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  ארכיון  תעריפון לרכישת חומרי
מנגיש חומרים כשירות לציבור לצפייה חופשית, אך בקשות לקבלת תעתיקי תכניות לשימושים  כאן ארכיוןאתר 

  בפרוייקטים שונים נעשות בתשלום. 
  

  שימוש מסחריא. 

 לשידור 
₪ לדקה (לעמותות  3,000  בכל המדיות (מינימום תשלום דקה) -שידור במדינה אחת 

1,500  (₪  
  ₪ לדקה 4,500  / בכל המדיות world wideשידור ביותר ממדינה אחת: 

  ₪ לשניה 1,000  פרומו לשידור 
  ₪ לדקה 2,000  ישראליקולנוע 

גורם שאינו ערוץ הכנסת עבור שידורי הערוץ הנמצאים בארכיון בין השנים  
1993-2004    

עלויות טכניות בלבד על פי  
  המחירון 

  

 פרסומות ותשדירי שירות (לא למותגים) 
לשניה ₪   ₪3,000 עד  2,000  כל המדיות (בהתאם למשא ומתן מול מח' שיווק) -גופים מסחריים 

  ₪)  1,500(לעמותות 
  לשניה ₪   1,500לעמותות    אינטרנט בלבד 

  

 לא לשידור 
מופעים   1-5כרטיסים /  500עד   מופע או פסטיבל 

  ₪ לדקה  1,000-
  6כרטיסים /  500-יותר מ

₪  3,000-מופעים או יותר 
  לדקה

  לדקה  ₪   500  העלאה לאתר אינטרנט   -חברות קטנות / מפעלים 
  

  

  מסחרילא שימוש ב. 

 תשלום זכויות + עלות טכנית לפי שעה
  ₪30-60 לתכנית באורך   500  אקדמיה

  דק' + עלויות טכניות לפי שעה
  עלויות טכניות לפי שעה  בתי ספר 

https://archive.kan.org.il


 

דק'. כל דקה  ₪10 עד  2,000  תערוכת קבע  -מוזיאונים 
  ₪  200 -נוספת 

₪ לכל   50דק' .    ₪10 עד    500  תערוכה חולפת  -מוזיאונים 
הצגת תערוכה . דקה נוספת

  ₪ לדקה 500 - באתר אינטרנט
₪ לכל  50דק'.   ₪10 עד    500  מוסדות ממלכתיים, עמותות, כוחות הביטחון 

  דקה נוספת
  ₪ לדקה   200  ערוץ קהילתי

  150 -דק' 10כתבה אחת עד   עלות טכנית -שימוש פרטי  למזכרת אישית של המופיע בסרט או משפחה 
מספר כתבות או תכניות ₪. 

  עלות טכנית לפי שעה  -מלאות 
  ₪ לדקה  100עלות טכנית  +   שימוש פרטי למטרות העלאה לרשתות חברתיות 

  

 שונות
(למזכרת  משפחות חללי צה"ל, נפגעי טרור וקורבנות תאונות הדרכים

  ללא תשלום  אישית) 

  קטים מיוחדים יפרוי
בהתאם למו"מ עם מח' השיווק  

  והארכיון 
  

 עלויות טכניות  
  ₪  300  צרוב לצפייה אופליין (לשעה)  TCקובץ 

  ₪ 45  תחקיר  (עלות תוספתית)  / שעת צפייה
  ₪  200  עבודה טכנית בארכיון (עריכת קבצים,המרות מפורמטים שונים)

  

 פניות מגופים מחו"ל
  בהתאם למו"מ פרטני   רכישת כותרים / כמות חומרים גדולה 

  

  

  הערות 

 מסירת כל תעתיק תלווה בחתימת הסכם המפרט את היקף הרישיון הניתן לרוכש החומר . 
  ומעלה 20הנחת כמות בתעריף המסחרי מדקה . 
  פנייה לארכיון תעשה בכתב למיילarchive@kan.org.il-film תוך ציון שם הפונה, כתובתו, כתובת דוא"ל ,

  .רטי הבקשה וכן שימוש מבוקש בחומרופ

  

  

  



 

  ג. מחירון קטעי רדיו

 תשלום זכויות 
להכללה בתכנית המיועדת לשידור בערוצי מדיה  

  רדיו וקולנוע  דיגיטל, מסחריים כגון: טלוויזיה,
₪  לכל    ₪750 לדקה ראשונה,  1,500

  דקה נוספת  

  
דקה  ₪ לכל  ₪375 לדקה ראשונה,   750 הצגות תיאטרון 

  נוספת
 

  
חברות מסחריות שמבקשות כתבות שנעשו  

 עליהן לצורך שיווק/הצגה באתר
   ₪ לדקה   1000

  
לאתרי אינטרנט של מוסדות ללא כוונת רווח  

 (בס"פ, מוזיאון, עמותות)
   ₪ לדקה    500

  
(לא  קטים מסחריים ופרסומות ישימוש בפרוי

 מותגים)
   ₪ לשנייה 1,500

  
להכללה בטקסים ממלכתיים, בסרט המיועד  

להסברה פנימית בתוך משרדי הממשלה, 
 מלכ"ר וצה"ל  

   ₪  לדקה   500

  
לשימוש פרטי תיעודי / לצרכי לימוד, מחקר  

 וחינוך, לסטודנטים, לתלמידים, מורים ומרצים 
₪  עד שעת עבודה (עלות טכנית   150

  בלבד) 
 

  
וקורבנות תאונות  למשפחות חללים, נפגעי טרור 

 למזכרת –דרכים 
   ללא תשלום

  
  

  

  הערות 

 מסירת כל תעתיק תלווה בחתימת הסכם המפרט את היקף הרישיון הניתן לרוכש הקובץ. 
  חלק ממנהל₪ לשעה או  45עלויות טכניות תחקיר והאזנה. 
  200 -שעת עבודה  -דגימה  ₪ . 


