בס"ד

כל הזכויות שמורות.
טופס זה חובר לתועלת הסופרים והקונים באדיבות "דיו לנצח".
מותר להדפיס טופס זה בשלמותו .אין להעתיק מטופס זה ללא רשות בכתב מבעלי הזכויות.

חוזה לכתיבת ספר תורה
מסמך זה הוא חוזה מחייב בין הקונה לסופר והוא גם שטר בוררין בין לדין ובין לפשרה.

הקונה__________________________________________________________________ :
כתובת __________________________________________________________________
הסופר__________________________________________________________________ :
כתובת ___________________________________________________________________
הקונה מתחייב לקנות ולשלם ,והסופר מתחייב לכתוב ,ספר תורה כשר בהתאם לפרטים הבאים:
)סמן את הבחירה ו/או מחק את המיותר .אפשרות בחירה שאינה מסומנת נתונה לשקול דעתו של הסופר(.

סוג הכתב וגובה הקלף:
כשר בדיעבד  /לכתחילה  /למהדרין
__ כתב אשכנזי ,בית יוסף
__ כתב ספרדי
__ כתב האר"י ,חסידי
__ כתב תימני
__ כתב ______________________________________
על

קלף  /גויל

בגובה  _________ / 50 / 48 / 45ס"מ.

הקלף או הגויל:
__ יקנה ע"י הסופר לפי ראות עיניו .מחיר הקלף או הגויל  :ישולם ע"י הסופר  /ישולם כתוספת ע"י הקונה.
__ יסופק ע"י הקונה ,כפוף לאישור הקלף ע"י הסופר .הסופר רשאי לסרב לקבל יריעות שאינן נוחות לסופר.
דרישות מיוחדות של הקונה ,ביחס לקלף או לגויל:

הדיו:

דיו לנצח  /דיו עפצים וקנקנתום של חברת ________________ /

דיו הרמב"ם

דיו ___________________________  /נתון לבחירת הסופר.
הקולמוס:

נוצה  /קנה  /פלסטיק  /מתכת_______________________ /נתון לבחירת הסופר .

ע'  .1חתימת הקונה ________________________

חתימת הסופר _____________________________

תיוג:

תיוג ספר התורה יעשה:
בקולמוס תוך כדי הכתיבה  /בקולמוס אחרי הכתיבה  /ברפידוגרף אחרי הכתיבה
 /בציפורן ברזל אחרי הכתיבה  /נתון לבחירת הסופר.

סוג הדיו לתיוג :דיו לנצח  /דיו הכתיבה  /דיו של גויים בלי הכשר  /נתון לבחירת הסופר .
הסופר:

הסופר מצהיר בזאת ,שיש לו הידע והנסיון ההלכתי והמעשי במלאכתו ,כולל כתב הסמכה מ:

הסופר מתחייב לכתוב בכתב כשר ויפה כדוגמת צלום כתב ידו המצורף לחוזה זה.
ספר התורה ייכתב ויושלם כהלכה על פי כל פרטי הלכות כתיבת ספר תורה ,על פי מסורות והנהגות
אשכנזיות  /ספרדיות  /חסידיות  /תימניות .
הגהות :ספר התורה יעבור הגהת מחשב .דו"ח בדיקת המחשב ,עם כל נספחיו ,יימסר לקונה.
ספר התורה יוגה ע"י מגיה מוסמך .המגיה יגיש בכתב ,אישור על כך שהוא ביצע הגהה לספר תורה זה.
הסופר יתקן במלואם את כל הפסולים שנמצאו ויימצאו בהגהות .הסופר יתקן גם את כל הפגמים ביופי
הכתיבה שחורגים בברור מיופי הכתיבה שהסופר התחייב עליה בדוגמת הכתב המצורף.
מוצרים ושרותים נוספים )אפשרות בחירה שאינה מסומנת  -אינה כלולה ואינה נדרשת(:
הגהה נוספת להגהה הראשונה ,ע"י מגיה מוסמך :לא נדרש  /כלול במחיר  /תוספת מחיר של ___________
תפירת היריעות :לא נדרש  /כלול במחיר  /תוספת מחיר של

____________

הדבקת מדבקות קלף לחזוק מאחור :לא נדרש  /כלול במחיר  /תוספת מחיר של

____________

הדבקת היריעה הראשונה והאחרונה לעצי החיים :לא נדרש  /כלול במחיר  /תוספת מחיר של __________
נוכחות הסופר בטקס הכנסת ספר התורה :לא נדרש  /כלול במחיר  /תוספת מחיר של
ועודהוצאות נסיעה ואש"ל שישולמו מראש כתוספת ע"י הקונה.

___________

אותיות אחרונות :בסוף הספר יושארו מספר אותיות ריקות ,בתאום מראש ,לטקס הכנסת ספר התורה.
הסופר לא יבחר ,לא יקנה ,ולא יספק :עצי חיים ,מעיל ,תיק ,רמונים ,כתר ,או כל תוספת אחרת שאינה נוגעת
לקלף או לכתיבה .אלה יבחרו וייקנו בנפרד ע"י הקונה.
דרישות ותנאים נוספים) :נא לכתוב בצורה ברורה ומובנת לכל .אין להשתמש בבטויים שאין להם פרוש חד משמעי(.

ע'  .2חתימת הקונה ________________________

חתימת הסופר _____________________________

הסופר מתחייב להתחיל לכתוב את ספר התורה תוך _____________ ימי עבודה מקבלת התשלום
הראשון .הסופר מתחייב להמשיך ולכתוב את ספר התורה בקצב מתאים לסיום הכתיבה ומסירת ספר התורה
הגמור בתאריך המוסכם.
הקונה דורש  /אינו דורש לבדוק כל יריעה לפני תפירתה .דמי משלוח ועיקובים באחריות הקונה .לקונה
שמורה הזכות לפסול כל יריעה שנעשו בה תיקונים רבים בצורה לא נאה ,ולדרוש החלפתה באחרת ללא
תשלום נוסף.
ספר התורה יימסר לקונה נקי מכתמי דיו וסימנים מבפנים ומבחוץ.
ספר התורה הגמור יימסר לקונה בתאריך __________________________ אי"ה ,בכתובת הבאה:

הוצאות אריזה ,בטוח ,ומשלוח ישולמו כתוספת ע"י הקונה.
במקרה של אילוצי כח עליון ואילוצים אחרים שאינם בשליטת הסופר  ,תינתן לסופר ארכה סבירה להשלמת
הכתיבה ומסירת ספר התורה לקונה .אם הסופר אינו מסוגל לגמור את הכנת הספר יהיה הסופר רשאי לשכור
סופר אחר על חשבונו באשור הקונה  .הסופר אינו רשאי לשכור סופר אחר בלי אישור מהקונה.
המחיר:

עד למסירת ספר התורה לקונה ,ישלם הקונה לסופר עבור ספר התורה השלם מחיר כולל של:

בתוספת ההוצאות ומחירי המוצרים והשרותים הנוספים שאינם כלולים במחיר.
המחירים אינם-כוללים  /כוללים מע"מ.
תנאי תשלום:

המחירים אינם-צמודים  /צמודים ל___________________

לפני תחילת הכתיבה ישלם הקונה לסופר מקדמה של ______________________

בסוף כל חודש עברי  /לועזי
עבור כל עמוד שנכתב הוגה ותוקן.

ישלם הקונה לסופר ____________________________________

היתרה תשולם לסופר מיד עם מסירת ספר התורה הגמור )למעט האותיות האחרונות ,ולמעט המוצרים
והשרותים הנוספים שאינם נדרשים מהסופר(.
תנאי תשלום נוספים:

לפני קבלת התשלום המלא ע"י הסופר ,נשאר ספר התורה בבעלות הסופר.
בעלות על ספר התורה:
הסופר יהיה חייב בנזקים לקלף וליריעות הכתובות שברשותו כדין שומר שכר .הקונה רשאי לדרוש ולקבל
לידיו את כל היריעות הכתובות שהסופר קבל תשלום מלא עבורן .במקרה זה תהיה אחריות השלמת ספר
התורה על הקונה.
הסכם זה הוא שטר בוררין בין לדין ובין לפשרה .במקרה של אי הסכמה בין הצדדים ,מסכימים
בוררות:
הצדדים לבוררות על פי הכלל של "ועשית הישר והטוב" בפני בית דין לממונות הבקיא בפתרון סכסוכים דומים
וקרוב למקום מגוריו של הסופר ,או בורר או בית דין אחר שיוסכם בעתיד בין הצדדים.
ע'  .3חתימת הקונה ________________________

חתימת הסופר _____________________________

פיצויים:
● במקרה של הפרה מהותית של תנאי הסכם זה ,זכותו של הניזוק לגבות פיצויים .גובה הפיצויים יהיה שוה
לערך הנזק וההוצאות הנלוות ,ופיצוי עבור בזבוז זמן ,וייקבע בבוררות.
● אם הקונה יבטל הסכם זה בלי אשמה מצד הסופר ,ישלם הקונה לסופר את כל הוצאותיו ואת כל שכרו
שהרוויח עד למועד הבטול ,בתוספת קנס בטול של __________________________________.
המקדמה ששלם הקונה לסופר תחשב כחלק מהתשלום והקנס .הסופר ימסור לקונה את כל היריעות
שהקונה שלם עבורן ,ויחזיר לקונה את יתרת המקדמה אם תהיה יתרה.
● אם הקונה ידחה ביותר משבוע תשלום שהתחייב עליו ,יהיה הסופר רשאי לעסוק בכתיבה ובעבודה אחרת
עד שיקבל את התשלום .במקרה כזה הסופר לא יהיה אחראי לעכובים במסירת ספר התורה לקונה.
● אם הסופר יאחר במסירת ספר התורה לקונה מעבר לתאריך המסירה המוסכם ,ואשמת האחור היא על
הסופר בלי אשמה תורמת של הקונה ובלי אשמת גורמים שאינם בשליטת הסופר ,ישלם הסופר לקונה
קנס של _______________________ לכל שבוע מלא של אחור .אם האחור נגרם כי הסופר כותב
יותר לאט ,בהסכמת הקונה  ,כדי לשפר את יופי הכתב ,לא יחשב האחור כאשמת הסופר ולא יהיה קנס.
● אם הסופר ,בסופו של דבר ,לא ימסור ספר תורה גמור לקונה ,בלי אשמה מצד הקונה ,יחזיר הסופר
לקונה את כל הכספים שקבל מהקונה ,בתוספת קנס של ________________________________.
בכל מקרה ,הסופר יהיה חייב למסור לקונה את כל היריעות הכתובות שהקונה מוכן לשלם עבורן.
● תשלום חלקי עבור יריעות כתובות יחושב באופן יחסי למחיר הכולל ,בלי תוספות ,שהוסכם בין הצדדים.
אחריות לטעויות :אם תמצא טעות למרות ההגהות ,גם אחרי זמן רב ,היא תתוקן ע"י הסופר ללא תשלום
נוסף תוך  14יום מההודעה לסופר .הסופר רשאי למנות סופר אחר שיבצע את התיקון עבורו .אם תמצאנה
יותר משתי אותיות טעויות של חסר או יתר ,יעבור ספר התורה בדיקת מחשב חוזרת על חשבון הסופר.
מצורף לחוזה :דוגמת כתב היד של הסופר.
לראיה באו הצדדים על החתום:
חתימת הקונה

חתימת הסופר

________________________________

_______________________________

תאריך ___________________________

תאריך __________________________

טלפון ___________________________

טלפון __________________________

ע' .4

