
 
 
 רישיון הסכם 

 
 

         שנת   ____ לחודש  __  שנערך ונחתם ביום
 

 , תל אביב48ג'ורג' המלך מרח'   510298946ח.פ.  חברת האוזן השלישית קולנוע בע"מ  בין:
 מצד אחד        ("האוזן " :להלן)          

 
 ____ ______ _ ח'__________רמ   __ _______ _.ז. / ח.פ  ת _________________________  ובין:

 צד שנימ      ("המזמין " :להלן)          
 

  הקרנות פומביות רך  לצופיצת משנה  כממקומיות וזרות  מייצגת בישראל חברות סרטים    ,והאוזן הואיל
N.T (NON THEATRICAL,),(הסרטים "  :)להלןשל סרטים שלא במסגרת מסחרית רגילה" ; 

 
לשדר סרטים ועל פיו לקבל רישיון משנה להקרין ו הז בהסכם  זןאווהמזמין מבקש להתקשר עם ה והואיל

 שיון"(ירהסכם "  )להלן:  בפני קהל  ,ה בלתי מסחריתבהקרנ ,שונים
 

כי  והוסכ והואיל זההסכם    ם  כהסכם    ,רישיון  התקשרויוישמש  לכלל  כללי  ביניהם מסגרת  הצדדים  ת 
 ; ענייןבאותו 

 
 דלקמן: הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כלפיכך   

 
 ן. ילכל דבר וענימהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב את הצדדים  על נספחיו זה להסכם וא בהמ .1

 
מהאוזן .2 המזמין  ע"י  הסרטים  של  השוטפות  ההשכרה  פעולות  על  הקל  על   , למען  בחתימה  הצורך   ולמניעת 

זה   רישיוןהסכם    חוזרת שבין הצדדים, מוסכם עליהם כי בחתימתם על    רישיון חדש בכל התקשרות  הסכם
ולו ויהיו בתוקף לגבי כל הסרטים שיושכרו מעת זה יח  רישיוןהסכם    ראיה להסכמתם כי כל תנאי    יהווה הדבר

 ., למזמיןע"י האוזן לעת
 
שאי .3 מותנה  זמני,  רישיון משנה  במתן  המדובר  עת  בכל  כי  בלעדימוסכם  לתמורה  , נו  כמבואר   ,ובכפוף   הכל 

 רישיון זה על נספחיו. ם כסבה
 

 ים סרט הזמנת .4
 

  -ב ,באוזןלה להיעשות על ידי ביקור המזמין  כוי האוזןעל ידי המזמין מאת  סרטים נתהזמ .א
E-mailבין הצדדים.  מעת לעת כפי שיוסכם ,אחרת דרךאו בכל ו/ , באמצעות אתר יעודי 

עת, הן לגבי משך ההזמנה והן לגבי מספר הסרטים   ובכלגבלה  ין סרטים ללא כל הלהזמ  רשאי  המזמין . ב
 . כם בין הצדדיםשיוס יפ, כהמוזמנים

 האוזן,  עפ"י סוגיהם, מפורטים במחירון  הסרטיםההזמנות, המחירים, מועדי ההחזרה של  איתנ . ג
 עת. כלב האוזן. מחירון זה יהא נתון לשינוי ע"י 'אכנספח   ,זה לחוזה רישיוןהמצורף ( "המחירון' :)להלן

חייב  המזמין .ד עיאשר    ,ההשכרהחשבונות    ן בפירעו  יהא  לו  הק  ,האוזן  י" ישלחו  התנאים  בועים עפ"י 
 לחודש.  4% בריבית פיגורים של  יחויב התשלוםמחירון. איחור במועד ב

כי  ומוסכם על ה  ידוע .ה סרט או    כל  אינו מהווה התחייבות מצד האוזן לספק למזמין  זהמסמך  מזמין 
   .בהםן חפץ סרטים מיוחדים שהמזמי

 הרשמיים. ים בקטלוגמופיע  האוזן גם אםל ששור סופי  ילא פה, כפוסרטנת זמהכל  מען הסר ספק,ל .ו
 

 והחזרה  משלוח, מסירה .5
 

ת  או באמצעות כל צור,  , תל אביב48'  גרו'ג  ךלמה  ' חרב,  האוזןלמזמין תיעשה במשרדי    סרטים  מסירת .א
 .  או באמצעות קבצים דיגיטליים ין,זן למזמבין האומעת לעת שתוסכם  כפי ,משלוח אחרת

עו . ב שנלקחו  שלבמידה  פיזיים  את    ןהמזמימתחייב  ם,  הסרטי  תקים  במועדים    ,לאוזן  הסרטיםלהחזיר 
ידה  שנקבעו   . ת רחא  חולשמ  ךרד  לכ ב  ןיב ו  תישיא  הרזחהב  ןיב  ,ל" נה  תבותכב  ןזואה  ידרשמ  לאו  ,על 

במועד שנקבע ויישא בכל נזק שיגרם אם הסרטים   ,לאוזן  הסרטיםהמזמין יהא אחראי בלעדית להחזרת  
 .שהיאמכל סיבה או /ובמועד שנקבע  ןלאוזלא יוחזרו 



 . דבלבמזמין שלוח יחול על ההוצאות דמי המ תשלום . ג
בכתב    המזמין .ד לאוזן  להודיע  שיהוי  ומתחייב  כל  פגםללא  כל  שי  ,על  בין  מהסרטים  באלו  ,מצאיככל   ,

או  הם פגומים  מהאוזן אל המזמין כש  יעושהסרטים הגהמזמין ובין    ידי שהפגם נוצר בשעת השימוש על  
 . הילצפי ניתנים םאינ

י או באירוע ציבור, כולל  ו מי מטעמולמזמין ו/א  םשיגרו עקיף  נזק ישיר ו/אלא תהא אחראית לכל    האוזן .ה
עקב   ,רישיון זההסכם    להקרנה הסרטי/ים נשוא    ו/ ו/או יועד  נו/שם הוקרן  ,של המוסדציבורית  בהקרנה  

של   במקרהו  ג' כלשה  דתביעת צריות לבכל אח  גםלא תישא    האוזן  .מהסרטיםבאלו    כל פגם ו/או תקלה  
    .סרטיםמהבאלו  פגם ו/או מתקלה ו שינבע  ,לעיל כאמור ו/או פגם תקלה

  ,ו/או למוסד אליו הזמין אותם  אל המזמין  יםפגומ  ושהגיע  ככל   ,בזאת כי סרטיםומתחייב  המזמין מאשר   .ו
הקרנה הדמי  ב  המזמיןזיכוי    ווי היחיד שהאוזן תחויב עקב כך הינוהפיצ  ,אל האוזן כאמור לעיל  יוחזרו

          עבורם.ים סיהיח
ו/או המוסד  ,  ברשות המזמין  םאו בעת הימצאות  ,ושהשימ  נזק כל שהוא בעת  םהל  שיגרם  סרטים .ז

לפי    םישוויאת  לאוזן  ישלם המזמין  וחזרו מסיבה כל שהיא לאוזן,  השלא    ו/או סרטים  ,עבורו הזמין
לצורך    ןשהאוזמחיר   לשלם  קבאו    , מחדש  רכישתםתידרש  הגבוה  ₪    200בסך    עוסכום  לסרט, 

  ניהם.ימב
 

 ום בגינם:תשלוה  בסרטים השימוש  .6
 

ח  לע על  יסוד  מוגבלזה  הסכם    תימתו  זמני  רישיון  מקבל  בלעדימותנה    ,המזמין  את   להקרין    ,ושאינו 
, , בתנאים שיוסכמו בין הצדדים ללא מכירת כרטיסיםוקום ציבורי  במ  ,לא מסחריתהקרנה פומבית  בהסרטים,  
ידי ה  ," כלליים ומחירוןפרטים    –  תהקרנה פומבי" ,  זןהאו  עים במחירוןיכפי שמופ מצורף מזמין ושייחתם על 
 , כפי שיוסכם בין הצדדים. ן ספציפי ומפורשרישיולבכפוף  ך ורקתהא א חר ג אמסו כל הקרנה  .להסכם זה

 
מהפעול  ,מוחלטבאופן      מתחייב  המזמין .7 יותר  או  אחת  שהיא,  ודרך  צורה  בכל  לעשות  המפורטות ושלא  ת 

 :להלן
בין בתמורהולהעביר  למסור  אל .א והורשו  מכשלא הוס  רםגו   או  לאדם  הסרטיםאת    ,ובין שלא בתמורה  ,  ו 

 .בהםאו להשתמש ו/ בסרטיםזיק חהדי האוזן לי עלב ובכת פורש מב
צורה  ,הסרטיםאת  לצרוב  או  /ולהעתיק    לא . ב אחרת,בכל  או  דיגיטלית  קב  ,  דיגיטלייםצילמחוק  לאחר    ם 

 . הוראות כל דיןעפ"י  כל שימוש מפר  בהםלא לעשות  ,הההקרנ
של    םלהקרינ  לא . ג הפרטיים  מבבתים  המ  ושכניוחבריו  מי  להקרינול  זמיןשל  הפגם    םא  של  בביתו  רטי 

 ן.המזמי
 רישיון  בהסכם במפורש המפורטים המותרים השימושים  מלבד ,בסרטיםלהרשות כל שימוש אחר  אל .ד

 .שלא בתמורה ןובי בתמורהבין זה,  
   .ן קבל מהאוזן רישיון מיוחד למכירת כרטיסיםאלא אם כ ,הסרטיםלמכור כרטיסים לצורך הקרנת  לא .ה
 , או סימני מסחר ולעוולות מסחריות כויות יוצרים ר לקניין רוחני ולזין הקשון בכלל וכל דדית כל לקיים הוראו .ו

 בפרט.
חשב להפרת  י. תיעוד שכזה ייםרחאורה ואופן  בכל צאו    את הקרנת הסרט בשום צורה ויזואלית  לא לתעד .ז

 זכויות יוצרים. 
 

 לו לצורך   םשמושכרי ,שלהםעטיפות וה יםעותקים פיזיים של הסרטמצהיר בזה כי ידוע לו כי  המזמין  א. .8
 של האוזן והיא מחזיקה  קניינה הבלעדי נם י, ההקרנהתשלום בעבור כל   פי הזמנתו וכנגדה על צפיי

 . כדין כויות השימוש בהםבז
 ימים  3וך ת הסרטיםמכל אחד  על מספר המשתתפים שצפו בכל הקרנה של המזמין מתחייב להצהיר    ב.   

 במחירון. במחיר המקסימלי הרשום  ןיב המזמייחוי ,תקבל דיווחילא שבמידה  ה.ההקרנממועד 
קרנה הכל  ל  נוספת  ולשלם תמורה  ,הסרטיםשל    בודדתהקרנה    כל  תמתחייב לשלם לאוזן תמור  המזמין     ג.      

  , לעת  כפי שיעודכן מעת  , על פי מחירון האוזן  ,עהקב המחיר שהאוזן    על פי להקרנה הראשונה,  נוספת  
 א כנספח  ממנו מצ"בודכן עמואשר עותק 

'. 
טופס עירבון ו ויחתום על  ום תנאי חוזה רישיון זה ימלא המזמין את פרטי כרטיס האשראי שלביטחון לקיכ   ד.

כל בהתאם  השות בו שימוש  חוזר לאוזן לעהוא נותן יפויי כוח בלתי    והמצ"ב ובחתימת  הקרנה פומביתל
 .רישיון זההסכם  ובכפוף לתנאי 

 
 כללי .9

 
   זה,  ון  רישיהסכם רה של הפרת סעיף מסעיפי ה של פיגור בתשלום ו/או במקבמקר האוזןכות בידי הז א.    

צורךהסרטים  הספקת    להפסיקו  ולבטל ללא  הנימוק  למזמין  לכבפירוט  דרישה ךים  על  הודעה  למעט   ,
 .את הסרטים לאלתר לאוזן  השיבמהמזמין ל

 כל בגין   האוזן כלפי יהמזמין אחראמזמין, יהיה ע"י ה זה מסמך ו/או אי קיום הוראות הפרהמקרה של ב ב.     



 זה.סכם  ה  לאוזן בגין ו/או עקב הפרתשייגרמו  ,הנזקים, ההפסדים וההוצאות        
 
 
  
   נוי של זכויות כאמור, לא יהיו תקפים  על זכות מזכויותיו או שי זהרישיון כם הסל  מהצדדים   כל ויתור של צד .10

 ל הצדדים. ים שי נציגיהם המוסמכעל ידאלא אם נעשו בכתב     
 
פוטר  רשיון  הסכם .11 אינו  המזמי  זה  מתשלומיאת  לארגונין  כגון  מ  /  יוצרים  זכויות  ם  אשכולות,   תל"י,  בצעים 

לתקליטים,  הפדרצי באחריות וכ"ו  עילם,  אקו"ם,  פי"לה ה  זה  תשלום  יהא  שכזה,  נוסף  תשלום  יידרש  אם   .
 האוזן.  תוובכל מקרה אין זו אחרי המזמין בלבד,

 
  צד שלישי כלשהו.ל הןו מכללא, זכויות כלש כדי להקנות, במפורש א זה רישיוןסכם בה אין בכל האמור  .12

 

   הרישיון והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע כם סבה נוגע  רישיון זה ועל כל עניין הקשור וההסכם על  .13
 יחולו   ,או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב/פרתו ו/או תוקפו והאמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או ה ותכלליב

 ישראל. דיני מדינת 
 

בחוזה הרישיון    יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון-אביב  תלהמוסמך בעיר    לבית המשפט .14
 .הרישיוןבהסכם   עניין הקשור והנוגע  כלבו

 
 
 

 או הצדדים על החתום:יה בולרא
 

 __________________________            ___________ ________________ 
                   האוזן השלישית קולנוע בע"מ     
 ן""המזמי         "האוזן"                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 פרטי המזמין 
 
 

   _ __________ _____________ טלפון______  __________ ________________שם המוסד: 

 

 _________ ___  קוד:מי _______ ______________________________________ שכתובתו

 

 _______________________ ______ __ _.ר ת.ז / ח.פ / ע

 

 ש קשר פרטי אי

 ____ ___ _________ נייד  _____ __________ ן טלפו  _______________ ____ _________ 1שם 

 ____ ___ _________ נייד  _____ ____ ______ ן טלפו  ____________________________ 2שם 

 _______ _______ __________ ____ ___________________________ ובת למשלוח הסרטים כת

EMAIL )באותיות גדולות( ________ ___ ______ ____ ______________@ __ _____ __________ 

 ____ __________________________________ ___________ _____ מס  חשבוניתלהוצאת שם 

 _ ________________________________ (דובת המוסכתובת להוצאת החשבונית )אם שונה מכת
 

__________________________________________________________________ _ _____ 
 
 
 

 :  )באותיות גדולות( ייללוח חשבונית חתומה דיגיטלית לממאשרים לש 
 

____________________ ____ _________________ ______@_________ ______________ 
 
 

 טופס ערבון 
 

 
 ___ _____ ____ ________שם פרטי:_____  ___ _______ ____שם משפחה:_________ 

 
 ___ ___________ ____ _' נייד:_______ טל  _____ ________ __ _מס' ת"ז: _________

 
 __________ ________________________________________ _____כתובת: _________

 
 _ _____________________@_____ ______________ כתובת מייל:__________________

 
 

 ראי: מספר כרטיס אש 
 
 
___ _ _ _ ___ __ _ ___ _ _ _ ___ __ _ ___ _ _ _ __  ___ _ ___ _ _ _ ___ __ _ 
 
 

 _ __  ___ _ __ : CVV                      _ __ _ __/    _  __ _ __ף: תוק


