
 
 

 

.  פועלת בתחומים שונים ומגוונים ביניהם בתחום העשייה הקולנועית והטלוויזיונית קרן אבי חי

מטרת הקרן במעורבותה בתחומים אלו היא קידום ועידוד הפקות מקור איכותיות שתבאנה לידי 

והיא מקדמת מטרה זו בין השאר על  ביטוי את המסורת והתרבות היהודית על היבטיה המגוונים

  .ידי השקעה בסרטים

סרטים  – יחידות שידור ובהן 200-אבי חי מכילה כ ם בהם השקיעה קרןסרטיהספריית 

 –כל אחד מאלה להלן )  וסדרות דרמה, שואו-תכניות טוק, סרטים עלילתיים, דוקומנטריים

לצורך הקרנות לא מסחריות לצרכי חינוך על ידי אלה ניתנים להזמנה  סרטים אלו. (הסרט

  :בכפוף לתנאים ולהתחייבויות שלהלן פורמאלי והבלתי פורמאליהעוסקים בתחומי החינוך ה

על המזמין להיות מורה או מדריך במסגרת שצוינה על ידו כלהלן וההזמנה מהווה התחייבות של 

ולמנוע הפרת זכויותיהם של בעלי  ,ע שימוש אחר בסרט מזה שלשמו הוא מושאל לווהמזמין למנ

   .הרוחני בסרט כתוצאה ממעשה או מחדל מצידו ןהקנייזכויות 

 

 ____________________________________________________________: ןהמוזמ סרטשם ה

 _______________________________________________________________: מספר קטלוגי 

 _________________________________________________________________ :שם המזמין 

 _____________________:  (הארגון –להלן )שעבורו מוזמן הסרט  ס"מתנ/ ס "בי/ שם הארגון 

____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________:תפקידו של המזמין בארגון

 ______________________________________ : שבמסגרתה מתוכננת הקרנת הסרטהפעילות 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________: למשלוח הסרט ןכתובת המזמי

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________: סלולארי / טלפון 

 ________________________________( : דרכה תנוהל התקשורת עם המזמין ) ל "כתובת דוא

____________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

 :המזמין התחייבות

ל ומתחייב כי הסרט יוקרן אך ורק בהקרנה לא מסחרית וחד "מ מזמין את הסרט הנ"אני הח

בטופס זה במפורש הרשאה להקרין את הסרט מספר פעמים כנקוב  צוינהלמעט אם )פעמית 

 .על ידי כאמור לעיל שצוינהבמסגרת הפעילות ( בטופס

' הקנייניות בסרט שייכות לצד גבחתימתי על מסמך הזמנה זה אני מצהיר כי ידוע לי שהזכויות 

. דלעיל תפגע בבעלי הזכויות בסרט ימהתחייבויותי וכי כל חריגה( בנוסף על קרן אבי חי)

בחתימתי על מסמך זה אני מתחייב שלא להעתיק את הסרט או כל חלק ממנו על אמצעי 

לא או להקרין את הסרט או כל חלק ממנו ש/כלשהו ולא לאפשר לכל גורם אחר לעשות כן ו

או לפעול בו בכל דרך אחרת במעשה או במחדל העלולים לפגע בזכויותיו של /למטרה דלעיל ו

 .הרוחני בסרט ןהקניימי מבעלי זכויות 

 

 :ולראייה באתי על החתום

 __________________: חתימה _______     ________________:  שם מלא 

 __________________ :  תאריך ______      ______________:  תעודת זהות

 

 

 ,  media@avichai.org.il   : ל "לדוא וחתימה נא לשלוח לאחר מילוי הפרטים

 02-5216331 :או לפקס

 


