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  ' נספח א– הסכ� מקוצר – 1.5.10תוספת להסכ� 

�איגוד�עובדים�בקולנוע�–ט�"אק בישראל ובי� מפיקי פרסומותבי� להסכ� בדבר כללי התקשרות תוספת 
  )ר"ע (ובטלוויזיה�בישראל

 ) Deal Memo(חוזה אישי מקוצר 

  פרסומת ופרומולהתקשרות ע� איש צוות טכני בהפקות 

  ___________שנת ________לחודש __________ שנער� ונחת� בתל אביב ביו� 

  

  מצד אחד, ")המפיק: "להל�(________________________, : בי�

  מצד שני, ")איש צוות טכני: "להל�(_____________________, : לבי�

  :הוסכ� הוצהר והותנה בי� הצדדי� כדלקמ�

בדבר כללי , מפיקי פרסומות לבי� )ר"ע (�איגוד�עובדים�בקולנוע�ובטלוויזיה�בישראל–ט�"אקההסכ� בי�  .1
מפיקי #ט" אקהסכ�: "להל�( 1.5.2010 מיו� או פרומו/פרסומת וט בהפקות "התקשרות ע� חברי אק

, מפיקי פרסומות&ט"הכולל את  כל זכויות והתחייבויות המפיק ואיש הצוות הטכני בהסכ� אק, ")פרסומות
את מקוצר זה או יקפח חוזה אישי /בה� יגרע וי� ובמקר, מקוצר זהאישי מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 

ותנאי יחייבו סעיפי , מפיקי פרסומות –ט " אקסכ�הפי &לאיש הצוות הטכני ביחס לזכויותיו עזכויותיו של 
  ;מפיקי פרסומות&ט"הסכ� אק

והוא מבקש , ")הפקהה: "להל�(_________________  בש� פרומו/ פרסומת המפיק עומד להפיק הפקת  .2
: להל�(ויית� את שרותיו להפקה על פי הסכ� זה ________  ע� איש הצוות אשר ישמש בהפקה כ להתקשר

 ").השירותי�"
והוא מצהיר כי הוא חבר , איש הצוות הטכני מסכי� ומתחייב להעניק את השירותי� למפיק במסגרת ההפקה .3

 .ט נכו� ליו� חתימת הסכ� זה"באק
ולהתייצב למת� ______________ : איש הצוות הטכני מתחייב לעמוד לרשות ההפקה בתקופה כדלקמ� .4

 .השירותי� להפקה בכל עת בתקופה זו לפי דרישת המפיק
  .מ"מע+  , ____________עבור מת� שירותיו יקבל איש הצוות הטכני עבור כל יו� צילו� ס� של  .5
 .מפיקי פרסומות –ט "אקכקבוע בהסכ� : תנאי� וסיכומי� נוספי�  .6
 וחתימת 1.5.10מיו� מפיקי פרסומות  –ט "הצדדי� מסכימי� כי הסכ� מקוצר זה יצור0 כנספח להסכ� אק .7

 .שני הצדדי� על הסכ� זה מהווה הוספת הסכ� זה כנספח הלכה למעשה
  

איש כויותיו של  מזורעיגלא , מעבר לקבוע בו,  מקוצר זהתוספת לחוזה אישיאו /שינוי ומובהר ומודגש כי כל 
  .מפיקי פרסומות&ט"הסכ� אק הצוות הטכני ביחס לזכויותיו על פי

  
  :ולראיה באנו על החתו�    
  

                        ______________                            _____________   
 איש הצוות הטכני                                      המפיק


