
 

 

 ישראל מדינת

 
 

 0.8גירסה  –הצהרה על בעלות או רישיון שימוש בזכויות קניין רוחני בשילוט מתחלף 

 

 ה/מצהיר[ שם הגורם המתקשר+ ת.ז/ח.פ.]אני הח"מ, ________________________________________

( וזכויות השלט –)להלן [ שם השלט]הקניין הרוחני בשלט הקרוי "_____________"  כל זכויות כי בזאת

והבלעדית, וכי השלט איננו מפר כל זכות קניין רוחני של אדם או גורם  המלאה בבעלותי שימוש בה מצויותה

אחר. למען הסר ספק, אני מצהיר/ה בזאת כי ככל שאינני מעצב/ת השלט, הועברו אלי כדין כל זכויות הקניין 

קניין רוחני ו/או זכות שימוש בשלט הרוחני וכן זכויות השימוש בשלט במלואן, מאת כל הגורמים אשר להם זכות 

ובחלקיו, ו/או ניתנה לי הרשאה מאת כל הגורמים האמורים לעשות שימוש בקניין הרוחני הקשור לשלט, 

 ולחלופין אני מצהיר/ה כי אין כלל זכויות קניין רוחני בשלט. 

יין הרוחני בשלט, או תביעה הנובעת מכך שאינני בעל/ת זכויות הקנ או טענה אני מצהיר/ה עוד כי אם תעלה

או כי קיימות זכויות קניין רוחני בשלט , שאינני בעלת הרשאה מתאימה להשתמש בקניין הרוחני הקשור לשלט

 שייגרם נזק כל בגין המשרד( –משרד התחבורה )להלן  את מקום שהצהרתי כי אין קיימות זכויות כאלה, אשפה

 מכך. כתוצאה לו

אני מעניק/ה בזאת למשרד התחבורה ולכל רשות מקומית רשות ורישיון ]ללא תמורה, בלתי הדיר, וללא כל 

תנאי[, לעשות כל תיקון בשלט ולרבות שיקום השלט ושחזורו, כפי שימצאו לנכון. אני מצהיר/ה בזאת כי אין ולא 

מור בשלט, וכי אם אעלה טענה או תהיה לי כל טענה או תביעה כלפי המשרד והרשות המקומית בגין שימוש כא

 תביעה כאמור, אשפה את המשרד בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מכך.

 

 תאריך___________________

 שם ות.ז./ ח.פ._____________

 חתימה__________________

 

 אישור עו"ד

ב___________, מר/גב' אני הח"מ, ___________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני במשרדי ש

__________, נושא תעודת זהות מספר _____________/המוכר לי באופן אישי, כי הוא מוסמך לחתום על ההצהרה לעיל 

בשם חברת __________ בע"מ, וכי לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 הצהרתו לעיל, וחתם עליה בפני. לעונשים הקובעים בחוק, איש נכונות

 

_________________ 

 ____________, עו"ד


