חוזה רישיון
שנערך ונחתם ביום __ לחודש ____ 6102
בין:

חברת האוזן השלישית קולנוע בע"מ
ח.פ10-162920-2 .
מרח' המלך ג'ורג'  ,09תל אביב 20446
(שתקרא להלן בשם "האוזן")

ובין:

_________________________
ת.ז / .ח.פ _________________

מצד אחד

(שיקרא להלן בשם "המזמין")
מצד שני
הואיל

והאוזן ,כמפיצת משנה ,מייצגת בישראל חברות סרטים והפצה מקומיות של תקליטורי DVD
וסרטים ,חברות בעלות זכויות הקרנה של סרטים גם לעניין  ,)NON THEATRICAL( N.Tחברות
המייצגות בארץ חברות זרות רבות ושונות בעלות זכויות הקניין הרוחני בסרטים שונים (להלן
"הסרטים");

והואיל

והאוזן משמשת כמפיצת משנה להפצת הסרטים ותקליטורי  DVDשל מי מאותן חברות מקומיות
בתחום ה "NT" -בישראל וזאת על פי רישיונות שידור והקרנה מפורטים ומוסדרים באותם סרטים;

והואיל

והאוזן עוסקת בין היתר בהשכרת סרטים למוסדות ,ארגונים ,קיבוצים ,בתי מלון ,בתי אבות ,מחנות
צה"ל ,שב"ס וכיו"ב לצורך הקרנתם בפומבי;

והואיל

והמזמין מבקש להתקשר עם האוזן בהסכם זה ועל פיו לקבל רישיון משנה להקרין ולשדר סרטים
שונים בהקרנה בלתי מסחרית בפני קהל וזאת במקום/מות המפורט/ים בנספח א' להסכם זה כפי
שיעודכן מעת לעת ,הכל על פי ובכפוף לתנאי חוזה רישיון זה (להלן "חוזה הרישיון") והאוזן מסכימה
לכך;

והואיל

והוסכם כי חוזה רישיון זה ישמש כהסכם מסגרת כללי לכלל התקשרויות הצדדים ביניהם באותו
עניין;

אשר על כן הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .0המבוא להסכם זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.
 .6למען הקל על פעולות ההשכרה השוטפות של הסרטים ע"י המזמין מהאוזן ולמניעת הצורך בחתימה על חוזה
רישיון חדש בכל התקשרות חוזרת שבין הצדדים ,מוסכם עליהם כי בחתימתם על חוזה רישיון זה יהווה הדבר
ראיה להסכמתם כי כל תנאי חוזה רישיון זה יחולו ויהיו בתוקף לגבי כל הסרטים שיושכרו מעת לעת למזמין ע"י
האוזן.
 .4מוסכם כי בכל עת המדובר במתן רישיון משנה זמני ,מותנה שאינו בלעדי ובכפוף לתמורה הכל כמבואר בחוזה
רישיון זה על נספחיו.
 .0הזמנת סרטים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הזמנת סרטים על ידי המזמין מאת האוזן יכולה להיעשות על ידי ביקור המזמין באוזן , ,בפקסימיליה ,ב-
 E-mailו/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.
תנאי ההזמנות ,המחירים ,מועדי ההחזרה של הסרטים עפ"י סוגיהם ,מפורטים במחירון האוזן,
(להלן "המחירון') המצורף לחוזה רישיון זה כנספח ב' .מחירון זה יהא נתון לשינוי ע"י האוזן בכל עת.
המזמין יהא חייב בפירעון חשבונות ההשכרה אשר ישלחו לו ע"י האוזן עפ"י התנאים הקבועים במחירון.
איחור במועד התשלום יחויב בריבית פיגורים של  2%לחודש.
ידוע ומוסכם על המזמין כי מסמך זה אינו מהווה התחייבות מצד האוזן לספק למזמין כל סרט או סרטים
מיוחדים שהמזמין חפץ בהם ואשר אין באפשרות האוזן להשאילם  /להשכירם במועד זה או אחר ו/או מכל
סיבה אחרת.

ו .ידוע ומוסכם על מזמין שמסמך זה אינו מהווה התחייבות מצד האוזן לספק למזמין כל סרט או סרטים
במידה שיפר את תנאי ההתקשרות נשוא חוזה רישיון זה ,בין על-ידי הפרת סעיף מסעיפי מסמך זה ו/או לפי
דרישת בעלי הזכויות של הסרט/ים ,במקרה של הפרה כנ"ל.
ז .למען הסר ספק ,כל אשור הזמנת הסרטים ,כפוף בכל מקרה לאשור סופי של בעל הזכויות הרלוונטי של אותם
סרטים.
 .1מסירה ,משלוח והחזרה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

מסירת סרטים למזמין תיעשה במשרדי האוזן ,ברח' המלך ג'ורג'  ,84תל אביב ,במקרה של מסירה ישירה ,או
באמצעות כל צורת משלוח אחרת כפי שתוסכם מעת לעת בין האוזן למזמין ,והמסירה הנ"ל תהווה הוכחה
מכרעת כי הסרטים נמסרו אמנם למזמין.
המזמין מתחייב בזה להחזיר את הסרטים לאוזן במועדים שנקבעו על ידה ואל משרדי האוזן בכתובת הנ"ל,
בין על ידי החזרה אישית ובין על ידי החזרה בכל דרך משלוח אחרת .המזמין יהא אחראי בלעדית להחזרת
הסרטים לאוזן במועד שנקבע ויישא בכל נזק שיגרם אם הסרטים לא יוחזרו לאוזן מכל סיבה שהיא.
תשלום הוצאות דמי המשלוח יחול על המזמין בלבד.
המזמין מתחייב להודיע לאוזן בכתב וללא כל שיהוי על כל פגם ,ככל שימצא ,במי 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 חוזה רישיון זה עקב כל פגם
ו/או תקלה במי מהסרטים ,כך גם האוזן לא תישא גם בכל אחריות לתביעת צד ג' כלשהו במקרה של תקלה
ו/או פגם כאמור לעיל שתנבע מתקלה ו/או פגם במי 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 הינה זיכוי המזמין בדמי הקרנה היחסית
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 שווים לפי מחיר
שהאוזן תידרש לשלם לצורך רכישתם מחדש או סכום קבוע בסך  ₪ 222לסרט ,הגבוה מבניהם.

 .2השימוש בסרטים והתשלום בגינם:
על יסוד חתימתו על מסמך זה המזמין מקבל רישיון זמני מוגבל ,מותנה ושאינו בלעדי לעשות בסרטים שיושכרו
לו ע"י האוזן אחד מהשימושים הבאים או את כולם יחד:
א.
ב.
ג.

אך ורק להקרין את הסרטים ,בהקרנה פומבית לא מסחרית במקום ציבורי וללא מכירת כרטיסים.
להקרין את הסרטים על גבי מסך גדול ,במכשיר  DVDאו בלו ריי רגיל או באמצעות רשת פנימית במעגל סגור
(ממוקד הקרנה אל בתי חברים או דיירים או חדרים בבית מלון שמחוברים לרשת בכפוף לרישיון ספציפי
ומפורש).
להקרין את הסרטים בשלמותם.

 .6א .המזמין מצהיר כי ידוע לו שהאוזן הנה בעלת הזכויות להקרנה פומבית ( )N.Tבישראל של הסרטים בגינם
ניתן רישיון זה כולל גם הזכויות הבלעדיות בחלקם ,ומתחייב הוא כי כל פעילות הקשורה ישירות או
בעקיפין להקרנה ו/או שידור ו/או הצגה פומבית בלתי מסחרית בסרטים ,תעשה אך ורק באמצעות האוזן.
ב .אשר על כן מצהיר ומתחייב המזמין לפצות את האוזן בפיצוי מוסכם ומוערך מראש ובסך של ₪ 02,222
בגין כל הקרנה של מי מהסרטים שלא בהתאם לתנאי חוזה רישיון זה ,וזאת מבלי לפגוע בזכות האוזן ו/או
בזכות בעלי הזכויות בסרטים עצמם לפיצוי הקבוע בחוק זכות יוצרים התשס"ח –  2222ו/או בכל דין.
 .9המזמין מתחייב במסמך זה באורח 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 ,גורם ,תאגיד ,או קהל אחר שלא
הוסמכו והורשו במפורש ובכתב על ידי האוזן להחזיק בסרטים ו/או להשתמש בהם.
ב .לא להעתיק ולצרוב את הסרטים ולא לעשות בהם כל שימוש מפר ע"פ 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 בחוזה 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 .תיעוד שכזה יחשב להפרת זכויות יוצרים.

 .2א .המזמין מצהיר בזה כי ידוע לו כי הסרטים והעטיפות שלהם שמושכרים לו לצורך צפייה על פי הזמנתו וכנגד
תשלום בעבור כל הקרנה ,הנם ברשותה של האוזן והיא מחזיקה בזכויות השימוש בהם כדין.
ב .המזמין מתחייב להצהיר על מספר המשתתפים שצפו בכל הקרנה של מי מהסרטים בהתאם למדרגות הקבועות
במחירון של האוזן המצ"ב כנספח ב'.
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 ב'.
ד .כביטחון לקיום 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 חוזה רישיון זה ולחילופין ,שיק ערבון ע"ס  ₪ 0,222ללא תאריך פרעון.
כללי
 .01א .הזכות בידי האוזן במקרה של פיגור בתשלום ו/או במקרה של הפרת סעיף מסעיפי חוזה 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 עבור כל
הנזקים ,ההפסדים וההוצאות שייגרמו לאוזן בגין ו/או עקב הפרת מסמך זה.
ג .המזמין מצהיר כי ידוע לו שספרי האוזן וחשבונותיה יהווה ראיה מכרעת בגין כל סכום שיגיע לאוזן מאת
המזמין.
.00
.06
.04
.00
.01

כל ויתור של צד מהצדדים לחוזה רישיון זה על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור ,לא יהיו תקפים אלא
אם נעשו בכתב על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.
נמנע צד לחוזה רישיון זה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי מסמך זה או על פי כל דין ,או לא השתמש בזכות
כאמור במועד  -לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.
ויתור או ארכה שניתנו על ידי צד לחוזה רישיון זה לצד אחר במקרה מסוים לא יהוו תקדים ו/או ילמדו גזירה
שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.
אין בכל האמור בחוזה רישיון זה כדי להקנות ,במפורש או מכללא ,זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו.
א .על חוזה רישיון זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בחוזה 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.
ב .לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בחוזה הרישיון ובכל
עניין הקשור והנוגע בחוזה הרישיון ובנוע 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.

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

___________________________
"המזמין"

להלן פרטי המזמין
שם המוסד ________________________________ :טלפון ________________________
שכתובתו _____________________________________________ מיקוד____________ :
פקס_______________________ ת.ז  /ח.פ  /ע.ר ________________________________
פרטי איש קשר
שם ___________________________________________________________________
טלפון ____________________________ נייד __________________________________
כתובת למשלוח הסרטים_____________________________________________________
( EMAILבאותיות גדולות) _____________________________________________________
שם להוצאת חשבונית ____________ __________________________________________
כתובת להוצאת החשבונית (אם שונה מכתובת המוסד) ___________________________________________

רשימת המקומות בהם יוקרנו הסרטים (נספח א')
שם המוסד ____________________
מהותו _____________________
פרטי זיהוי ח.פ / .עמותה  /שותפות __________________
כתובת __________
טלפון ____________
פקס _____________
דוא"ל _____________
שם איש קשר __________
נייד _____________
שם המוסד ____________________
מהותו _____________________
פרטי זיהוי ח.פ / .עמותה  /שותפות __________________
כתובת __________
טלפון ____________
פקס _____________
דוא"ל _____________
שם איש קשר __________
נייד _____________
שם המוסד ____________________
מהותו _____________________
פרטי זיהוי ח.פ / .עמותה  /שותפות __________________
כתובת __________
טלפון ____________
פקס _____________
דוא"ל _____________
שם איש קשר __________
נייד _____________
שם המוסד ____________________
מהותו _____________________
פרטי זיהוי ח.פ / .עמותה  /שותפות __________________
כתובת __________
טלפון ____________
פקס _____________
דוא"ל _____________
שם איש קשר __________
נייד _____________
מחירון האוזן – נספח ב'

