`חוזה רישיו
שנער ונחת ביו

__ לחודש ____ שנת

בי:

חברת האוז השלישית קולנוע בע"מ
ח.פ510298946 .
מרח' המל ג'ורג'  ,48תל אביב 64337
)שתקרא להל בש "האוז"(

ובי:

_________________________
ת.ז / .ח.פ _________________

מצד אחד

)שיקרא להל בש "המזמי"(
מצד שני
הואיל

והאוז ,כמפיצת משנה ,מייצגת בישראל חברות סרטי והפצה מקומיות של תקליטורי DVD
וסרטי ,חברות בעלות זכויות הקרנה של סרטי ג לעניי  ,(NON THEATRICAL) N.Tחברות
המייצגות באר חברות זרות רבות ושונות בעלות זכויות הקניי הרוחני בסרטי שוני )להל
"הסרטי "(;

והואיל

והאוז משמשת כמפיצת משנה להפצת הסרטי ותקליטורי  DVDשל מי מאות חברות מקומיות
בתחו ה " "NTבישראל וזאת על פי רישיונות שידור והקרנה מפורטי ומוסדרי באות סרטי;

והואיל

והאוז עוסקת בי היתר בהשכרת סרטי למוסדות ,ארגוני ,קיבוצי ,בתי מלו ,בתי אבות ,מחנות
צה"ל ,שב"ס וכיו"ב לצור! הקרנת בפומבי;

והואיל

והמזמי מבקש להתקשר ע האוז בהסכ זה ועל פיו לקבל רישיו משנה להקרי ולשדר סרטי
שוני בהקרנה בלתי מסחרית בפני קהל וזאת במקו/מות המפורט/י בנספח א' להסכ זה כפי
שיעודכ מעת לעת ,הכל על פי ובכפו #לתנאי חוזה רישיו זה )להל "חוזה הרישיו"( והאוז מסכימה
לכ!;

והואיל

והוסכ כי חוזה רישיו זה ישמש כהסכ מסגרת כללי לכלל התקשרויות הצדדי ביניה באותו
עניי;

אשר על כ הוסכ הותנה והוצהר בי הצדדי כדלקמ:
 .1המבוא להסכ זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב את הצדדי לכל דבר ועניי.
 .2למע הקל על פעולות ההשכרה השוטפות של הסרטי ע"י המזמי מהאוז ולמניעת הצור! בחתימה על חוזה
רישיו חדש בכל התקשרות חוזרת שבי הצדדי ,מוסכ עליה כי בחתימת על חוזה רישיו זה יהווה הדבר
ראיה להסכמת כי כל תנאי חוזה רישיו זה יחולו ויהיו בתוק #לגבי כל הסרטי שיושכרו מעת לעת למזמי ע"י
האוז.
 .3מוסכ כי בכל עת המדובר במת רישיו משנה זמני ,מותנה שאינו בלעדי ובכפו #לתמורה הכל כמבואר בחוזה
רישיו זה על נספחיו.
 .4הזמנת סרטי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הזמנת סרטי על ידי המזמי מאת האוז יכולה להיעשות על ידי ביקור המזמי באוז , ,בפקסימיליה ,ב
 E-mailו/או בכל דר! אחרת כפי שיוסכ מעת לעת בי הצדדי.
המזמי רשאי להזמי סרטי ללא כל הגבלה ובכל עת ,ה לגבי מש! ההזמנה וה לגבי מספר הסרטי
המוזמני.
תנאי ההזמנות ,המחירי ,מועדי ההחזרה של הסרטי עפ"י סוגיה ,מפורטי במחירו האוז,
)להל "המחירו'( המצור #לחוזה רישיו זה כנספח ב' .מחירו זה יהא נתו לשינוי ע"י האוז בכל עת.
המזמי יהא חייב בפירעו חשבונות ההשכרה אשר ישלחו לו ע"י האוז עפ"י התנאי הקבועי במחירו.
איחור במועד התשלו יחויב בריבית פיגורי של  2%לחודש.
ידוע ומוסכ על המזמי כי מסמ! זה אינו מהווה התחייבות מצד האוז לספק למזמי כל סרט או
סרטי מיוחדי שהמזמי חפ בה ואשר אי באפשרות האוז להשאיל  /להשכיר במועד זה או אחר
ו/או מכל סיבה אחרת.
ידוע ומוסכ על מזמי שמסמ! זה אינו מהווה התחייבות מצד האוז לספק למזמי כל סרט או סרטי
במידה שיפר את תנאי ההתקשרות נשוא חוזה רישיו זה ,בי עלידי הפרת סעי #מסעיפי מסמ! זה ו/או לפי
דרישת בעלי הזכויות של הסרט/י ,במקרה של הפרה כנ"ל.

ז .למע הסר ספק ,כל אשור הזמנת הסרטי ,כפו #בכל מקרה לאשור סופי של בעל הזכויות הרלוונטי של אות
סרטי.
 .5מסירה ,משלוח והחזרה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

מסירת סרטי למזמי תיעשה במשרדי האוז ,ברח' המל! ג'ורג'  ,48תל אביב ,במקרה של מסירה ישירה ,או
באמצעות כל צורת משלוח אחרת כפי שתוסכ מעת לעת בי האוז למזמי ,והמסירה הנ"ל תהווה הוכחה
מכרעת כי הסרטי נמסרו אמנ למזמי.
המזמי מתחייב בזה להחזיר את הסרטי לאוז במועדי שנקבעו על ידה ואל משרדי האוז בכתובת הנ"ל,
בי על ידי החזרה אישית ובי על ידי החזרה בכל דר! משלוח אחרת .המזמי יהא אחראי בלעדית להחזרת
הסרטי לאוז במועד שנקבע ויישא בכל נזק שיגר א הסרטי לא יוחזרו לאוז מכל סיבה שהיא.
תשלו הוצאות דמי המשלוח יחול על המזמי בלבד.
המזמי מתחייב להודיע לאוז בכתב וללא כל שיהוי על כל פג ,ככל שימצא ,במי מהסרטי ,בי שהפג
נוצר בשעת השימוש על ידי המזמי ובי שהסרטי הגיעו מהאוז אל המזמי כשה פגומי או אינ ניתני
לצפייה.
האוז לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקי #שיגר למזמי ו/או מי מטעמו ,כולל באירוע ציבורי או
בהקרנה ציבורית של המוסד ש הוקר/נו ו/או יועד/ו להקרנה הסרטי/י נשוא חוזה רישיו זה עקב כל פג
ו/או תקלה במי מהסרטי ,כ! ג האוז לא תישא ג בכל אחריות לתביעת צד ג' כלשהו במקרה של תקלה
ו/או פג כאמור לעיל שתנבע מתקלה ו/או פג במי מהסרטי.
המזמי מאשר ומתחייב בזאת כי סרטי ככל שהגיעו פגומי אל המזמי ו/או למוסד אליו הזמי אות,
יוחזרו אל האוז כאמור לעיל והפיצוי היחיד שהאוז תחויב עקב כ! הינה זיכוי המזמי בדמי הקרנה היחסית
עבור.
סרטי שיגר לה נזק כל שהוא בעת השימוש ,או בעת הימצאות ברשות המזמי ,ו/או המוסד עבורו
הזמי ו/או סרטי שלא הוחזרו מסיבה כל שהיא לאוז ,ישל המזמי לאוז את שווי לפי מחיר
שהאוז תידרש לשל לצור! רכישת מחדש או סכו קבוע בס!  + 200לסרט ,הגבוה מבניה.

 .6השימוש בסרטי והתשלו בגינ :
על יסוד חתימתו על מסמ! זה המזמי מקבל רישיו זמני מוגבל ,מותנה ושאינו בלעדי לעשות בסרטי שיושכרו
לו ע"י האוז אחד מהשימושי הבאי או את כול יחד:
א.
ב.
ג.

א! ורק להקרי את הסרטי ,בהקרנה פומבית לא מסחרית במקו ציבורי וללא מכירת כרטיסי.
להקרי את הסרטי על גבי מס! גדול ,במכשיר  DVDאו בלו ריי רגיל או באמצעות רשת פנימית במעגל סגור
)ממוקד הקרנה אל בתי חברי או דיירי או חדרי בבית מלו שמחוברי לרשת בכפו #לרישיו ספציפי
ומפורש(.
להקרי את הסרטי בשלמות.

 .7א .המזמי מצהיר כי ידוע לו שהאוז הנה בעלת הזכויות להקרנה פומבית ) (N.Tבישראל של הסרטי בגינ
נית רישיו זה כולל ג הזכויות הבלעדיות בחלק ,ומתחייב הוא כי כל פעילות הקשורה ישירות או
בעקיפי להקרנה ו/או שידור ו/או הצגה פומבית בלתי מסחרית בסרטי ,תעשה א! ורק באמצעות האוז.
ב .אשר על כ מצהיר ומתחייב המזמי לפצות את האוז בפיצוי מוסכ ומוער! מראש ובס! של + 10,000
בגי כל הקרנה של מי מהסרטי שלא בהתא לתנאי חוזה רישיו זה ,וזאת מבלי לפגוע בזכות האוז ו/או
בזכות בעלי הזכויות בסרטי עצמ לפיצוי הקבוע בחוק זכות יוצרי התשס"ח –  2007ו/או בכל די.
 .8המזמי מתחייב במסמ! זה באורח מוחלט שלא לעשות בכל צורה ודר! שהיא ,אחת או יותר מהפעולות המפורטות
להל:
א .לא למסור ולהעביר ,בי בתמורה ובי שלא בתמורה ,את הסרטי לאד ,גור ,תאגיד ,או קהל אחר שלא
הוסמכו והורשו במפורש ובכתב על ידי האוז להחזיק בסרטי ו/או להשתמש בה.
ב .לא להעתיק ולצרוב את הסרטי ולא לעשות בה כל שימוש מפר ע"פ הוראות כל די.
ג .לא להקרינ בבתי הפרטיי של מי מחבריו ושכניו של המזמי ולא להקרינ ג בביתו הפרטי של המזמי.
ד .לא להרשות כל שימוש אחר בסרטי ,מלבד השימושי המותרי המפורטי במפורש בחוזה רישיו זה ,בי
בתמורה ובי שלא בתמורה.
ה .לא למכור כרטיסי לצור! הקרנת הסרטי ,אלא א כ קבל מהאוז רישיו מיוחד למכירת כרטיסי.
ו .לקיי הוראות כל די בכלל וכל די הקשור לקניי רוחני ולזכויות יוצרי ,או סימני מסחר ולעוולות מסחריות
בפרט.
ז .לא לתעד את הקרנת הסרט בשו צורה ויזואלית .תיעוד שכזה יחשב להפרת זכויות יוצרי.
 .9א .המזמי מצהיר בזה כי ידוע לו כי הסרטי והעטיפות שלה שמושכרי לו לצור! צפייה על פי הזמנתו וכנגד
תשלו בעבור כל הקרנה ,הנ ברשותה של האוז והיא מחזיקה בזכויות השימוש בה כדי.
ב .המזמי מתחייב להצהיר על מספר המשתתפי שצפו בכל הקרנה של מי מהסרטי בהתא למדרגות הקבועות
במחירו של האוז המצ"ב כנספח ב'.

ג .המזמי מתחייב לשל לאוז תמורת כל הקרנה בודדת של הסרטי ולשל תמורה נוספת לכל הקרנה נוספת
להקרנה הראשונה ,על פי המחיר שהאוז קבעה על פי מחירו האוז כפי שיעודכ מעת לעת ואשר עותק מעודכ
ממנו מצ"ב כנספח ב'.
ד .כביטחו לקיו תנאי חוזה רישיו זה ימלא המזמי את פרטי כרטיס האשראי שלו ויחתו על טופס עירבו
להקרנה פומבית המצ"ב ובחתימתו הוא נות יפויי כוח בלתי חוזר לאוז לעשות בו שימוש הכל בהתא
ובכפו #לתנאי חוזה רישיו זה ולחילופי ,שיק ערבו ע"ס  + 1,000ללא תארי! פרעו.
כללי
 .10א .הזכות בידי האוז במקרה של פיגור בתשלו ו/או במקרה של הפרת סעי #מסעיפי חוזה רישיו זה ,לבטלו
ולהפסיק הספקת הסרטי למזמי ללא צור! בפירוט הנימוקי לכ! ,למעט הודעה על דרישה מהמזמי להשיב
את הסרטי לאלתר לאוז.
ב .במקרה של הפרה ו/או אי קיו הוראות מסמ! זה ע"י המזמי ,יהיה המזמי אחראי כלפי האוז עבור כל
הנזקי ,ההפסדי וההוצאות שייגרמו לאוז בגי ו/או עקב הפרת מסמ! זה.
ג .המזמי מצהיר כי ידוע לו שספרי האוז וחשבונותיה יהווה ראיה מכרעת בגי כל סכו שיגיע לאוז מאת
המזמי.
.11
.12
.13
.14
.15
.16

כל ויתור של צד מהצדדי לחוזה רישיו זה על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור ,לא יהיו תקפי אלא
א נעשו בכתב על ידי נציגיה המוסמכי של הצדדי.
הסכ זה אינו פוטר מהצור! בקבלת רישיו תל"י ,ככל הנדרש.
נמנע צד לחוזה רישיו זה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי מסמ! זה או על פי כל די ,או לא השתמש בזכות
כאמור במועד  לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.
ויתור או ארכה שניתנו על ידי צד לחוזה רישיו זה לצד אחר במקרה מסוי לא יהוו תקדי ו/או ילמדו גזירה
שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.
אי בכל האמור בחוזה רישיו זה כדי להקנות ,במפורש או מכללא ,זכויות כלשה לצד שלישי כלשהו.
א .על חוזה רישיו זה ועל כל עניי הקשור והנוגע בחוזה הרישיו 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 המוסמ! בעיר תל אביביפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדו בחוזה הרישיו ובכל
עניי הקשור והנוגע בחוזה הרישיו 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 הצדדי על החתו:
__________________________
האוז השלישית קולנוע בע"מ
"האוז"

___________________________
"המזמי"

להל פרטי המזמי
ש המוסד ________________________________ :טלפו ________________________
שכתובתו _____________________________________________ מיקוד____________ :
פקס_______________________ ת.ז  /ח.פ  /ע.ר ________________________________
פרטי איש קשר
ש ___________________________________________________________________
טלפו ____________________________ נייד __________________________________
כתובת למשלוח הסרטי _____________________________________________________
) EMAILבאותיות גדולות( _____________________________________________________
ש להוצאת חשבונית ____________ __________________________________________
כתובת להוצאת החשבונית )א שונה מכתובת המוסד( ___________________________________________

רשימת המקומות בה יוקרנו הסרטי )נספח א'(
ש המוסד ____________________
מהותו _____________________
פרטי זיהוי ח.פ / .עמותה  /שותפות __________________
כתובת __________
טלפו ____________
פקס _____________
דוא"ל _____________
ש איש קשר __________
נייד _____________
ש המוסד ____________________
מהותו _____________________
פרטי זיהוי ח.פ / .עמותה  /שותפות __________________
כתובת __________
טלפו ____________
פקס _____________
דוא"ל _____________
ש איש קשר __________
נייד _____________
ש המוסד ____________________
מהותו _____________________
פרטי זיהוי ח.פ / .עמותה  /שותפות __________________
כתובת __________
טלפו ____________
פקס _____________
דוא"ל _____________
ש איש קשר __________
נייד _____________
ש המוסד ____________________
מהותו _____________________
פרטי זיהוי ח.פ / .עמותה  /שותפות __________________
כתובת __________
טלפו ____________
פקס _____________
דוא"ל _____________
ש איש קשר __________
נייד _____________
מחירו האוז – נספח ב'

