
תעריפון לרכישת חומרים מארכיון התאגיד הציבורי
מחיר   לעמותותמחיר לגוף מסחרי 

₪₪מטבע

שימוש מסחרי-לשידור- מחיר בסיסי לדקה -ללא הגבלת זמן ופלטפורמות
2,5001,500שידור במדינה אחת - בכל המדיות (מחיר לדקה-מינימום תשלום דקה)

שימוש בתוכניות חדשותיות ואקטואליה

ברטר לשימוש בתוכניות חדשותיות 
ואקטואליה - לא יותר מ 3 דק' בחודש 
(ועד דקה ברצף) ולאחריו 1,000 ש"ח 

4,500שידור ביותר ממדינה אחת: world wide  (מחיר לדקה) /בכל המדיות
שימוש של עד 5 דק - 3,000 ש"ח לדקה

מעל 5 דק ועד 20 דק - 2,000 ש"ח לדקה
מעל 20 ד' - 1,500 ש"ח לדקה

1,000פרומו לשידור (מחיר לשנייה)

קליפ מוסיקאלי לשידור מסחרי
1,500 ש"ח לקליפ

פרסומות ותשדירי שירות-מחיר לשנייה (לא למותגים)
2,000-30001,500גופים מסחריים-כל המדיות (תלוי משא ומתן  מול מח' שיווק)

1,500אינטרנט בלבד

2,000קולנוע ישראלי- תעריף עד דקה

תיאטרון - קטגוריה חדשה מוצעת
1,000 ש"ח לדקה

500חברות קטנות/מפעלים - העלאה לאתר אינטרנט

עלויות טכניות 
300300קובץ TC צרוב לצפייה אופליין (לשעה)
4545שעת צפייה/ תחקיר  (עלות תוספתית)

200200תעריף עבודה טכנית בארכיון - (עריכת קבצים,המרות מפורמטים שונים)

שונות

משפחות נפטרים או משפחות פצועים, המבקשות חומרים  ארכיונים אודות המנוח/הפצוע 

 מנהל הארכיון יפעיל שיקול דעת באשר 
לבקשות המשפחות לקבל חומר ארכיוני 

בהקשר למנוח/פצוע
מו"מ -מחלקת שיווק+ ארכיוןפרויקטים מיוחדים

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

מחירוןשימוש לא מסחרי -תשלום זכויות + עלות טכנית לפי שעה

אקדמיה  זכויות ועלות טכנית
500 ₪ לתכנית באורך 30-60 דק'+עלויות 

טכניות לפי שעה.

עלויות טכניות לפי שעהבתי ספר 

מוזיאונים
 תערוכת קבע- 2000 ₪ עד 10 דק'. כל 

דקה נוספת 200 ₪
עד 10 דק'-500 ₪  כל דקה נוספת  ₪ 50תערוכה חולפת 

עד 10 דק'-500 ₪ . כל דקה נוספת ₪ 50מוסדות ממלכתיים,עמותות,כוחות הבטחון
200 ש"ח לדקהערוץ קהילתי,סרט סטודנטים

שימוש פרטי  למזכרת אישית של המופיע בסרט או משפחה - עלות טכנית

כתבה אחת עד 10 דק'- 150 ₪.מספר 
כתבות או תכניות מלאות עלות טכנית לפי 

שעה.
עלות טכנית  + 100 ש"ח לדקהשימוש פרטי למטרות העלאה לרשתות חברתיות

*מוצע להוסיף אפשרות כללית להסכמי ברטר

עד 500 כרטיסים-1000 ₪ לדקה- עד 5 
מופעים.כל מופע נוסף 3,000 ₪ לדקה.

מעל 500 כרטיסים-3,000 ₪ לדקה.

למופע אחד

 פניות מגופים  לרכישת כותרים/כמויות חומרים גדולה / פניות בנושאים שאינם מופיעים מפורשות בתעריפון - משא 
ומתן פרטני  - כפוף לאישור המנכ"ל

גוף ישראלי - מחירים בש"ח עד דקה

מופע או פסטיבל 

עלויות טכניות בלבד זהות לעלויות המחירון

מוצע להוסיף מדרגות הנחה להפקות מקור

 

בהתאם לסמכותה של מועצת תאגיד השידור הישראלי לפי סעיף 67(ג) לחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד- 2014, החליטה המועצה לפרסם את 
התעריפים בגין שימוש מסחרי בחומר ארכיון התאגיד (להלן: "התעריפים") להערות הציבור בטרם תאשר אותם. 

nilip@kan.org.il :הציבור מוזמן להעביר הערות תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, עד ליום 12/3/23 , לכתובת דוא"ל



*מוצע להחריג כתבות יח"צ
הערות:

מסירת כל תעתיק תלווה בחתימת הסכם המפרט את היקף הרישיון הניתן לרוכש החומר.
פנייה לארכיון תעשה בכתב למייל film-archive@kan.org.il תוך ציון שם הפונה,כתובתו,כתובת דוא"ל,ופרטי הבקשה וכן שימוש מבוקש בחומר.

 המועצה מסמיכה את ההנהלה, בנסיבות מיוחדות אשר ירשמו, להעניק הנחה בטווח של 20% מהמחיר המצויין בתעריפון.

מחירון קטעי רדיו מתוך ארכיון כאן  - תאגיד השידור 

חיוב בגין זכויות הקלטה

תעריף מוצעפריט#

מסירת כל תעתיק תלווה בחתימת הסכם המפרט את היקף הרישיון הניתן לרוכש הקובץ. 
עלויות טכניות תחקיר והאזנה 45 ₪ לשעה או חלק ממנה

דגימה - שעת עבודה - 200 ₪

1
להכללה בתכנית המיועדת לשידור 

בערוצי מדיה מסחריים כגון: 
טלוויזיה,דיגיטל,רדיו וקולנוע

1,500 ₪ לדקה ראשונה, 
750 ₪  לכל דקה נוספת

הצגות תיאטרון2
750 ₪ לדקה ראשונה, 375 

₪ לכל דקה נוספת

3
חברות מסחריות שמבקשות כתבות 

שנעשו עליהן לצורך שיווק/הצגה באתר.
1000 ₪ לדקה

4
לאתרי אינטרנט של מוסדות ללא כוונת 

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

5
שימוש בפרויקטים מסחריים ופרסומות 

(לא מותגים)
1500 ₪ לשנייה

6
להכללה בטקסים ממלכתיים, בסרט 

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

500 ₪  לדקה

7
לשימוש פרטי תיעודי / לצרכי לימוד, 

מחקר וחינוך, לסטודנטים, לתלמידים, 
מורים ומרצים

150 ₪  עד שעת עבודה 
(עלות טכנית בלבד)

8
משפחות נפטרים או משפחות פצועים, 

המבקשות חומרים  ארכיונים אודות 
המנוח/הפצוע

 מנהל הארכיון יפעיל שיקול 
דעת באשר לבקשות 

המשפחות לקבל חומר 
ארכיוני בהקשר למנוח/פצוע


