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ארכיון הסרטים היהודיים ע”ש סטיבן שפילברג
ביתן ג'ק ולנטי בניין מדעי הרוח

האוניברסיטה העברית
הר הצופים, ירושלים  91905 

טלפון: 02-5882513  פקס: 02-5812061 
מחקר: הארכיון פתוח למחקר וצפייה מיום ראשון עד יום 

חמישי בשעות 16:00-9:00, בתאום מראש בלבד.
מידע מפורט על הסרטים נמצא במחשב בתוכנת “אלף” 

הכוללת חיפוש עפ”י שדות ומילים. השימוש בקטלוג 
יכול להיעשות באופן עצמאי או בעזרת ספרנית הארכיון. 

 הכניסה לקטלוג נעשית דרך האינטרנט בכתובת 
www.spielbergfilmarchive.org.il

צפייה: לקוחות יכולים לצפות בסרטים מסוג 16 מ“מ 
ו-35 מ“מ בשולחנות העריכה, וכן בקלטות וידאו 

 VHS, S-VHS, מכל הסטנדרטים, בפורמטים מסוג
 DVCAM וכן U-MATIC, BETA SP, MINIDV

VCR. במקרה של סרט מקורי ושמור, ניתן לצפות רק 
בעותק ווידאו.

טלסינה ושיכפול: שכפולי סרטים נעשים תמיד מחוץ 
לארכיון. טכנאי הארכיון יכין את הסרטים המיועדים 

לשכפול לצורך בדיקה, ניקוי ותיקון. על הלקוח מוטלות 
האחריות ליצירת הקשר ולתיאום הפגישה עם האולפן שבו 

יתבצע השכפול, וכן האחריות לשלם ישירות לאולפן. אין 
הארכיון נושא באחריות על עבודה כלשהי הנעשית בידי 
אולפן אחר. עלויות עבודות המעבדה והמשלוח הכרוכות 

בשכפול מוטלות על הלקוח. על הלקוח להשתמש בשירותי 
ההובלה של הארכיון תמורת תשלום. חומר ארכיוני 

שהושאל לצורכי העתקה יוחזר לארכיון בתוך שבוע ימים 
בלבד.

קלטות וידאו לשימוש פרטי: הארכיון מבצע העתקות 
סרטים לווידאו לצורך שימוש ביתי. עלות השירות – 03$. 

על הלקוח להמציא הצהרה כתובה לארכיון, ובה ייאמר כי 
הסרט מיועד  לשימוש אישי בלבד.

שיכפול של עותקים יחידים במינם: אם הסרט המיועד 
להעברה לווידאו נחשב עותק ייחודי, יתבקש הלקוח להכין 

 ,DVCAM עותק נוסף של כל הסרט בפורמט בטא או
אשר יהיה שייך לארכיון שפילברג.

תעריפים
התשלום לארכיון על הזכויות נקבע על פי הכמות הסופית 

של פוטג’ הכלול בהפקה. חיוב מינימלי – 30 שניות של 
פוטג’.

דמי שכפול
הארכיון גובה תשלום עבור העתקתם של סרטים אשר 

זכויות היוצרים עליהם אינן בבעלותו, הזהה לזה הנגבה על 
הסרטים שבבעלותו. השכפול יתבצע לאחר הצגת אישור 

כתוב מטעם בעלי הזכויות על הסרט. 

על פי החוזה, מחוייב הלקוח להפקיד בארכיון עותק וידאו 
של ההפקה שעליה הוא עובד.

תשלומי זכויות יוצרים:
קודם שליחת החומר לשכפול, ישלם הלקוח  מקדמה  

בערך של דקת חומר אחת. לאחר סיום ההפקה וחישובה 
המדויק של כמות החומר שנעשה בו שימוש, ידווח על כך 

הלקוח וישלם את היתרה. אם סכום התשלום הסופי נמוך 
מדמי המקדמה, יחזיר הארכיון את ההפרש ללקוח.

מחירון
דמי שירות:

תשלום על חיפוש, צפייה וטיפול בחומר יתבצע בעת קבלת השירות. 
סטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית בירושלים רשאים לצפות 
בחומר ארכיוני לצורך לימודיהם באוניברסיטה ללא תשלום, ועליהם 

לבצע מראש חיפוש של החומר המבוקש. התעריף של סטודנטים 
מאוניברסיטאות אחרות, המשתמשים בארכיון לצורך לימודיהם, 

הוא מחצית מן התעריף הרגיל עבור שירות זה.

לשעה  $  10 צפייה:  

לשעה  $  25 חיפוש בעזרת הספרנית: 

לסרט  $  7 דמי טיפול: 

)תשלום זה יצרוף עם חשבון    
   זכיות יוצרים(

 הפקת מקומית הקרנת סרט
לפריט  $  750 באורך מלא )עד 20 דקות(: 

לפריט  $  30  DVD העתקת קלטת או

החל מן היום     $  30 קנס איחור: 
השלישי לאחר מועד ההחזרה,     

לכל יום נוסף  $  10 ועוד 

FTP קובץ 
$  30 של חומר שעבר די גיטזיה 

זכויות יוצרים:
תשלום על שימוש בזכויות יוצרים מקנה למשתמש זכות להפיץ את 

היצירה ללא הגבלה. התעריף הנקוב הוא בדולר אמריקאי לכל דקת 
שימוש. 

הפקה זרה
$  2000 סרט פרסומי או עלילתי:                       

$  1800 ערוץ טלוויזיה מסחרי:                            

$  1800 ערוצי הלוויין והכבלים:                                   

$  1800 סרט וידאו או תקליטור למטרת הפצה: 

$  1800  DOV/סרט להפצה ברשת אינטרנט

$  1500 מוזיאון – הקרנה או תערוכה:    

$  1200 הקרנה במסגרת חינוכית: 

$  1200 הקרנה חד פעמית:              

$  200 הפקה באמצעות למלכ”ר 

הפקה מקומית:
במקרה של הפקה משותפת לחברה ישראלית  ולחברה זרה, ייעשה 

התשלום לפי התעריף להפקה זרה. 
$  1000 סרט פרסומי או עלילתי: 

$  500 ערוץ טלוויזיה ישראלי: 

$  500 סרט וידאו או תקליטור למטרת הפצה בישראל: 

$  800  VOD/סרט להפצה ברשת האינטרנט

$  400 מוזיאון – הקרנה או תערוכה: 

$  200 הקרנה במסגרת חינוכית: 

$  200 הקרנה חד פעמית: 

$  200 הפקה באמצעות מלכ“ר: 

להלן ההנחות הניתנות על שימוש מקיף )למעלה מרבע שעה( בחומרי הארכיון:

הנחה דקות שימוש  

מחיר רגיל 1-15 דק‘ 
25% מן התעריף הרגיל  30-16
50% מן התעריף הרגיל 31 ומעלה 



ארכיון שפילברג מאפשר קנייה של תמונות ושל הגדלות מסרט באותו המחיר 
בפורמט של jpeg שיסופקו באמצעות דיסקט או בדואר האלקטרוני.

מחיר זכויות יוצרים:
$  100 תמונות/הגדלות מסרטים עבור מטרות חינוכיות, הפצה עולמית 

$  75 תמונות/הגדלות מסרטים עבור מטרות חינוכיות, הפצה בישראל 

$  150 תמונות/הגדלות מסרטים עבור מטרות מסחריות, הפצה עולמית 

$  100 תמונות/הגדלות מסרטים עבור מטרות מסחריות, הפצה בישראל 

הארכיון גובה דמי שכפול של סרטים אשר הארכיון אינו מחזיק בזכויות עליהם - עפ”י התעריף של 
שכפול סרטים השייכים לארכיון. שיכפול זה יעשה לאחר קבלת אישור מבעל הזכויות.

מחיר שירותים:
לשעה צפייה  $  10 מחיר צפייה: 

לשעה צפייה  $  25 מחיר למחקר: 

לכל סריקה  $  25 מחיר סריקה: 

עבור שעת יעוץ  $  50 דמי יעוץ של מומחה הארכיון: 

קרדיט:
קרדיט לארכיון שפילברג צריך להופיע בתחתית כל תמונה או הגדלה מסרט אשר יצאה לאור ו/או 

הודפסה: ארכיון הסרטים היהודים ע”ש סטיבן שפילברג.
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