
 

 

 

איגוד עובדים בקולנוע  –ט ״אקבישראל ובין  מפיקי פרסומות בין להסכם בדבר כללי התקשרות תוספת 
 )ר"ע( ובטלוויזיה בישראל

 

1 

 'נספח א –הסכם מקוצר  – 1.5.10תוספת להסכם 

איגוד עובדים בקולנוע  –אקט בישראל ובין  מפיקי פרסומותבין להסכם בדבר כללי התקשרות תוספת 
 )ר"ע( ובטלוויזיה בישראל

 ) Deal Memo(חוזה אישי מקוצר 
 פרסומת ופרומולהתקשרות עם איש צוות טכני בהפקות 

 ___________שנת ________לחודש _________ _שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 

 מצד אחד, ")המפיק: "להלן(________________________, : בין

 מצד שני, ")איש צוות טכני: "להלן(_____________________, : לבין

 :הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

בדבר כללי , מפיקי פרסומותלבין  )ר"ע( איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל –אקט ההסכם בין  .1
מפיקי -אקט הסכם: "להלן( 1.5.2010מיום  או פרומו/פרסומת והתקשרות עם חברי אקט בהפקות 

, מפיקי פרסומות-הכולל את  כל זכויות והתחייבויות המפיק ואיש הצוות הטכני בהסכם אקט, ")פרסומות
את מקוצר זה או יקפח חוזה אישי /ם יגרע ובהובמקרים , מקוצר זהאישי מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 

ותנאי יחייבו סעיפי , מפיקי פרסומות –אקט  סכםהפי -לאיש הצוות הטכני ביחס לזכויותיו עזכויותיו של 
 ;מפיקי פרסומות-הסכם אקט

והוא מבקש , ")הפקהה: "להלן(_________________בשם   פרומו/ פרסומת המפיק עומד להפיק הפקת  .2

: להלן(וייתן את שרותיו להפקה על פי הסכם זה ________ הצוות אשר ישמש בהפקה כ  להתקשר עם איש

 ").השירותים"

והוא מצהיר כי הוא חבר , איש הצוות הטכני מסכים ומתחייב להעניק את השירותים למפיק במסגרת ההפקה .3
 .ט נכון ליום חתימת הסכם זה"באק

ולהתייצב למתן ______________ : איש הצוות הטכני מתחייב לעמוד לרשות ההפקה בתקופה כדלקמן .4
 .השירותים להפקה בכל עת בתקופה זו לפי דרישת המפיק

  .מ"מע+ ₪  ____________עבור מתן שירותיו יקבל איש הצוות הטכני עבור כל יום צילום סך של  .5
 35+ שוטף : תנאי תשלום .6
 .מפיקי פרסומות –כקבוע בהסכם אקט : נוספים  תנאים וסיכומים .7
וחתימת  1.5.10מיום מפיקי פרסומות  –הצדדים מסכימים כי הסכם מקוצר זה יצורף כנספח להסכם אקט  .8

 .שני הצדדים על הסכם זה מהווה הוספת הסכם זה כנספח הלכה למעשה
 

איש מזכויותיו של  ורעיגלא , קבוע בומעבר ל, מקוצר זה תוספת לחוזה אישיאו /שינוי ומובהר ומודגש כי כל 
 .מפיקי פרסומות-ט"הסכם אק הצוות הטכני ביחס לזכויותיו על פי

 
 :ולראיה באנו על החתום    
 

                      ______________                            _____________ 
 קאיש הצוות הטכני                                      המפי
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