שירותי הארכיון
מחקר:

זכויות יוצרים:

הארכיון פתוח למחקר וצפייה מיום ראשון עד יום חמישי ,בשעות
 9:00-16:30ובתיאום מראש בלבד .מידע מפורט על הסרטים נמצא
במחשב בתכנת אלף ,הכוללת חיפוש עפ"י שדות ומילים .השימוש
בקטלוג יכול להיעשות באופן עצמאי או בעזרת ספרנית הארכיון
תמורת תשלום .הכניסה לקטלוג נעשית באמצעות אתר האינטרנט,
שכתובתו.jfa.huji.ac.il :

התשלום על שימוש בזכויות יוצרים מקנה למשתמש זכות לשידורים
ללא הגבלה ,להפצה עולמית ,לצמיתות .התעריף הנקוב הוא בדולר
אמריקאי לכל דקה שימוש.

פרסומת או סרט עלילתי :

$2000

ערוץ טלוויזיה מסחרי:

$1800

ערוץ לווינים/כבלים:

$1800

סרט וידאו או תקליטור למטרת הפצה:

$1800

אינטרנט:VOD /

$1800

טלסינה ושיכפול:

הצגה מתמשכת במוזיאון או תערוכה:

$1500

כל העתקות הסרטים והווידאו נעשות מחוץ לארכיון .טכנאי הארכיון
יבדוק ,ינקה ויכין את הסרט לפני השכפול .על הלקוח לקבוע פגישה
עם האולפן שיבצע את ההעתקות ולשלם לו ישירות .הארכיון אינו
אחראי לכל עבודה הנעשית ע"י האולפנים .חומר ארכיוני שהוצא
מהארכיון לצורך העתקה יוחזר תוך שבוע ימים בלבד.

מסגרת חינוכית:

$1200

הקרנה חד-פעמית:

$1200

צפייה:

ארכיון הסרטים היהודיים
על שם סטיבן שפילברג

ביתן ג‘ק ולנטי ,בניין מדעי הרוח ,קמפוס הר הצופים,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים 91905,
טלפון • 02-588-2513 :פקס02-581-2061 :
אתר • www.spielbergfilmarchive.org.il :דוא“לjfa@savion.huji.ac.il :

הפקה זרה:

לקוחות יכולים לצפות בסרטים בשולחנות עריכה של  16מ“מ או 35
מ“מ ,וקלטות וידאו ברוב הפורמטים ובכל הסטנדרטים .אם הסרט
היינו עותק מקורי שמור ניתן לצפות רק בעותק וידאו.

שימוש פרטי:
הארכיון יבצע את העתקת הסרט ,וייגבה  $30על שירות זה .הלקוח
יספק לארכיון הצהרה ,ובה הוא מתחייב שיעשה בסרט שימוש
פרטי בלבד.

$200

הפקה באמצעות מלכ"ר:

הפקה מקומית:
במקרה של הפקה משותפת לחברה ישראלית ולחברה זרה ,ייעשה
התשלום לפי התעריף להפקה זרה.
$1000

פרסומת או סרט עלילתי:
טלוויזיה ישראלית:

$500

סרט וידאו או תקליטור למטרת הפצה בישראל:

$800

כאשר נדרשת העתקת טלסיני לעותק יחיד במינו ,הלקוח ידרש
לבצע על חשבונו דיגיטציה לפורמט  ,h264/mpeg2אשר יהיה
רכושו של ארכיון שפילברג.

אינטרנט:VOD /

$800

הצגה מתמשכת במוזיאון או בתערוכה:

$400

הפקה חינוכית:

$200

תעריפים:

הקרנה חד-פעמית:

$200

התשלום לארכיון על הזכויות נקבע על פי הכמות הסופית של פוטג'
הכלול בהפקה .חיוב מינימלי  30 -שניות של פוטג'.

הפקה באמצעות מלכ"ר:

$200

שכפול של עותקים יחידים במינם:

דמי שכפול:
הארכיון גובה דמי שיכפול על סרטים אשר הארכיון אינו מחזיק
בזכויות עליהם  -על פי התעריף של זכויות יוצרים השייכות לארכיון.
לאחר קבלת אישור כתוב מטעם בעלי הזכויות על הסרט לשימוש
כאמור.
הלקוח מחוייב על פי חוזה להפקיד באוסף הארכיון העתק אחד של
ההפקה אשר נוצרה על ידו.

הנחה בעקבות שימוש מקיף בחומר ארכיוני:
 1-15דקות = מחיר רגיל
 15-30דקות =  25%הנחה ,החל מהדקה ה16-
 31דקות ומעלה =  50%הנחה ,החל מהדקה ה31-
צילום סטילס:
ארכיון שפילברג מאפשר קנייה של תמונות ושל הגדלות מסרט
באותו המחיר בפורמט של  JPEGשיסופקו באמצעות דיסקט או
בדואר אלקטרוני.

מחירון דמי שירות:

מחיר זכויות יוצרים:

התשלום על חיפוש ,צפייה וטיפול בחומר ינתן ביום קבלת השירות.

תמונות/הגדלות מסרטים למטרת חינוך )הפצה עולמית($100 :

צפייה )לסטודנט מהאוניברסיטה העברית( $0

ללא תשלום

תמונות/הגדלות מסרטים למטרת חינוך )הפצה בישראל($75 :

צפייה )לסטודנט מאוניברסיטה אחרת(

$5

לשעת צפייה

צפייה )ללקוח שאינו סטודנט(

$10

לשעת צפייה

חיפוש בעזרת הספרנית:

$25

לשעה

קובץ  FTPשל חומר שעבר דיגיטציה:

$30

לכל  5סרטים

העתקת סרט:

$30

לפריט

$7

לסרט

דמי טיפול:
)תשלום זה יצורף עם חשבון זכויות יוצרים(

קנס איחור:

$30

)החל מהיום השלישי לאחר מועד החזרה ,ועוד  $10על כל יום נוסף(.

הקרנת סרט באורך מלא

תמונות/הגדלות מסרטים למטרת מסחר )הפצה בישראל($100 :
הארכיון גובה דמי שכפול של סרטים אשר הארכיון אינו מחזיק
בזכויות עליהם  -ע“פ התעריף של זכויות יוצרים השייכות לארכיון.
שיכפול זה יעשה לאחר קבלת אישור בכתב מבעל הזכויות.

מחיר שירותים:
מחיר לצפייה:

$10

לשעה

מחיר למחקר:

$25

לשעה חיפוש

מחיר לסריקה:

$25

לכל סריקה

קרדיט:

מחירים מיוחדים:
זכויות יוצרים לסרט סטודנט:

תמונות/הגדלות מסרטים למטרת מסחר )הפצה עולמית($150 :

ע“פ החלטת המנהל.
$750

לפריט

קרדיט לארכיון שפילברג צריך להופיע בתחתית לכל תמונה או
הגדלה מסרט אשר יצאה לאור ו/או הודפסה:
ארכיון הסרטים היהודים ע"ש סטיבן שפילברג.

