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 הסכם
 

 2021 ביום __ בחודש _____ בשנתשנערך ונחתם 
 

   :בין                  
 

   515857159, ח.פ "מבע קייפ הפצה-רד
 , רמת החייל3הברזל כתובת: 

    "(חברהה"להלן: )                                                     
 מצד אחד

 ובין:

 _שם הלקוח: ___________________

 _________________________ ח.פ.:

 כתובת: ________________________

 : _______________________+ מייל / טלפון איש קשר

 "(המזמין"להלן: )
 מצד שני

 
הזמנת  תהמאפשר www.nonti.mediaבכתובת:  פלטפורמת שידור/ הקרנותמפעילה והחברה  הואיל

תשתית  ( עלnot-theatrical) NTפומביות ופרטיות  הקרנותל תכנים אחריםאו /סרטים ו
, קידוד צפייה פרטני )להלן( באמצעות נגן מאובטח המאפשר יצירת OTTהאינטרנט )סטרימינג 

 (;"סרטים"-ו "שירות נונטי": בהתאמה
 

דרך שירות נונטי והצדדים מעוניינים להסדיר סרטים והמזמין מעוניין להזמין מעת לעת הקרנת  והואיל
 את פרטי ההתקשרות ביניהם;

  
 :קמןהותנה והוסכם בין הצדדים כדל ,לפיכך הוצהר

 מבוא
 בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה מהווה חלק  .1

 חלוקת ההסכם לסעיפים וכותרות נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.  .2

ו/או תכנים  הסכם זה יהווה הסכם מסגרת בין החברה למזמין ויחול על כל הזמנה של הקרנת סרטים .3
המזמין  תנאי הסכם זה, יחד עם פרטי ההזמנה שאושרו ע"י שירות נונטי.ע"י המזמין דרך  אחרים

 , יהוו יחד את ההסכם המלא בין הצדדים.   הזמנת סרטים בשירות נונטיב
 

 הקרנותהזמנת 

כפי שיתעדכן תעשה באמצעות שירות נונטי ומתוך קטלוג הסרטים הזמין בשירות נונטי  ההקרנהזמנת  .4
המזמין יתחבר לשירות נונטי באמצעות מייל אישי וסיסמה שייצור בעת  מעת לעת. ע"י החברה

 הרשמה ראשונית לשירות. 

פרטי ההזמנה, לרבות: מועד הקרנה, סוג האירוע, שעת הקרנה,  בעת ההזמנה יתבקש המזמין למלא .5
תייצר במערכת מיקומה ולאחריה יתבקש לאשר את מחיר ההזמנה. אישור ההזמנה ע"י המזמין 

 .מחייבת, הכפופה לכל הוראות הסכם זההזמנה 
, ובמידה והוזמנה גם טרם מועד ההקרנה שעות 72למזמין אפשרות לביטול הזמנה, ללא חיוב, עד 

ימים בהזמנת  7)או שעות  72 -. ביטול בהתראה קצרה מימים לפני מועד ההקרנה 7עד  –הרצאה 
והמזמין מוותר על כל טענה/ דרישה  ,במלוא התמורה בגין ההקרנה מזמיןיחייב את ההרצאה כאמור( 

 .בהקשר זה
ככל )פוסטר וטריילר  :מזמין להוריד חומרי קידום לסרט שהוזמןיתאפשר ללאחר אישור ההזמנה,  .6

 בלבד.שהוזמנה קידום ההקרנה (, למטרת "חומרי הקידום"( )בשירות נונטי ןזמיש
 

 הקרנת הסרטים
הסכם זה, החברה מעניקה למזמין בהמזמין  יותלקיום התחייבוו כפוף לאישור ההזמנה ע"י המזמין .7

ובשלמותם באירוע  AS IS שהוזמנו יםסרטאת הרשיון לא בלעדי, מוגבל ובלתי ניתן להעברה, להקרין 
, ובתחומי מדינת ישראל בלבד )מוגבל למועד ושעת הקרנה שבהזמנה( ההקרנה שפורט בהזמנה בלבד

"רשיון להלן: ) ובשלמותם למטרת קידום ההקרנה בלבד AS ISוכן לעשות שימוש בחומרי הקידום 
  .(רשיון"ה"או ההקרנה" 

 אסור בהחלט.   מעבר לרשיוןו/או בחומרי הקידום  כל שימוש אחר ו/או נוסף בסרטים .8
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וכן יהא זמין באזור האישי של  לינק להקרנת הסרט יישלח למזמין טרם מועד ההקרנה הנקוב בהזמנה .9
 . המזמין בשירות נונטי

תשתית האינטרנט. באחריות המזמין לוודא תשתית אינטרנט  גבי-עלההקרנה הינה בסטרימינג  .10
 מגה( ומקרן וידאו מתאים. 20מתאימה )לפחות 

, ו, על כל היבטיעל ידו םשיתקיי לאירוע ההקרנהוהמלא המזמין הינו האחראי הבלעדי מובהר, כי  .11
 ויישא בעצמו בכל ההוצאות הקשורות בהקרנה.  

 מבצעים /לארגונים לניהול משותף של זכויות יוצריםכולל תשלום  אינובהסכם זה  הקרנהרשיון ה .12
תשלום ; : אקו"ם, הפדרציה לתקליטים וקלטות, הפי"ל, תל"י, אשכולות ועילם, דהיינובגין ההקרנה

 ובכל מקרה אין זו אחריות החברה.  הינו באחריות המזמין,)ככל הנדרש( לארגונים כאמור 

הזכויות בסרטים ובכל חומרי הקידום הינם ויישארו בעת עת בבעלות החברה ו/או בעלי הזכויות מלוא  .13
, למעט וחומרי הקידום מטעמה, ואין בהסכם זה העברת/ הענקת זכויות מכל סוג שהוא ביחס לסרטים

 רשיון הקרנה מוגבל כמפורט לעיל. 
 

 הצהרות והתחייבויות החברה
 ומתחייבת, כדלקמן:ה מצהירה, מאשרת החבר .14

למזמין  ההקרנה יש לה את מלוא הזכויות ו/או הרשיונות להתקשר בהסכם זה ולהענקת רשיון .א
 בהתאם לתנאי הסכם זה.

 בהפעלת שירות נונטי תפעל עפ"י כל דין. .ב
  

         ויות המזמין     הצהרות והתחייב

 מצהיר, מאשר ומתחייב, כדלקמן:מבלי לגרוע מהתחייבויות המזמין כאמור בהסכם זה לעיל, המזמין  .15

כל שימוש אחר ו/או נוסף בסרטים ו/או בחומרי הקידום ו/או  , במישרין / בעקיפין,לא יבצע .א
לצורך הקרנתם בשלמותם במסגרת אירוע ההקרנה בהתאם כמוגדר ברשיון בשירות נונטי, אלא 

 לפרטים שנמסרו בהזמנה.

  :מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב המזמין כי 

 .גורם אחרכל לו/או את חומרי הקידום לא יעביר / ימסור את הלינק להקרנה  (1)

 לינק להקרנה ישמש לצורך הקרנה אחת בלבד במועד הנקוב בהזמנה. (2)

לא יעתיק ו/או יצלם ו/או יתעד את הסרטים, חומרי הקידום ו/או כל חלק מהם, בכל דרך  (3)
 שהיא, ולא ירשה לגורם כלשהו לבצע מי מהנ"ל.

 להוריד את הסרט ו/או לפרוץ לשירות נונטי ו/או לבצע כל פעולה.לא ינסה  (4)

לצורך קידום ההקרנה בלבד, בערוצי השיווק והקידום של  AS ISישתמש בחומרי הקידום  (5)
עם סיום ההקרנה, יוחזרו ו/או יימחקו חומרי הקידום ולא יעשה בהם כל המזמין בלבד. 

 שימוש שהוא. 

 רשה בשירות נונטי. לא יבצע כל שימוש מפר ו/או לא מו (6)

 ידו הינם נכונים ומלאים.-כל פרטי הרישום וההזמנה שנמסרו על .ב

באחריות המזמין להבהיר ללקוחותיו כי הצפייה בסרט הינה אישית, וכי כל צילום, העתקה ו/או  .ג
 תיעוד אחר של הסרט ו/או חלקו הינו אסור בהחלט.

 יפעל בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זאת דיני הקניין הרוחני. הקרנההאירוע ב .ד

 

ומתחייב הפרה חמורה של זכויות יוצרים  המהוובהסכם זה  יוהפרת התחייבויותהמזמין מודע לכך ש .16
מבלי לגרוע וזאת , ה של התחייבויותיובגין כל הפר₪  25,000 באופן מיידי בסך שללפצות את החברה 

חוק )לרבות הפיצוי המקסימלי לפי  דין כל לוא הסעדים והתרופות לפימלדרוש את החברה  מזכות
   .(2007-זכות יוצרים, התשס"ח

 
 התמורה

המזמין יחויב בתמורה בגין כל הקרנה בתוספת מע"מ, בהתאם למחיר ופרטי ההזמנה שאושרה  .17
  (."התמורה")

 במידה ומספר הצופים בהקרנה בפועל היה גבוה מהנקוב בהזמנה,  לדווח לחברה מתחייב המזמין
 במכפלת מס' הצופים מעבר לנקוב בהזמנה.  ₪  13ויחויב בתוספת של 

, כנגד חשבונית יום ממועד הזמנת ההקרנה 30התמורה תשולם לחברה ע"י המזמין בתנאי שוטף +  .18
 אמצעי התשלום ייקבע בעת הקמת המזמין בשירות נונטי.  .מס

 לחודש.  2.5%איחור במועד התשלום יגרור ריבית פיגורים בשיעור של  .19

 .יוצא מן הכלל , ללאשהוא המזמין לא ינכה ולא יקזז מהתמורה כל סכום .20

המזמין מסכים ומאשר כי הפעלת קוד ההתחברות האישית להקרנה תשמש כראיה מספקת לקיום  .21
 ין. ההקרנה וחיובו בגינה, והוא מוותר בזאת על כל טענה בעני
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כנדרש  דקות 30 -במקרה של שימוש בקוד ההתחברות להקרנה יותר מפעם אחת )למשך למעלה מ
 (, יחויב המזמין בכפל התמורה )בהתאם למספר השימושים שבוצעו(. טכנית לצרכי בדיקה

 
 שונות

על הסכם זה וכל הקשור בו חל הדין הישראלי. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי למחלוקות בין  .22
 יפו. -שעניינן הסכם זה יהיו בתי המשפט בתל אביב הצדדים

הסכם זה מגבש את כל ההבנות והסכמות שבין הצדדים ובא במקום כל מצג, הבטחה ו/או  מסמך אחר  .23
שום שינוי, תיקון, ויתור, ביטול או שחרור מהסכם זה ומכל תנאי שלו לא יחייב את  לפניו. ושנעש

 ידם.-מסמך חתום עלאלא אם הביעו את הסכמתם לכך ב ,הצדדים

מראש  החברה, ללא הסכמת ו לפי הסכם זהוחובותי ולהעביר את זכויותי /רשאי להמחות ואינ מזמיןה .24
  ובכתב.
  רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה, ובלבד זכויות המזמין בהסכם זה לא תיפגענה. החברה

שליחתה בדואר רשום, במקרה של שעות מעת  72הודעה תחשב שהתקבלה על ידי הצד השני בתוך  .25
 –שעות ממועד שליחתה, ובמקרה של מסירה אישית  24בתוך  –משלוח בפקס או בדואר אלקטרוני 

 במועד המסירה.
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

______________________    ____________________ 
 המזמין                                                                      בע"מ רד קייפ הפצה

  
    

 


