     חתימה: _________________________

 
 

 1533-6729267פקס:              hadarim4u@gmail.comדוא"ל:              5200202 דגן מיקו־ רמת 10336ת.ד. 
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