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 ליוצרים מקומיים    " שבוע הספר העברי " תקנון  
 

באמצעות "המו"ל אגודה שיתופית של מוציאים לאור  , הוצאות ספרים בישראל"בעלי  התאחדות"

שבוע  "בע"מ" הנה בעלת הדוכנים העומדים להשכרה ובעלת הזכות הבלעדית להציג ולמכור ספרים ב

 ."הספר העברי

 

 הגדרות  .1

המו"ל אגודה שיתופית של מוציאים לאור  הספר העברי" הוא סימן רשום שלשבוע  " .א

בישראל בע"מ. אישור שימוש בסימן הרשום ניתן ע"י המו"ל אגודה שיתופית של מוציאים 

ואין לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל בכתב, מראש,   ,"התאחדות"לאור בישראל בע"מ ל

 ים לאור בישראל בע"מ.המו"ל אגודה שיתופית של מוציאאת הסכמת 

 להלן   יקראו "אגודה שיתופית בע"מ  ו"המו"ל " הוצאות ספרים בישראלבעלי התאחדות " .ב

 ."ההתאחדות"            

שהוציא את , תושב העיר בה מתקיים היריד,  סופר  –להלן "השוכר"  ן יוצר מקומידוכ    שוכר .ג

שהתחייב לקיים את הוראות תקנון זה, שילם את ספרו בהוצאה לאור או באופן עצמאי ו

 ידי  הנהלת ההתאחדות.-לע  אושרה    "שבוע הספר העברי"  כל המוטל עליו והזמנתו לדוכני  
 

 המועד  .2

הינם התאריכים הנקבעים על ידי הנהלת "ההתאחדות"   "שבוע הספר העברי " תאריכי 

מידי שנה, מפורסמים על ידה ומופיעים על גבי טופסי ההזמנה להשתתפות והשכרת 

 דוכנים.

 המוצרים שימכרו   .3

 לחצי דוכן: סדרות   2או עד  ספרים  3עד  .א

 יש לשים לב: יוצר מקומי לא יכול לשכור יותר מחצי דוכן באזור יוצרים מקומיים.   

 רים כרוכים, מאוספים, מאוגדים לרבות ספרים שמופיעים על מדיה אלקטרונית,  ספ (1

 .בישראל  אטלסים, מפות, עיתונים וכתבי עת היוצאים לאור      

  ספרי לימוד.בשבוע הספר חל איסור על מכירת  (2

 כל ספר בכל שפה שהיא ששמו מודפס עליו  "שבוע הספר העברי"שוכר דוכן יוכל להציג ב (3

 מיובאים ששם שוכר הדוכן מודפס להציג ספרים מיובאים )פרט לספריםחל איסור . כסופר     

 (.  כסופרבהם       

להציג  , עליו בחברת "הוצאה לאור"במידה והספר של שוכר דוכן יוצר מקומי הוצא  (4

אישור כתוב ממו"ל זה המאשר לו למכור את הספר בנפרד והתחייבות המו"ל  להתאחדות

האחריות לכך היא על הסופר   –מהלך ימי היריד.  בשלא למכור את אותו הספר בדוכניו שלו  

במקרה של כפילות בהצגת הספר רשאית ההתאחדות לדרוש להוריד את הספר  המקומי.

 מאחד הדוכנים.
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 ם וארגונם  ירידי ניהול ה  .4

  ומונו על האחראים שנקבעו  אהמרכזיים והמקומיים הי ירידיםהאחריות לארגון וניהול ה .א

  . שוכרי הדוכנים או נציגיהם, כפופים להנחיות האחראים. "ההתאחדות"ע"י  לכך

     אין לתקוע בהמשך לכך, האחריות על תקינות הציוד המושכר תחול על שוכרי הדוכנים.            

 אין להדביק מדבקות  כמו כן מסמרים, להבריג ברגים או לנעוץ כל עצם אחר על הדוכנים.           

לדוכנים ו/או   או כל חומר פרסומי שהוא שאינו ניתן להסרה או שהסרתו גורמת לנזק

 רהמצריכה פעולה מיוחדת להס

 . חשבון שוכר כל נזק שיגרם לציוד יתוקן על 

 . במוצאי שבת יפתחו"ההתאחדות"שעות המכירה הן אך ורק בשעות שנקבעו ופורסמו ע"י   .ב

)ההתאחדות רשאית לקבוע את שעת הפתיחה לאחר צאת  צאת השבת רק לאחרהדוכנים 

הספרים בשעות המכירה   הדוכנים ולהציג את  . שוכרי הדוכנים מתחייבים לפתוח אתהשבת(

 כפי שנקבעו. 

, עקב נסיבות מיוחדות, לסגור את השווקים לפני המועדים הזכות להחליט התאחדותל .ג

 שנקבעו. 

 המורשים בלבד והחיבור למערכת החשמל תבוצע ע"י הקבלנים  ההתקנה -   חיבור לחשמל .ד

להתחבר לחשמל או להתקין תאורה נוספת בלא אישור  . חל איסור על ידי ההתאחדות

 שתקבע על ידי ההתאחדות.. חיבור לחשמל הוא בעלות נוספת האחראים במקום

 תספק שילוט אחיד כשעליו שם שוכר הדוכן.  " ההתאחדות" -שילוט   .ה

 ."ההתאחדות"חלופי בשטח השילוט המוקצה ע"י  שוכר הדוכן רשאי להתקין כיתוב (1

בגודל זהה לשטח השילוט המוקצה שיוצב מעל   שוכר הדוכן רשאי להוסיף שילוט נוסף   (2

 לשילוט הקיים וצמוד אליו.  

 יופיע שמו של שוכר הדוכן בלבד. "שבוע הספר העברי" הפרסום על דוכני  בשילוט (3

 

 חל איסור לחבר את השילוט הנוסף לדוכנים בכל דרך שתגרום

 הלחמה, קדיחה, הדבקה וכו'(.  :במבנה הדוכן )כגון נזק ו/או שינוי

 

בשבוע הספר ועליו  באזור היוצרים המקומיים    בלבד כל יוצר מקומי רשאי לחצי דוכן    –דוכן   .ו

*אישור סופי מותנה בשיבוץ של  .  סדרות  2או עד    ספרים פרי עטו של היוצר  3ניתן לשים עד  

 יוצרים מקומיים החולקים דוכן אחד 2

הדוכן של היוצר  הנהלת שבוע הספר איננה יכולה להבטיח את מיקום  – מיקום הדוכנים .ז

חל איסור לשנות מיקום דוכן או החלפת שילוט בין הדוכנים. הדוכנים המקומי מראש. 

 מחוברים זה לזה בכבלי חשמל והזזתם ממקומם מסוכנת ועלולה להסב נזק רב. 

 חל איסור על חלוקת חומר פרסומי ואחר בכל שטח היריד. כל הפעילות מותרת רק מאחורי  .ח

 . יוצר מקומיהדוכנים שנשכרו ע"י כל       

 . חל איסור על מכירת פריטים למעט ספרים שבוע הספר העברי נועד למכירת ספרים בלבד ולכן  
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אין להחנות או להשאיר כלי רכב בקרבת הדוכנים בשעות הפעילות. חובה לפנות  - כלי רכב .ט

להנחיות שניתנו על ידי  הרכב משטח היריד שעה לפני הפתיחה, או בהתאם  את כל כלי

 משטרת ישראל ו/או מנהל היריד.

 בסביבת הדוכנים שלכם במשך שעות המכירה ובנעילה. ןיש להקפיד על הניקיו - ניקיון   .י

טופס הנחיות ופרוקים אמור להישלח עד שבועיים לפני תחילת אירוע   –הקמות ופרוקים  .יא

יש לפעול    אחדות לקבלתו.באחריות השוכר לפנות להתשבוע הספר במידה ולא נשלח טופס  

 לפי הטופס.
 

 בטיחות ובטחון    .5

. חובה לנהוג בהתאם וכל עובדיו כל הוראות הביטחון והבטיחות חלות על שוכר הדוכן  .א

 "ההתאחדות". לתדריך הביטחוני שיופץ ע"י 

מסיבות הקשורות לבטיחות העוברים והשבים, חל איסור להציב ציוד כלשהו ו/או  - ציוד  .ב
מתקני תצוגה ו/או שלטי פרסום )לרבות כל אמצעי פרסום אחרים( בחלקו החיצוני של 

 הדוכן בשטח המיועד לקהל.  
 )כגון: הופעת אומנים,   ןדוכהאירוע בסביבת כל בהתאם להנחיות המשטרה,  .ג

 שתגרום להתקהלות אנשים באזור   ם, אישים מפורסמים וכדומה( או כל פעולהדוגמני        

 מראש מההתאחדות. תאום וקבלת אישור מחייבת הדוכנים,          

אם לא יתבצע תאום מראש יתכן והפעילות תופסק בשיאה וההתאחדות לא תישא בנזק הכספי  

 המציג על כך  לסופרשיגרם 

 

 . מוסיקה 6

 במערכתת ומושמעאלו האין להשמיע מוסיקה או הודעות כלשהן מכל מקור שהוא למעט    

 הכריזה המופעלת על ידי "ההתאחדות".   

 

 ומיסים   ע"מ . מ 7

 שוכר הדוכן מתחייב לנהוג כחוק בכל הקשור בדיני מס הכנסה ומע"מ. אין כל אחריות מצד   

 בנושא זה. תקנות מס הכנסה מחייבות כל שוכר דוכן בנפרד. "ההתאחדות"   

 

 . החכרות משנה 9

 של הדוכנים.   ל איסור מוחלט על החכרות משנהח .א

 . דוכן שוכר החל איסור מוחלט על מכירת ספרים והצגת ספרים שאינם שייכים ל  .ב

 

 . קבלת הזמנה לדוכנים 10

 יוצר מקומי כפופה ל: רישום 

עם כתובת מגורים עדכנית,    הדוכן  שוכר  של  שמו  על  אחר  מסמך  כל  או הצגת תעודת זהות   .א

 להוכחת תושבות בעיר. 

 גםבמשרדי המו"ל,    ישאראחד מכל כותר    העתק   יש להציג את הכותרים במועד ההרשמה.  .ב

יש לאסוף עד חודש ימים לאחר היריד את העותק. לאחר   .העתק  הושאר   קודמות  בשנים  אם

 מכן ההתאחדות לא תהייה אחראית עליו. 

 קת כיסאות. הפקת שבוע הספר אינה מספ .ג
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שיופץ מראש ע"י   ותנאי תשלום מחירוןעל פי ) ה הזמנת הדוכנים יש לצרף המחאל .ד

 "ההתאחדות"(.

 

 תשלום פה לא תכנס לעבודה ולא יתחשבו בה עד לקבלת ה הזמנה/התחייבות שבעל

 

 לא תתקבלנה הזמנות לשכירת דוכנים במקרים הבאים:   

 ."ההתאחדות"ההזמנה הגיעה לאחר תום המועד להגשת ההזמנות, כפי שנקבע ע"י   (1

 לא נותר מקום פנוי באזור היוצרים המקומיים.  (2

ההזמנה שהגיעה, בהסכמת ההתאחדות, לאחר תום המועד הרשמי להרשמה ולא צורפו    (3

 נקבעו כאלה. אליה דמי הרשמה מאוחרת אם

 ."התאחדות"המזמין לא פרע את חובותיו מכל סוג שהוא ל  (4

 המזמין לא חתם על טופס ההתחייבות למלא אחר הוראות תקנון זה.   (5

 ' לעיל. ד 10המזמין לא צרף להזמנתו המחאות בהתאם לסעיפים   (6

 

 פתיחתשבועות לפני מועד  3ביטול הזמנת דוכנים )חלקית או מלאה( עד לתאריך של 

 מסכום ההזמנה.    25%"שבוע הספר העברי" יהיה כרוך בדמי ביטול בגובה  

 הזמנת דוכנים )חלקית או מלאה( בתקופת שלושת השבועות שקודמים למעמד פתיחת דמי ביטול

 מסכום ההזמנה. 100%"שבוע הספר העברי" יהיו בגובה  

 

 ביטוח .  11

של ספרים ו/או כל רכוש אחר ועל כל  וכל נזק אחר אין כיסוי ביטוחי לנזקי פריצה וגניבה .ה

אמצעים למנוע גניבות וזאת, בנוסף לארגון השמירה ההיקפית  הלנקוט מירב  שוכר דוכן

 שמבצעת ההתאחדות באמצעות חברת שמירה.  

אין כיסוי ביטוחי לשוכר הדוכן בעת היריד ועל כל שוכר לנקוט את מירב האמצעים   .ו

 הביטוחים העומדים לרשותו. 

      
 

 להנהלה הזכות לא לאשר הזמנת הדוכנים לשנה הבאה למי מהמשתתפים שהפר אחת

 . בתקנון זהו/או יותר מהתקנות המופיעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


