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 2מס' טופס 

 
 לכבוד:

 שבע-להקת מחול בת
 , ת"א6יחיאלי 

 סמנכ"לית תוכן ותקשורת
  03.5171471טל': 

 
 

 שלום רב,

 

בארכיון להקת  ויזואלי לצרכי הוראה ומחקר -יודאו חומרתצלומים ו/או ושימוש ב ההרשאה להעתק

 שבע-בתמחול 

 

___, __ ___________  מכתובתאני הח"מ, ___________, נושא ת.ז מספר _______  .1

מבקש/ת לקבל הרשאה חוזרת ומוגבלת  ____ טלפון __________, מייל ______________ 

, של )מחק את המיותר( בזמן, להעתקה של תצלומים ושימוש בתצלומים ו/או חומר אודיו ויזואלי

לצרכי הוראה, הרצאות ומחקר, בארכיון הישראלי למחול בבית אריאלה,  דהארכיון המופק

 בתנאים המפורטים להלן ומתחייב/ת לקיים את האמור בכתב זה.

 :אותם אבקש להעתיקלהלן פרטים אודות החומרים  .2

 פירוט החומרים:

 

 

 

 "( החומרים)"

 :ושם המוסד שימושמטרת ה  

 

 

 

 

לסרוק את הטופס נא למלא את הטופס במלואו ו
 archive@batsheva.co.il :כשהוא חתום למייל

 לתשומת לבך, 
 הטיפול בבקשה אורך כשבועיים. 

כתובת המייל של ישירות אל שלח טופס מאושר י
ולארכיון זה, מגיש הבקשה הרשומה בטופס 

 הישראלי למחול

mailto:archive@batsheva.co.il
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ידוע לי כי הרשאה זו מתייחסת לחומרים המפורטים בכתב זה בלבד, למטרת ההרשאה  .3

אין להשתמש  "(השימוש המותרהמפורטת לעיל ולצרכי הוראה, הרצאות ומחקר בלבד )"

 . או אחרים לרבות הצגתם בתערוכה או ספר בחומרים לצרכים מסחריים

-ת בתללהקשייכות אינן ת היוצרים, לי כי הזכויות בחומרים, לרבות, אך לא רק זכויוהובהר  .4

 .דשבע בלב
 

הנני מתחייב/ת שלא לעשות, בעצמי או באמצעות אחרים, בחומרים אלו כל שימוש אשר חורג  .5
לי  ידועכל או חלק מהחומרים.  להעביר ו/או להפיץ ו/או לפרסםמהרשאה זו, לרבות אך לא רק 

 הפרה של זכויות יוצרים.כי כל שימוש אשר אינו נכלל בגדר השימוש המותר, עלול להוות 
 

הנני מתחייב/ת כי לא ייעשה כל שימוש בחומרים באופן העלול לגרוע מן האמור לעיל  מבלי .6
 לפגוע בשמם ו/או כבודם ו/או המוניטין ו/או בפרטיותם של אלו המופיעים בחומרים או יוצריהם.

 
ואפר או לא אקיים את האמור בכתב זה, כולו או חלקו, תוקפה של ההרשאה אשר ניתנה  במידה  .7

לי בהתאם לכתב זה יפוג לאלתר, ללא הודעה מוקדמת. מיד עם קבלת הודעה על ביטול 
שבע אשיב לגורמיה המוסמכים את כל החומרים -ההרשאה ו/או עם קבלת דרישה מאת בת

סוג מדיה שהוא )לרבות, אך לא רק, מדיה דיגיטלית(.  מבלי שאותיר בידי כל עותק שלהם בכל
שבע תהיה רשאית לתבוע ממני כל סעד הקיים לה על פי כל דין, בגין כל נזק -להקת מחול בת

 אשר ייגרם לה באופן ישיר או עקיף כתוצאה מכך.
 

כל שימוש בחומרים מחייב ציון קרדיטים מלאים )ככל שקיים( אשר יכלול את שם היצירה, שם  .8
 היוצרים ושם המבצעים.

 
 בנוסף, יש לציין קרדיט לארכיון בנוסח הבא:

 

 ארכיון הישראלי למחול בבית אריאלה. השבע ו-באדיבות ארכיון להקת בת 
 
 

 :ת/חתימת המבקש 
 
 
     

 תאריך   חתימה   + תפקיד שם
 
 

 שבע:-בת אישור
 
 
     

 שבע-בת
 

 
 שם החותם/ת: ________

   תאריך  

 


