הסכם עבודה מקוצר
להתקשרות עם איש צוות בהפקות טלוויזיה וקולנוע
שנערך ונחתם ב__________________ ביום __________ לחודש ________שנת ___________.
בין( ,__________________________ :להלן" :המפיק") מצד אחד;
לבין ,___________________ :ת.ז( ,___________________ .להלן" :איש צוות") מצד שני;
הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1איש הצוות מצהיר כי הינו חבר אקט .עוד מוצהר ומוסכם ,כי ביום  31.7.2008נחתם בין אק"ט  -איגוד עובדים
בקולנוע ובטלוויזיה בישראל (ע"ר) (לעיל ולהלן" :אקט") לבין איגוד המפיקים לקולנוע ולטלוויזיה בישראל הסכם,
הכולל את כל זכויות והתחייבויות המפיקים ואנשי הצוות הטכניים בהפקות לקולנוע ולטלוויזיה (לעיל ולהלן:
"הסכם אקט") .הסכם אקט מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה .מוסכם ומוצהר בזאת כי על יחסי הצדדים לפי
הסכם זה ,יחולו תנאי הסכם אקט ,כאילו הסכם אקט נחתם בין הצדדים להסכם זה .כל תנאי בהסכם זה שאינו
מתיישב עם תנאי מתנאי הסכם אקט ,יהיה בטל ,ויחול לגביו האמור באותו נושא בהסכם אקט .כל נושא שאינו
מוסדר בהסכם זה ,יחולו עליו תנאי הסכם אקט .בכל מקרה בו יגרע ו/או יקפח הסכם זה את זכויותיו של איש
הצוות על-פי הסכם אקט ו/או על-פי כל דין ,יחייבו סעיפי הסכם אקט.
 .2בכוונת המפיק להפיק הפקת טלוויזיה  /קולנוע בשם "_________________" (להלן" :ההפקה") ,והוא מבקש
להתקשר עם איש הצוות אשר ישמש בהפקה כ _______________________אשר ייתן את שרותיו להפקה על פי
הסכם זה (להלן" :השירותים").
 .3המפיק מתחייב לשלם לאיש הצוות את שכר שאינו פחות מהשכר היומי המופיע בטבלת השכר המצורפת להסכם זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .4איש הצוות ייתן את שירותיו למפיק בהפקה במשך התקופה המתחילה ביום _____________ומסתיימת ביום
_______________(להלן" :תקופת ההסכם") .איש הצוות יתייצב למתן השירותים להפקה בכל עת בתקופת
ההסכם לפי דרישת המפיק.
 .5עבור עבודתו יקבל איש הצוות עבור כל יום עבודה סך של ____________ ( ₪לא כולל מע"מ).
 .6הצדדים מצהירים כי קראו את הסכם אקט וכי הם מסכימים כי הסכם אקט – איגוד המפיקים יצורף להסכם
מקוצר זה ,וכי חתימת שני הצדדים על הסכם זה מהווה גם חתימה על הסכם אקט – איגוד המפיקים ,כאילו שניהם
היו הסכם אחד.
 .7מובהר ,כי במסגרת תקופת ההסכם עשויות להתקיים הפקות ופעילויות במדינות זרות ,מחוץ לישראל .למען הסר
ספק  -בכל מקרה של פעילויות מחוץ לישראל כאמור יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה ,לרבות בכל הנוגע לזכויות
ותנאי התשלום של נותני השירותים.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________
איש הצוות

______________
המפיק

