
 

 

 השכר:  נימחשבו הסבר על 

 העבודה בהסכם אקט. תנאי כל על   יםמבוסס ניםהמחשבו •

 : שעות עבודה לחישוב  •

o 11.5 שעות ליום עבודה בקולנוע וטלוויזיה . 

o 10 צלמי אולפנים  – עות ש. 

o 12 ופרומו עות בפרסומותש. 

 

 מחשבון קולנוע וטלוויזיה+ אולפנים: השימוש בהסבר על 

ואת השכר   הטבלה החודשית,  בכותרת ואת שם ההפקה ראשית מזינים את שמכם  

כל שאר העמודות )בחלק העליון של המחשבון בצד שמאל( .  1 היומי בתעריף 

 במחשבון יחושבו על פי התעריף הזה. 

נועדו לשימושכם במידה ואתם עובדים בתעריף שונה בימים מסוימים   3, 2תעריף 

 באותה הפקה. 

ע"מ    3או  2 -ל 1-מיך יש עמודה של תעריף, צריך לשנות את הספרה  ליד התאר

 שהנתונים ייגזרו מהתעריף הרצוי. 

 .3 -ו 2שורות מתעלמו אם אין לכם צורך בתעריפים שונים, ת

בשלב השני תזינו את שעות העבודה שלכם בקפיצות של רבעי שעה. מעגלים כלפי  

 . 15:00ולא  14:45תכתבו  14:48מעלה בגבול ההיגיון )כלומר אם עבדתם עד 

המשבצות בצבע תכלת הן היחידות שאפשר לשנות ולהכניס בהן תכנים. השאר נגזר  

 אוטומטי לפי שעות העבודה שהזנתם. 

 .(יתט)מחושב אוטומ אם עבדנו בזמן שבת ולא בשעות נוספות  -200%שעות שבת 

במידה ואיחרו או קיצרו לכם ארוחה, יש לסמן בקפיצות של רבעי   - הפסקות וארוחות 

 כלפי מעלה.שעה, בעיגול 

שעות נסיעה מחוץ לאזור החופשי המוגדר בהסכם אקט מחושבות על   – שעות נסיעה

 . 100%ת בעמודאותן   זיניםמ  – שעת עבודה  100%פי 

שעות נסיעה המקצרות שעות מעבר )כלומר בין הראפ של ערב לפני ושעת הקריאה  

במידה ונסעתם מחוץ לאזור החופשי על חשבון  שעות,  11בבוקר למחר אמורות להיות 

 . 150%  אותן מזינים בעמודתהזמן הזה, אלו שעות נסיעה המקצרות שעות מעבר( ו

 . 200% מלאים בעמודתמ (שבתאו חג )לאחר כניסת ה  ערב שבת שעות נסיעה ב

 . (יתט)מחושב אוטומ למחרת 05:00עד   20:00מוגדרות בהסכם אקט משעה  שעות לילה

ולא אחרי   16:00מחושבות כשעה לפני כניסת השבת ולא לפני השעה  שעות שבת 

 שעה אחרי צאת השבת בפועל.  -יציאת השבת . 17:30השעה 

המחשבון יודע לעשות את החישוב, רק תסמנו לו בעמודה הנכונה על פי מה שהיה  

 בפועל. 

  



שאינם מצוינים  ולחייב שתרצו נוספים "שונות" אם יש דברים ישנה עמודה של 

אותם כאן ולהסביר מה החיוב בעמודה של הערות ליד.  במחשבון, תוכלו להכניס 

מומלץ לפרט בהערות כל חריגה. אפשר גם להכניס סכום שלילי בעמודת שונות אם  

 לזכות על סכום מסוים. לעשות הנחה, או תרצו 

 שימו לב שיש בתחתית כמה גיליונות , אחד לכל חודש רלוונטי.  

אחרי שסיימתם למלא את המחשבון של חודש מסוים, אתם צריכים לעבור 

 חשבונית עסקה.  גיליון/ללשונית

 ים שלכם. שם אתם ממלאים את פרטי חברת ההפקה, ולמטה את הפרט

 שלכם.  המספוראתם קובעים את מספר חשבונית העסקה לפי 

בשורה של : "עבור חודש" יש לסמן את החודש שמילאתם את הנתונים בלשונית/גיליון. 

כלומר מילאתם מחשבון על חודש פברואר ומופיע לכם חודש ינואר בחלונית הזו, יש  

 ללחוץ על החלונית ולבחור את החודש הרלוונטי. 

 

מאוד חשוב למלא את התאריך של אותו חודש שאותו אתם מחייבים   -ך החשבוניתתארי

)לא יאוחר מהיום האחרון של אותו חודש( גם אם מילאתם את הטופס כבר בחודש  

 שאחריו. 

כלומר במידה ומילאתם את המחשבון על עבודה בחודש ינואר, התאריך שתמלאו יהיה  

מילאתם והגשתם את המחשבון היום  האחרון של ינואר לכל המאוחר גם אם 

 בפברואר. 

אם תכתבו את תאריך החשבונית בפברואר, תדחו את התשלום שלכם בעוד חודש...  

 )שוטף+(

 אז עדיף לא לשנות את התאריך שם אלא אם אתם מקדימים אותו. 

 כל השאר יופיע אוטומטית לפי מה שמילאתם. 

סיימתם להזין? עכשיו תשמרו את הקובץ כדי שאם תצטרכו לשנות/לתקן משהו  

 בהמשך לא תצטרכו להזין הכל מחדש. 

 

 : PDFעכשיו יש לשמור את הקובץ ב 

 .PDFושמרו אותו כ    אם אתם עוסקים פתורים, עברו לגיליון של דרישת תשלום

 .  PDFת הקובץ באחרי כן ,חזרו לגיליון של החודש שבו מילאתם את השעות. שמרו א

 

 : PDFקבצי  2למפיק אתם שולחים 

 מחשבון עם פירוט השעות ששמרנו.  .1

 חשבונית עסקה / דרישת תשלום ששמרנו.  .2

 

  



 פרסומות:ו פרומו מחשבון  השימוש בהסבר על 

 

 בעיקרון מאוד דומה למחשבונים האחרים עם כמה הבדלים: 

בעמודה של חיוב    כןאם עבדתם אחרי חצות. לסמן   1. שעות לילה מחייבים כיחידה 1

 שעות לילה. 

. שעות נסיעה מחוץ לאזור החופשי הן שעות עבודה לכל דבר ולכן אם יצאתם מהאזור  2

ובחזרה   ,החופשי , רגע היציאה מהאזור החופשי הוא שעת תחילת העבודה שלכם

הכניסה לאזור החופשי היא שעת הסיום. לא ממלאים שעות נסיעה בנפרד כמו 

 במחשבונים האחרים. 

 דקות כמו בקולנוע וטלוויזיה.  45שעה ולא   . הפסקת צהריים היא3

 . אין שעות מעבר... 4

 

את כל ההבדלים בין פרסומות וקולנוע וטלוויזיה מבחינת תנאי העבודה תוכלו לראות  

 שאלות ותשובות"   -באתר אקט בעמוד "תנאי עבודה בהפקות

 . שם מפורטים כל תנאי ההסכם לפי נושאים עם חלוקה בין קולנוע וטלוויזיה ופרסומות


