אוספי הטבע הלאומיים
קמפוס י .אדמונד ספרא
האוניברסיטה העברית בירושלים
TEL +972-2-6585075| FAX +972-2-6585711

שם האוסף______________________________________ :
שם אוצר/מנהל האוסף______________________________ :
טלפון _________________ :דואל__________________________ :

הסכם משתמש
עבור שימוש בחומר(ים) של אוספי הטבע הלאומיים
האוניברסיטה העברית בירושלים

שם המשתמש:
מוסד המשתמש:
כתובת המשתמש:
דואל וטלפון:
תקופת שימוש:
פרויקט  /נימוקים:

בחתימתי מטה אני מסכים לאמור ולתנאים הבאים:






כל החומרים המצויים בתוך אוספי הטבע הלאומיים (להלן )NNHC :באוניברסיטה
העברית בירושלים ,הם רכושה של האוניברסיטה העברית בירושלים.
מבקרים  /משתמשים באוספי הטבע הלאומיים מתחייבים לטפל בזהירות בחומרים
הנחקרים ובציוד של .NNHC
גישה לפריטים ( )specimensספציפיים נתון להסכמה של אוצר  /מנהל האחראי של
האוסף הרלוונטי .מגבלות או מניעה של גישה לפריטים במקרים מיוחדים (למשל :מצב
ירוד; שימוש במחקר פעיל אחר) נתון לשיקוליו של האוצר  /מנהל האחראי.
כל שינוי ,התקנה ( )preparationאו נטילת דגימה מתוך חומר של  NNHCמותנה
בהסכמה כתובה של האוצר  /מנהל האחראי .סעיף זה כולל התקנה של חתכים דקים או
חתכי רוחב ,דגימות קוטיקולה ותתקינים למיקרוסקופ אקלטרוני סורק ( .)SEMעל כל
הדגימות והתתקינים ,לרבות שאריות ,להיות מסומנים כראוי לצורך זיהוי מקורם ולהיות
מושבים אל האוצר  /מנהל האחראי בהקדם האפשרי.
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יש לקבל מראש אישור של האוצר  /מנהל האחראי לפני כל שימוש בחומר של NNHC
במסגרת פרסומים מדעיים או פופולאריים (לרבות אינטרנט).
אוספי הטבע הלאומיים  NNHCשומרים לעצמם את זכויות היוצרים על תמונות /
צילומים שנוצרו מהפריטים של האוספים ,לרבות תמונות  /צילומים שנוצרו בידי המבקר
 /משתמש בעת ביקורו באוספים .תמונות כאלו צריכות להיות מסומנות כראוי על מנת
לקשר אותן לפריטי האוסף המופיעים בהן ,ועל המבקר  /משתמש להשאיר עותקים שלהן
בידי האוצר  /מנהל האחראי בתום הביקור.
יש לקבל מראש אישור של האוצר  /מנהל האחראי לפני כל שימוש בתמונות  /צילומים
של חומרי  NNHCבמדיה אלקטרונית (לרבות אינטרנט) או מודפסת .במקרה של פרסום
במדיה תמורת תשלום ,דמי שימוש בזכויות יוצרים ישולמו ל.NNHC-
במקרה של פרסומים אשר כוללים אזכור של פריטי אוספי  ,NNHCיש להעביר שני
תדפיסים ( )reprintsאו קובץ דיגיטאלי  PDFאל האוצר  /מנהל האחראי.
בעת אזכור של פריטי  NNHCאו צילומים שלהם בפרסומים מדעיים ,יש להציג בבירור
בטקסט ובהסברי האיורים את המספרים הקטלוגיים המלאים של הפריטים .במקרה של
ספק לגבי שלמות המספרים הקטלוגיים ,יש להיוועץ מבעוד מועד עם האוצר  /מנהל
האחראי ולקבל ממנו את המספרים הקטלוגיים המלאים.
השאלת חומרים (פריטים) של  NNHCמותנית בהסכמה מראש בכתב של האוצר  /מנהל
האחראי .בקשות להשאלה עשויות להידחות עקב נסיבות מסוימות (למשל :מצב פריט
ירוד; פריטים ייחודיים; התנגשות עם מחקרים פעילים אחרים) .ככלל ,אין אפשרות
לשאול חומר מסוג  .type materialפריטים אשר משמשים לתצוגה במתקני NNHC
ניתנים להשאלה רק במקרים יוצאים מן הכלל ,שאז הם ניתנים בהשאלה לזמן קצר.
אוספי הטבע הלאומיים שומרים לעצמם את הזכות לסרב להשאיל חומר ליחידים או
למוסדות אשר נכשלו בהקצבות הזמן של השאלות בעבר ,או שגרמו נזק ו/או אובדן של
פריטים מושאלים בעבר.

אני מסכים לאמור ולתנאים האמורים לעיל ,ולראיה באתי על החתום:
.......................................

....................................

..............................................

תאריך

מקום

חתימת המשתמש
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