הסכם רישיון
שנערך ונחתם ביום __ לחודש ____ שנת
מרח' המלך ג'ורג'  ,48תל אביב
מצד אחד
(להלן" :האוזן")

בין :חברת האוזן השלישית קולנוע בע"מ

ח.פ510298946 .

ובין_________________________ :

ת.ז / .ח.פ __________ מרח'_____________________
מצד שני
(להלן" :המזמין")

הואיל

והאוזן ,מייצגת בישראל חברות סרטים מקומיות וזרות כמפיצת משנה לצורך הקרנות פומביות
,)NON THEATRICAL( N.Tשל סרטים שלא במסגרת מסחרית רגילה(,להלן" :הסרטים");

והואיל

והמזמין מבקש להתקשר עם האוזן בהסכם זה ועל פיו לקבל רישיון משנה להקרין ולשדר סרטים
שונים ,בהקרנה בלתי מסחרית ,בפני קהל (להלן" :הסכם רישיון")

והואיל

והוסכם כי הסכם רישיון זה ,ישמש כהסכם מסגרת כללי לכלל התקשרויות הצדדים ביניהם
באותו עניין;
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא להסכם זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.
 .2למען הקל על פעולות ההשכרה השוטפות של הסרטים ע"י המזמין מהאוזן ,ולמניעת הצורך בחתימה על
הסכם רישיון חדש בכל התקשרות חוזרת שבין הצדדים ,מוסכם עליהם כי בחתימתם על הסכם רישיון זה
יהווה הדבר ראיה להסכמתם כי כל תנאי הסכם רישיון זה יחולו ויהיו בתוקף לגבי כל הסרטים שיושכרו מעת
לעת ע"י האוזן ,למזמין.
 .3מוסכם כי בכל עת המדובר במתן רישיון משנה זמני ,מותנה שאינו בלעדי ,ובכפוף לתמורה ,הכל כמבואר
בהסכם רישיון זה על נספחיו.
 .4הזמנת סרטים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הזמנת סרטים על ידי המזמין מאת האוזן יכולה להיעשות על ידי ביקור המזמין באוזן ,ב-
 ,E-mailבאמצעות אתר יעודי ו/או בכל דרך אחרת ,כפי שיוסכם מעת לעת בין הצדדים.
המזמין רשאי להזמין סרטים ללא כל הגבלה ובכל עת ,הן לגבי משך ההזמנה והן לגבי מספר הסרטים
המוזמנים ,כפי שיוסכם בין הצדדים.
תנאי ההזמנות ,המחירים ,מועדי ההחזרה של הסרטים עפ"י סוגיהם ,מפורטים במחירון האוזן,
(להלן" :המחירון') המצורף לחוזה רישיון זה ,כנספח א' .מחירון זה יהא נתון לשינוי ע"י האוזן בכל עת.
המזמין יהא חייב בפירעון חשבונות ההשכרה ,אשר יישלחו לו ע"י האוזן ,עפ"י התנאים הקבועים
במחירון .איחור במועד התשלום יחויב בריבית פיגורים של  4%לחודש.
ידוע ומוסכם על המזמין כי מסמך זה אינו מהווה התחייבות מצד האוזן לספק למזמין כל סרט או
סרטים מיוחדים שהמזמין חפץ בהם.
למען הסר ספק ,כל הזמנת סרט ,כפופה לאישור סופי של האוזן גם אם מופיע בקטלוגים הרשמיים.

 .5מסירה ,משלוח והחזרה
א.
ב.

מסירת סרטים למזמין תיעשה במשרדי האוזן ,ברח' המלך ג'ורג'  ,48תל אביב ,או באמצעות כל צורת
משלוח אחרת ,כפי שתוסכם מעת לעת בין האוזן למזמין ,או באמצעות קבצים דיגיטליים.
במידה שנלקחו עותקים פיזיים של הסרטים ,מתחייב המזמין להחזיר את הסרטים לאוזן ,במועדים
שנקבעו על ידה ,ואל משרדי האוזן בכתובת הנ"ל ,בין בהחזרה אישית ובין בכל דרך משלוח אחרת.
המזמין יהא אחראי בלעדית להחזרת הסרטים לאוזן ,במועד שנקבע ויישא בכל נזק שיגרם אם הסרטים
לא יוחזרו לאוזן במועד שנקבע ו/או מכל סיבה שהיא.

ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

תשלום הוצאות דמי המשלוח יחול על המזמין בלבד.
המזמין מתחייב להודיע לאוזן בכתב וללא כל שיהוי על כל פגם ,ככל שיימצא ,באלו מהסרטים ,בין
שהפגם נוצר בשעת השימוש על ידי המזמין ובין שהסרטים הגיעו מהאוזן אל המזמין כשהם פגומים או
אינם ניתנים לצפייה.
האוזן לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למזמין ו/או מי מטעמו ,כולל באירוע ציבורי או
בהקרנה ציבורית של המוסד ,שם הוקרן/נו ו/או יועד/ו להקרנה הסרטי/ים נשוא הסכם רישיון זה ,עקב
כל פגם ו/או תקלה באלו מהסרטים .האוזן לא תישא גם בכל אחריות לתביעת צד ג' כלשהו במקרה של
תקלה ו/או פגם כאמור לעיל ,שינבעו מתקלה ו/או פגם באלו מהסרטים.
המזמין מאשר ומתחייב בזאת כי סרטים ,ככל שהגיעו פגומים אל המזמין ו/או למוסד אליו הזמין אותם,
יוחזרו אל האוזן כאמור לעיל ,והפיצוי היחיד שהאוזן תחויב עקב כך הינו זיכוי המזמין בדמי ההקרנה
היחסיים עבורם.
סרטים שיגרם להם נזק כל שהוא בעת השימוש ,או בעת הימצאותם ברשות המזמין ,ו/או המוסד
עבורו הזמין ,ו/או סרטים שלא הוחזרו מסיבה כל שהיא לאוזן ,ישלם המזמין לאוזן את שוויים לפי
מחיר שהאוזן תידרש לשלם לצורך רכישתם מחדש ,או סכום קבוע בסך  ₪ 200לסרט ,הגבוה
מביניהם.

 .6השימוש בסרטים והתשלום בגינם:
על יסוד חתימתו על הסכם זה המזמין מקבל רישיון זמני מוגבל ,מותנה ושאינו בלעדי ,להקרין את
הסרטים ,בהקרנה פומבית לא מסחרית ,במקום ציבורי וללא מכירת כרטיסים ,בתנאים שיוסכמו בין הצדדים,
כפי שמופיעים במחירון האוזן" ,הקרנה פומבית – פרטים כלליים ומחירון" ,שייחתם על ידי המזמין ומצורף
להסכם זה .כל הקרנה מסוג אחר תהא אך ורק בכפוף לרישיון ספציפי ומפורש ,כפי שיוסכם בין הצדדים.
 .7המזמין מתחייב באופן מוחלט ,שלא לעשות בכל צורה ודרך שהיא ,אחת או יותר מהפעולות המפורטות
להלן:
א .לא למסור ולהעביר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,את הסרטים לאדם או גורם שלא הוסמכו והורשו
במפורש ובכתב על ידי האוזן להחזיק בסרטים ו/או להשתמש בהם.
ב .לא להעתיק ו/או לצרוב את הסרטים ,בכל צורה ,דיגיטלית או אחרת ,למחוק קבצים דיגיטליים לאחר
ההקרנה ,לא לעשות בהם כל שימוש מפר עפ"י הוראות כל דין.
ג .לא להקרינם בבתים הפרטיים של מי מחבריו ושכניו של המזמין ולא להקרינם גם בביתו הפרטי של
המזמין.
ד .לא להרשות כל שימוש אחר בסרטים ,מלבד השימושים המותרים המפורטים במפורש בהסכם רישיון
זה ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
ה .לא למכור כרטיסים לצורך הקרנת הסרטים ,אלא אם כן קבל מהאוזן רישיון מיוחד למכירת כרטיסים.
ו .לקיים הוראות כל דין בכלל וכל דין הקשור לקניין רוחני ולזכויות יוצרים ,או סימני מסחר ולעוולות מסחריות
בפרט.
ז .לא לתעד את הקרנת הסרט בשום צורה ויזואלית או בכל צורה ואופן אחרים .תיעוד שכזה ייחשב להפרת
זכויות יוצרים.
 .8א .המזמין מצהיר בזה כי ידוע לו כי עותקים פיזיים של הסרטים והעטיפות שלהם ,שמושכרים לו לצורך
צפייה על פי הזמנתו וכנגד תשלום בעבור כל הקרנה ,הינם קניינה הבלעדי של האוזן והיא מחזיקה
בזכויות השימוש בהם כדין.
ב .המזמין מתחייב להצהיר על מספר המשתתפים שצפו בכל הקרנה של כל אחד מהסרטים תוך  3ימים
ממועד ההקרנה .במידה שלא יתקבל דיווח ,יחוייב המזמין במחיר המקסימלי הרשום במחירון.
ג .המזמין מתחייב לשלם לאוזן תמורת כל הקרנה בודדת של הסרטים ,ולשלם תמורה נוספת לכל הקרנה
נוספת להקרנה הראשונה ,על פי המחיר שהאוזן קבעה ,על פי מחירון האוזן ,כפי שיעודכן מעת לעת,
ואשר עותק מעודכן ממנו מצ"ב כנספח א
'.
ד .כביטחון לקי ום תנאי חוזה רישיון זה ימלא המזמין את פרטי כרטיס האשראי שלו ויחתום על טופס עירבון
להקרנה פומבית המצ"ב ובחתימתו הוא נותן יפויי כוח בלתי חוזר לאוזן לעשות בו שימוש הכל בהתאם
ובכפוף לתנאי הסכם רישיון זה.
 .9כללי
א .הזכות בידי האוזן במקרה של פיגור בתשלום ו/או במקרה של הפרת סעיף מסעיפי הסכם רישיון זה,
לבטלו ולהפסיק הספקת הסרטים למזמין ללא צורך בפירוט הנימוקים לכך ,למעט הודעה על דרישה
מהמזמין להשיב את הסרטים לאלתר לאוזן.
ב .במקרה של הפרה ו/או אי קיום הוראות מסמך זה ע"י המזמין ,יהיה המזמין אחראי כלפי האוזן בגין כל

הנזקים ,ההפסדים וההוצאות ,שייגרמו לאוזן בגין ו/או עקב הפרת הסכם זה.

 .10כל ויתור של צד מהצדדים להסכם רישיון זה על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור ,לא יהיו תקפים
אלא אם נעשו בכתב על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.
 .11הסכם רשיון זה אינו פוטר את המזמין מתשלומים לארגוני זכויות יוצרים  /מבצעים כגון תל"י ,אשכולות,
הפדרציה לתקליטים ,הפי"ל ,אקו"ם ,עילם וכ"ו .אם יידרש תשלום נוסף שכזה ,יהא תשלום זה באחריות
המזמין בלבד ,ובכל מקרה אין זו אחריות האוזן.
 .12אין בכל האמור בהסכם רישיון זה כדי להקנות ,במפורש או מכללא ,זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו.
 .13על הסכם רישיון זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם הרישיון והנובע ממנו ,לרבות ,מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב ,יחולו
דיני מדינת ישראל.
 .14לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בחוזה הרישיון
ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם הרישיון.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________________
האוזן השלישית קולנוע בע"מ
"האוזן"

___________________________
"המזמין"

פרטי המזמין
שם המוסד ________________________________ :טלפון ________________________
שכתובתו _____________________________________________ מיקוד____________ :
ת.ז  /ח.פ  /ע.ר ________________________________

פרטי איש קשר
שם  ____________________________ 1טלפון _______________ נייד ________________
שם  ____________________________ 2טלפון _______________ נייד ________________
כתובת למשלוח הסרטים_______________________________________________________
( EMAILבאותיות גדולות) ___________________________________@_________________
שם להוצאת חשבונית מס ______________________________________________________
כתובת להוצאת החשבונית (אם שונה מכתובת המוסד) _________________________________
____________ ____________________________________________________________

מאשרים לשלוח חשבונית חתומה דיגיטלית למייל (באותיות גדולות):
_______________________________________________@_______________________

טופס ערבון
שם משפחה_______________________:

שם פרטי_________________________:

מס' ת"ז_________________________ :

טל' נייד__________________________:

כתובת__________________________________________________ ______________ :
כתובת מייל______________________@_____________________________________:
מספר כרטיס אשראי:
___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

תוקף___ ___ / ___ ___ :

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___
___ ___ ___ :CVV

