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 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם, כדלקמן: 
 
 מבוא .1

 חלק בלתי נפרד ממנו.   ההמבוא להסכם זה מהוו 1.1
יוצר  הסכם זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. המונח "יוצר" בהסכם זה יפורש ויחול על   1.2

 או יוצרת, בהתאמה. 
ישמשו   1.3 ולא  הצדדים  לנוחות  ורק  אך  נועדו  הן  הימנו,  חלק  מהוות  אינן  זה  בהסכם  הכותרות 

 לצרכי פרשנותו של הסכם זה.
 הגדרות  .2

יפותחו    אינטנסיבית  פעילות   משמעה ":  החממה" 2.1 במסגרתה  בירושלים,  בסינמטק  שתתקיים 
  במטרה ת מנטורים ותיקים בתעשייה,  תכנים איכותיים בעזרת החברה ו/או מי מטעמה, לרבו 

 .  הבינלאומית לתעשייה, בירושלים שפותח תוכן למכור
  המשך   הכוללתוכן כל הפעילות שתיעשה לאחר סיום החממה,    החממה  משמעו":  הפרויקט" 2.2

 את התוכן.   לשווק במטרה, הפיתוח  בתהליך ווי היוצר יל
  פיתוחבמסגרת    מטעמו  מיאו  /ו   היוצרוצרו על ידי  י" משמעם כל התוצרים שי תוצרי הפיתוח" 2.3

  תקציר   הכולל  בייבל  -האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות,  במהלך תקופת הפרוייקט  התוכן
 ופרזנטציה מוכנה להצגה בפני גופי שידור.    פיילוט לפרק  תסריט, תוכןתיאור הו

 בהסכם. תתקשר החברה עמו,  התוכן  את והמשדר  המממן  הגורם משמעו  "גוף שידור" 2.4
פי  -על  יוצרים" משמען כל הזכויות הניתנות ו/או שיינתנו בעתיד לבעל זכות  זכויות היוצרים" 2.5

לרשות    וולהעביר ו  בפומבי, להעמיד   ו, לבצעו, להקרינ ו, לשדר וכןדין, לרבות הזכות להפיק את הת
ולהפיצ ו/או שיומצא בעתי  והציבור  כיום  ו/או קיים  ד, לרבות בבתי  בכל אמצעי מדיה הידוע 

קולנוע ו/או אולמות ו/או מקומות ציבוריים מכל סוג, באמצעות שידורי טלוויזיה, בתשלום או  
שלא בתשלום, ולרבות באמצעות כבלים ו/או לווין, וכן באמצעות האינטרנט ו/או כל סוג אחר  

לצפייה    ו/או כל התקן אחר  DVDשל תקשורת דיגיטלית וכן על גבי קלטות וידאו ו/או תקליטורי  
לצורך יצירת יצירות נגזרות ומוצרי    וביתית, בגרסאות ו/או שפות שונות, וכן לעשות שימוש ב 

, כסדרה או כסרט בודד, ללא הגבלה  וו/או בחלק   ותוכן נוספים ושימושי מסחור והכל בשלמות



ו/או   השידורים  ינוצלו  הבמספר  אשר  הזכויות,  תקופת  ולמלוא  תבל,  רחבי  בכל  שימושים, 
 בהתאם לתנאי הסכם זה. 

" משמעם כל הסכומים שישולמו לחברה בפועל בקשר עם כל עסקה שיש בה ניצול  רווחי מסחור" 2.6
ו/או  שימוש מסחרי בתוצרי הפיתוח ו/או בזכויות הגלומות בהם, מכל סוג שהוא, בכל מדיה  

וזאת פורמט,  שיגיע  למעט  ו/או  ה  לחברה  רווח הפקה  א  תוכןמהפקת  ת  )ככל שתפיק החברה 
שהוציאה החברה בקשר לתוכן נשוא    לאחר כיסוי מלוא הוצאות הפיתוח זאת  , והתוכן בעצמה(

 .   תוכן, הוצאות הפצה ועמלות ההפצה והשיווק של הגוף השידורשל  וובניכוי חלק הסכם זה

 לוחות זמנים  .3
חודשים, החל מתאריך _______, או במועד נדחה עליו    3-תקופת החממה מתוכננת להימשך כ 3.1

 "(. תקופת החממהתודיע החברה ליוצר, בהתאם לשיקול דעתה ותוך תיאום עם היוצר )להלן: "
תקופת  החממה  תקופת  בתום 3.2 שמשך  כך  התוכן,  בפיתוח  היוצר  את  ללוות  החברה  תמשיך   ,

תימשך   בכללותו  "להלן(  החממה  תקופת  את  גם)הכוללים    חודשים  24הפרויקט   תקופת: 
,  שהיא  סיבה  מכל,  זה  הסכם  לסייםאף האמור, רשאית החברה להחליט בכל עת    על".  הפרויקט

  היוצר   קבלת  עם  סיום  לידי  הפרויקט  תקופת  תובא   כזה  ובמקרה,  ליוצר  בכתב   הודעה  מתן   תוך
בסעיף    ההודעה   את האמור  עד  להלן  11.1ויחול  שהוציאה  ההוצאות  לחברה  שתוחזרנה  כך   ,

 למועד ביטול ההסכם, כנגד חשבוניות וקבלות ייעודיות ביחס לפרוייקט הנבחר.  
 

 מהות ההתקשרות  .4
את תוצרי    להלן(  5.6)בעצמו ו/או באמצעות גורמים מטעמו, כאמור בסעיף    היוצר יפתח ויכתוב 4.1

     בהתאם לתנאי הסכם זה.בכפוף והפיתוח ויעניק לחברה זכויות בהם, 
ו/או באמצעות   4.2 )בעצמו  תוצרי הפיתוח  ויכתוב את  יפתח היוצר את הרעיון  במהלך הפרויקט, 

י אנשי התוכן והמנטורים שיהיו מעורבים  להלן(, בסיוע ובליוו   5.6גורמים מטעמו, כאמור בסעיף  
הרשות.   ו/או  החברה  מטעם  תסריטאי/ם  בפרויקט  ו/או  יוצר/ים  לצרף  בזאת  מאשר  היוצר 

תוך היוועצות מוקדמת עמו, אך ההחלטה  ,  תוכן במידת הצורךהפקת הל נוספים לפיתוח ו/או  
 . גוף השידורחברה ו/או ל הסופית נתונה

של    בתמורה 4.3 התחייבויותיו  כאמור לקיום  לחברה,  הפיתוח  בתוצרי  הזכויות  והענקת    היוצר 
של   בסך  פעמי  חד  תשלום  ליוצר  ישולם  זה,  מע"מ,    20,000בהסכם   + ב₪  ישולם    2-אשר 

חתימת הצדדים על    במועדכנגד חשבונית מס אשר תוגש לחברה  ₪    10,000  תשלומים, כדלקמן:  
ו זה  תוגש לחברה    10,000- הסכם  חשבונית מס אשר  כנגד  מתחילת תקופת    יום  45  בחלוף ₪ 

   התשלום בפועל ישולם ליוצר בתנאי שוטף + __ ממועד קבלת החברה את החשבונית. החממה. 
ומכוחו של דין כלשהו תחול על החברה חובת ניכוי במקור של מס כלשהו, ינוכה המס מן    היה

מובהר כי התשלום האמור בסעיף  בוע לכך בדין.  התשלום המשולם ליוצר, במועד ובשיעור הק
זה, כולל גם את התמורה לה יהיה זכאי כל גורם מטעמו של היוצר, ככל שיהיה כזה )בהתאם 

 לתנאי הסכם זה(. 
כי   4.4 ומוסכם  ייתכן  במסגרתו  דיאלוג  יקיימו  ותיקונים    יתבקש  היוצרהצדדים  שינויים  לבצע 

  מטעם הנחיות אנשי התוכן ו/או המנטורים הממונים על כך  ו   ייעוץ בתוצרי הפיתוח, בהתאם ל
דעת  החברה מחלוקת,  של  במקרה  ויהא    החברה.  במידה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  תכריע. 

יים  הדבר נחוץ והיוצר יסרב לשנות ו/או לתקן את תוצרי הפיתוח, רשאית החברה לערוך שינו
 בתוצרי הפיתוח בין בעצמה ובין באמצעות כותב אחר. 

  לשווקם   במטרה,  שונים  שידור  לגופי  הפיתוח  תוצרי  יוצגו,  לעיל  כהגדרתה,  החממה  תקופת  בתום 4.5
   "ל.בחואו /ו  בישראל

ווי מקצועי  ילבתום תקופת החממה ולמשך כל תקופת הפרויקט, תמשיך החברה להעניק ליוצר   4.6
של   המכירה  פוטנציאל  מיקסום  בינלאומייםלשם  שידור  לגופי  הגשה  מסמכי  והכנת  .  הרעיון 

)ה(    ;תרגומים)ד(    ;ייעוץ משפטי)ג(    ;טתסרי   ריכת ע)ב(   ;ווי פיתוחיל )א(    :הליווי המקצועי יכלול
. ידוע ליוצר כי ליווי החברה בתהליך הפיתוח, כמפורט  אחראי אדפטציה והפצה)ו(  ;גרפי עיצוב

 ₪ למשך כל תקופת הפרויקט.   63,644לעיל, הנו שווה ערך להשקעה כספית של 
לשביעות רצונה של החברה )לרבות הכנת מסמכי מכירה,    םאריזתפיתוח תוצרי הפיתוח ולאחר   4.7

בישראל    תפעל החברה לשיווק ומכירה של תוצרי הפיתוח למטרת הפקתם   ,מצגות, תרגום וכד'(
 "ל, וכן רשאית החברה להפיק את הסדרה בעצמה ו/או באמצעות כל גורם מטעמה.  בחו  או

ליוצר זכות סירוב ראשונה    תהיהבכל מקרה של מכירת תוצרי הפיתוח להפקת תוכן בישראל,   4.8
  התכנית  מפיק  בין  לב בתום  יידונו   אשר תנאיםלהסכמה על  בכפוף,  הכתיבהשותף בצוות   להיות
  תעשה במקרה של מכירת תוצרי הפיתוח להפקת תוכן בחו"ל,  בענף.    למקובל  ובהתאם  ליוצר

)כגון יועץ(, גם אם בשילוב    בהפקה מעורב בתפקיד כלשהו    ה החברה מאמץ על מנת שהיוצר יהי
החברה להתחייב כי תנאי זה יאושר ע"י גוף    של יוצרים נוספים. ידוע ליוצר כי אין ביכולתה של
, וכי לא יהיה בכך כדי לסכל את עסקת  התוכןהשידור שיהיה מעוניין ברכישת הזכויות להפקת  

. כמו כן, במקרה כאמור, כאשר התוכן שיופק יתבסס על תוצרי הפיתוח שיצר  המכירה כאמור



שהדבר יאושר ע"י גוף    ככל.  יוצר, ביחד עם היוצרים הנוספים  היוצר, יהיה היוצר זכאי לקרדיט
החברה בשמו של היוצר מו"מ עם גוף השידור )אלא אם תאשר החברה ליוצר    תנהל השידור,  

וייחתם   שידור ספציפי(,  גוף  כל  של  לנהלים  גוף השידור, בהתאם  עם  ישירה  לקיים תקשורת 
 היוצר. הסכם נוסף אשר יסדיר את התנאים להם יהיה זכאי  

, לרבות  תוכן, כל ההחלטות הנחוצות להפקת ההפיתוח  תוצרי  על  בהתבסס  התוכן  ויופקהיה   4.9
, תנאי עבודתם, לוחות הזמנים, ניהול התקציב, התקשרויות  הפקהקביעת זהות המשתתפים ב 

, יקבעו  התוכןעם בעלי תפקידים בהפקה ו/או כל עניין אחר הקשור בפעולות הקשורות להפקת  
 (. ביניהם  להסכם)בהתאם  השידור גוףה ו/או על ידי החבר 

 בישראל   התוכן  את   ולהפיץ  לשווק  הזכות  לרבות,  הפיתוח  בתוצרי  החברה  זכויות  4.10
 .   להלן  11.1לאמור בסעיף  ובהתאםתום תקופת הפרויקט   לאחר גם, תמשכנה לחול ובעולם

 
 הצהרות והתחייבויות היוצר  .5

פי  -חוקית, חוזית או אחרת לקיום כל התחייבויותיו על היוצר מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה  5.1
רי הפיתוח ו/או בכל  תוצבו/או הרשאות ברעיון ו/או  זכויות  עניק ולא יעניק  לא ה, כי  הסכם זה

 . אלא בהתאם להוראות הסכם זה, לתוכןהקשור 
להוראות  לתנאי ו בהתאם  בחתימתו על הסכם זה, מביע היוצר את הסכמתו להשתתף בפרויקט,   5.2

 .  וההצעה שהגיש לקול הקורא הסכם זה
מלוא   5.3 קיום  לשם  הדרושות  היוצרים,  זכויות  לרבות  וסוג,  מין  מכל  הזכויות,  כל  בידיו 

לפי הסכם זה, לרבות לשם פיתוח תוצרי הפיתוח, הענקת זכויות  בהם לחברה    התחייבויותיו 
 . ועל בסיסם והפצת  התוכןכאמור בהסכם זה ולשם הפקת 

אין ולא יהיו בתוצרי הפיתוח, בתכניהם, בפיתוחם, בכתיבתם ו/או במימוש זכויות החברה לפי   5.4
לגרוע   ומבלי  לרבות  שלישי,  צד  זכויות  ו/או  הדין  מהוראות  איזו  של  הפרה  משום  זה  הסכם 

ג', פרסומת גלויה, סמויה, ישירה, עקיפה,  מהאמור, פגיעה בפרטיותו ו/או שמו הט וב של צד 
משתמעת ו/או אגבית מכל סוג שהוא לשירותים ו/או למוצרים ו/או ליצרניהם ו/או למפיציהם  

או של צד ג'  /ו/או לכל גורם הקשור בהם, או תכנים שיש בהם משום קידום ענייניו של היוצר ו
   הקשור עמו.

ל  5.5 יודיע  ב  זמן סביר מראש  חברההיוצר  שימוש כלשהו ביצירה    תוצרי הפיתוחעל רצונו לכלול 
ל לאפשר  מנת  על  בה,  היוצרים  זכויות  כל  בעל  שאינו  היצירה  חברה  כלשהי,  כשרות  לבחון 

 ו/או לבחון השגת רשות השימוש;  תוכןלשימוש ושילוב ב
ככל שהיוצר יפתח את התוכן במשותף עם גורמים נוספים מטעמו, עליו לקבל את אישור החברה   5.6

לכך, מראש ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי אף אם אישרה החברה ליוצר לפתח את  
התוכן במשותף עם גורמים נוספים כאמור, האחריות המלאה והבלעדית לקיום כל ההצהרות  
וההתחייבויות כאמור בהסכם זה, הנה של היוצר, כך שהפרת מי מהן ע"י כל גורם מטעמו של  

בגין כל הוצאה ו/או  חברה  היוצר יפצה וישפה את ה  היוצר בעצמו.היוצר, תיחשב כהפרה של  
  גורמים מטעמו כתוצאה מתביעה ו/או טענה ו/או דרישה של    חברהנזק ו/או הפסד שייגרמו ל 

  חברה ו/או מי מטעמה וכן כתוצאה מתביעה ו/או טענה /או דרישה שיופנו כלפי ה  חברה כלפי ה
 . גורמים מטעמו של היוצר"י  ע"י צד ג', בגין מעשה ו/או מחדל שנגרם ע

  5.6כאמור בסעיף  הוא וכל המועסק מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה )בכפוף לאישור החברה   5.7
ניסיון הדרושים על מנת לפתח את תוצרי הפיתוח ולקיים  ו, הוא בעל ידע, יכולת, כישורים  לעיל(

את יתר התחייבויותיו של היוצר לפי הסכם זה, בטיב ובאיכות גבוהים ובהיקף הנדרש, והוא  
 יקדיש מזמנו, מרצו וכישוריו לשם פיתוח  תוצרי הפיתוח, ככל שיידרש.  

ב שלא לקבוע כל עבודה  ידוע ליוצר כי תקופת החממה הנה מרוכזת ואינטנסיבית, והוא מתחיי 5.8
ו/או התחייבות אחרת אשר עלולה לפגוע בזמינותו המלאה וביכולתו להשתתף בכל פעילות אשר  

 תתקיים במהלכה.  
עם  5.9 בקשר  ועקיפים,  ישירים  וסוג,  מין  מכל  והתשלומים,  ההוצאות  העלויות,  בכל  יישא  הוא 

 תוצרי הפיתוח על ידו ו/או מי מטעמו.   יצירת
הוא יעניק לחברה גישה מלאה )לרבות זכות ליצור העתקים( לחומרי הגלם של תוצרי   5.10

 הפיתוח.   
ל  5.11 יודיע  ה  חברההוא  בתהליך  אירוע  כל  בבחינ  פיתוחעל  לעומת שהוא  שינוי מהותי  ת 

כלפיו ואשר עשויה    תופנההתוכניות המקוריות וכן על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר  
 , וזאת מיד כשנודע לו דבר קיומה. תוכן ו/או הפצתולהיות לה השלכה על הפקת ה

)לרבות בדמויות,   ם מתחייב, כי לא יעשה כל שימוש בתוצרי הפיתוח ו/או ברכיביה  הוא 5.12
כל שימוש   תוצרי הפיתוחוכי לא יעשה בזכויות הקניין הרוחני ב ,במישרין או בעקיפין( שם וכד'

ו/או ינצלן בכל אופן שהוא, ו/או יעניק לצד ג' כלשהו זכויות ו/או רישיונות כלשהם )לרבות אך  
 לא רק זכויות שידור( בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 

כאמור 5.13 והצהרותיו  התחייבויותיו  כי  מבין  נעש  היוצר  זה  של   ותבהסכם  לטובתם  גם 
עתידיים, וזאת בין אם הדבר נאמר במפורש בסעיף כלשהו בהסכם    ו/או גופי שידור  משקיעים



זה ובין אם לא, וכי אלה יהיו זכאים לדרוש מהיוצר את קיומם של החיובים וההסכמות הנ"ל,  
 . 1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג   34הכל כאמור בסעיף 

 
 זכויות קניין רוחני  .6

 
חומרים  הובכל    תוצרי הפיתוחזכויות היוצרים וכל זכות אחרת בזכויות הקניין הרוחני, לרבות   6.1

בין    יתחלקו  תקופת הפרוייקט  לאורך כלתוכן  ה  בקשר עם יצירת  היוצריווצרו ע"י  י ש  הנוספים
  45%-החברה( ולחברה )כשמובהר כי חלקה של הרשות כלול בחלקה של    55%כדלקמן:  הצדדים  

במקרה של רכישת זכויות  .  ליוצר )כשמובהר כי חלקו של היוצר כולל את כלל הגורמים מטעמו(
 זכויות הצדדים ידוללו ביחס ישר.  -בתוצרי הפיתוח ע"י גוף שידור ו/או משקיע כלשהו

 לעיל, היוצר מאשר בזאת   6.1על אף היות היוצר בעלים של חלק מזכויות היוצרים כאמור בסעיף   6.2
כי חוזר  בלתי  לרבות חלק  תהא רשאית  חברהה   באופן  היוצרים,  זכויות  מלוא  של    ולנצל את 

ולערוך כל עסקה בהן, להעבירן כולן או חלקן לכל צד ג' ו/או להעניק לכל צד ג' רישיונות,    היוצר,
ולבצע בהן כל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי לבצע ביצירה, ובכלל זה לנצל   העל פי שיקול דעת

ולהפיצם בכל אמצעי  שייצור היוצר בקשר לתוכן  החומרים האחרים    תוצרי הפיתוח ו/או כל  את
וזאת מבלי להידרש    מדיה הקיים כיום ו/או שיומצא בעתיד, בכל מקום בתבל וללא הגבלה בזמן

  זכויות שמירה על    ותוךובכפוף לחלוקת הרווחים המפורטת להלן    , לכך  היוצרלקבל את אישור  
 .  זה כםהס פי-על היוצר

  מלוא זכויות ההפקה וההפצה   ת בעל  ההנ   חברה, הולמען הסר ספק  מבלי לגרוע מן האמור לעיל  6.3
  ו , הפקת לתוכן  לתוצרי הפיתוח ו/או   בקשר  ההסכמיםזכויות החתימה על כל    ת ובעל  של התוכן

  היוצר וכל סמכויות אחרות הנתונות באופן רגיל לבעל זכויות וזאת מבלי לקבל אישור    ו והפצת
   .זה הסכם לפי  היוצר מזכויות לגרוע כדי בכך שאין ובלבדלכל עסקה שהיא,  

  פים נוס  כותביםאו  /ו  יוצרים  לצרף,  היוצר  בהתייעצות עם  לעיל  4.2  בסעיף  כאמורוחלט,  יהיה ו 6.4
או  /ו  הרוחני  הקניין  מזכויות  לחלק  זכאים  יהיו  אשר,  התוכן  של  ההפקה או  /ו   הפיתוח  לצורך

 כאמור   הנוספים  היוצרים  של  חלקם(,  זה  בהסכם  כאמור  התוכן  שיופק)ככל    המסחור  מרווחי
 .  המסחור וברווחי  הרוחני הקניין בזכויות  היוצר של חלקו  את ידלל

, מוותר היוצר על  םו/או בכל רכיב מרכיביה  תוכןככל שתתבצע עסקה בתוצרי הפיתוח ו/או ב 6.5
הפורמט והתסריטים,  לרבות  המוסרית בכל הנוגע לשלמות היצירה,    ותביעה בגין פגיעה בזכות

אין   כי  מובהר,  הגבלה.  ללא  בהם,  שינויים  לעשות  רשאים  יהיו  מטעמו  מי  ו/או  שהרוכש  כך 
על כל מסמך    ום זה. היוצר יחת  ויתור על קרדיט ליוצר כאמור בהסכם  בוויתור כאמור כדי להוות 

פעולה עם החברה    ףנוסף שיידרש באופן סביר לחברה לשם הוכחת זכויותיה לפי הסכם זה וישת
 בכל הנוגע להוכחת הבעלות בזכויות כאמור. 

שכל העברת זכויות    הרי  ,  לעיל  6.5-6.1  ,4,5  סעיפים  לרבות   בהסכם,  מקום  בכל  האמור  למרות  (1) 6.6
של   רישיון  מתן    זכויות   על  חלים  ואינם  כפופים,  הסכם  פי  על  במאיכתסריטאי/    היוצרו/או 

)כאשר   הציבור  לרשות  ההעמדה   וזכויות  ההשכרה   זכויות,  השידור  זכויות ,  הפומבי  הביצוע
  מהמשדר או  /ו  הפומבי  מהמבצע  תמלוגים  של   וקבלה  גבייה  לשם  ורק   אך ,  ישמשו  אלה  זכויות 

או  /ו  השידוראו  /ו  הפומבי   הביצוע  בגין   וזאת  הציבור   לרשות  מהמעמידאו  /ו  מהמשכיראו  /ו
(  הסדרהאו  /ו  התוכניתאו  / ו  הסרטאו  /ו   התסריטים   של,  הציבור  לרשות  ההעמדהאו  /ו  ההשכרה

  בימוי )לגבי    הבמאי ושל(  הסדרהאו  /ו  התוכנית או  /ו   הסרט  של  התסריטים)לגבי    התסריטאי  של
או  /ו   העביר  ושאותןהבמאי  /התסריטאי   בידי  ישארו  אשר(,  הסדרהאו  /ו  התוכניתאו  / ו  הסרט
  בישראל  והטלוויזיה  הקולנוע  יוצרי  של  התמלוגים  חברת  -"י  תל  אלהבמאי  /התסריטאי  יעביר

  זה   סעיף   בין   סתירה  של   במקרה,  ספק  הסר   למען .  אחר  זכויות  לניהול   ארגון  כל   אל או  /ו"מ  בע
   .זה בסעיף האמור יגבר זה בהסכם  אחר מקום בכל האמור   ובין
ו/או    בכל מקרה בו המפיקה או הגורם המשדר )לו תמכור המפיקה את הסרט ו/או התוכנית 

הסדרה( ימכרו את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה לצד שלישי )להלן: "הצד השלישי"(, לא  
יפנו התסריטאי/הבמאי ו/או תלי למפיקה ו/או אל הגורם המשדר בטענה או בדרישה לתשלום  

בגין הביצוע הפו ו/או ההעמדה לרשות הציבור של  תמלוגים  ו/או ההשכרה  ו/או השידור  מבי 
הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה על ידי הצד השלישי, והכל בלא קשר ותלות אם באותה עת  

לצד השלישי     קיים יפנו  לאו, אלא  ובין אם  והצד השלישי  תלי  בין  הסכם לתשלום תמלוגים 
או  /ו  ההשכרהאו  /ו  השידוראו  /ו  הפומבי  הביצוע  בגין  תמלוגים  של  וקבלה  לגבייה  בקשר

 .כאמור, הציבור  לרשות ההעמדה 
  באחת   נעשים  לשימושים  מוגבלות  לעיל(  1)  בסעיף  כאמור  במאי  של  זכויותיו  כי  בזה  מובהר(  2)

  בתחומי  הציבור לרשות העמדהאו /ו השכרה, שידור, פומבי ביצוע: הבאות הזכויות מן יותר או
 . ישראל  מדינת

 



 ברווחי מסחור חלוקה  .7
בסעיף   7.1 כהגדרתם  המסחור,  ברווחי  הצדדים  של  בזכויות    2.6חלקם  לחלקם  זהה  יהא  לעיל, 

ליוצר )לרבות במקרה של    45%-לחברה )הכולל את חלקה של הרשות( ו  55%הקניין הרוחני:  
לעיל(. במקרה של רכישת זכויות בתוצרי הפיתוח ע"י גוף שידור    6.4  -ו  6.1דילול כאמור בסעיפים  

 חלקם של הצדדים ידולל ביחס ישר. - או משקיע כלשהו/ו
, בו יפורטו כל ההכנסות  חברהשנתי מאושר ע"י חשב ה  -עביר ליוצר דו"ח דות  חברהמוסכם כי ה 7.2

רווחי   רלוונטיות בתקופת הדו"ח,  לעיל    חברהשל ה  המסחורוההוצאות מעסקאות  כהגדרתם 
רלוונטיות  התבצעו  ש  בתנאי  זאת  וכל וחלקו של היוצר בהם,   ו/או התקבלו הכנסות  עסקאות 

- ישולם לו אחת לכל שנה קלנדרית, לא יאוחר מ  סחורבאותה שנה. חלקו של היוצר ברווחי המ 
 יום ממועד מסירת הדו"ח ליוצר וכנגד חשבונית מס.    90
 

    קרדיט .8
זכאי היוצר לקרדיט בהתאם לתפקידו בפועל    העל בסיס תוצרי הפיתוח, יהי  התוכן  יופקככל ש

 וזאת בכפוף לאישור הגורם הרוכש את הזכויות.  
 

 הצדדים יחסי  .9
הגיש לרשויות  היוצר מתחייב ל  .קבלן עצמאיספק/ -יחסי מזמין ליוצר הם החברה היחסים בין 

זה ולשלם את כל   הסכםפי  - על  והמס וביטוח לאומי את כל הדיווחים המתחייבים מהכנסותי
כי היוצר  סים ותשלומי החובה שיתחייבו מכך.  יהמ שא באחריות  נו  ו ועל חשבונ  ו לבדמובהר 

ו, והחברה אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם  או מטעמ ו/  ויד -כלפי כל מי שיועסק על  מלאה
וי.  האמור במידה  כי  מעביד מוסכם  יחסי  התקיימו  כי  כלשהו  בזמן  הצדדים,  -יקבע  בין  עובד 

  חברה הא התו/או לרשויות כלשהן,  ליוצר  לבצע תשלומים    תחייב  חברההא ה תוכתוצאה מכך  
  החברה   חויבתפי הסכם זה עד לסך התשלום ש-על   יוצרלהחזר של כל סכום ששולם ל  תזכאי

 לשלם.
 

 ושיפוי  אחריות .10
, בגין כל הוצאה, נזק, הפסד  או את הרשות ו/או כל מי מטעמן/ו  החברה,היוצר יפצה וישפה את 

וסוג שייגרמו למי מה  מוכחיםאו אובדן   מי    םמכל מין  ו/או  היוצר  עקב מעשה או מחדל של 
מטעמו ו/או ברשותו, המהווה הפרה של התחייבויות, הצהרות או מצגי היוצר על פי הסכם זה,  

בגין   רק  לא  אך  ו/א  כללרבות  מי מהטענה  כנגד  ו/או תביעה שתועלה  דרישה  בשל הפרת    םו 
הוראות הדין ו/או זכויות צד שלישי בקשר עם תוצרי הפיתוח. במקרה של תביעת צד שלישי  
כאמור, ייעשו הפיצוי והשיפוי בכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו בתביעה האמורה, ובלבד  

ה ואפשרה לו להתגונן מפניה וליטול  שהחברה הודיעה ליוצר על התביעה בסמוך לאחר קבלת
וזאת מבלי לגרוע מזכותה    , ככל שהדבר אפשרי ו/או תלוי בחברה וחלק בהליכים הקשורים ב 

 של החברה להתגונן באופן עצמאי כנגד התביעה האמורה. 
 

 כללי  .11
 החברה  בין  הסכם  כל  ייחתם  לא  הפרויקט  תקופת  תום חודשים ממועד    12  שבחלוף  ככל 11.1

לפנות לצדדים שלישיים לצורך    האפשרות  ליוצר  נתונה,  הפיתוח  תוצרי   עם  בקשר'  ג  צד  לבין
)בעצמו ו/או באמצעות צד ג' אשר   לשלםפיתוח ו/או הפקת התוכן, בכפוף להתחייבות היוצר  

יום מחתימת הסכם לפיתוח ו/או הפקת    30בתוך    לחברה   ירכוש את הזכות להפיק את התוכן(
+    ₪  83,644  של  סך   על  העומדות,  זה  הסכם   עם  בקשר  תיההוצאו  מלוא  את  התוכן עם צד ג',

תמצא לנכון החברה להוציא הוצאות נוספות    אם  אלא(,  לעיל  4.6-ו  4.3  בסעיפים"מ )כמפורט  מע
)להלן: " "(, אז תאשרן מראש ובכתב מול  נוספות  הוצאות בקשר עם הפיתוח נשוא הסכם זה 

   . בהתאם,  שאושרו  הנוספות   ההוצאות   כל  סך   את   גםהיוצר להשיב    ידרשי  כאמור  ובמקרה היוצר,  
  לא   עוד  כל  לחברה את מלוא הוצאותיה כאמור,  את  להשיב  יידרש  לא  היוצר,  ספק  הסר  למען 

   . הסרט  להפקת או/ ו לפיתוח בקשר' ג צד עם יתקשר
 

  כל   על  וויתור  העברה  כתב  החברה  תמסור,  לחברה  לעיל  כאמור  הסכום   מלוא  להשבתבכפוף  
התנאים הבאים,    לקיוםבכפוף להתחייבות היוצר    זאת,  היוצר  לידי  הפיתוח  בתוצרי  זכויותיה

 במצטבר: 
: כדלקמן בנוסח, ולרשות לחברה  קרדיט   יוענק,  הפיתוח  תוצרי  בסיס  על  תוכן   ויופק  במידה .א

  .__________________________________ 
  הקשורה   עסקה  מכל,  לידיו  שיתקבלו  המסחור  ברווחי  מחלקו  5%  לחברה  ישלם  היוצר .ב

למען הסר ספק, יובהר כי חלקה של הרשות כלול בחלקה    .מרכיביו  רכיב  בכלאו  /ו   בתוכן
של החברה כאמור. רווחי המסחור לצורך סעיף זה, כוללים את כל התשלומים שיתקבלו  



דדים שלישיים( ולמעט  בפועל בידי היוצר בקשר עם התוכן ומסחורו )לאחר ניכוי חלקם של צ
התמורה שתתקבל לידיו, ככל שתתקבל, בגין תפקידים שיבצע בפועל במסגרת ההפקה, כגון  

 בימוי או כתיבה. 
פי   11.2 על  זכויותיו  ו/או  חיוביו  את  להסב  ו/או  להעביר  ו/או  להמחות  רשאי  אינו  היוצר 

עביר את  הסכם זה לגורם אחר כלשהו, אלא באישור החברה מראש ובכתב. החברה רשאית לה
זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה וכל הקשור והנובע ממנו, כולן או מקצתן, לרבות על  

 דרך המחאה ו/או רישיון משנה, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור היוצר. 
שני   11.3 בידי  ונחתמו  בכתב  נערכו  אם  רק  תקפים  יהיו  זה  להסכם  ותיקונים  שינויים 

 הצדדים.  
לא ו  סודיותב  לשמור מתחייב  היוצר   11.4 לפרסם, לא להעביר, לא למסור,  לא  לא לגלות, 

הקשור   פרט  בכל  שהוא  שימוש  כל  לעשות  ולא  גישה,  לרבות  לאפשר  הרשות,  ו/או  לחברה 
פרויקטים בהם הן עוסקות ותוכן הסכם זה, וכן כל פרט הקשור לתוצרי הפיתוח, כגון הגורמים  

למעט לצורך  ית, שיטות עבודה וכד',  המשקיעים בהם, תקציבים, אנשי צוות, התנהלות מקצוע 
או   ההסכם  התחייבות  דין  לפי נדרש    אם יישום  בזמן    היוצר.  מוגבלת  אינה  זה,  סעיף  פי  על 

   היוצר. אלא אם המידע הפך לנחלת הכלל שלא בשל מעשה ו/או מחדל של ,ובמקום
 סעיף זה לא יחול על מסירת מידע לערכאות משפטיות במקרה של סכסוך בין הצדדים. 

ובלעדית לדון    אביב-תללבית המשפט המוסמך בעיר   11.5 ייחודית  מוקנית סמכות שיפוט 
בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור  

 הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב. לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או 
כתובות הצדדים הינן כפי שמופיע בכותרות הסכם זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד  11.6

למשנהו לכתובתו המפורטת בראש הסכם זה, יראוה כאילו הגיעה ליעדה: אם נשלחה בדואר  
במסירה אישית בעת  ימים מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה    7כעבור    –רשום  

 כעבור יום ממועד שליחתה ובדבר שאושרה קבלתה.   -מסירתה ואם נשלחה בדואר אלקטרוני
הצדדים מסכימים כי החלפת עותקים סרוקים וחתומים של הסכם זה באמצעות דואר  11.7

 אלקטרוני או פקס, הנה שוות ערך להעברת ההסכם המקורי חתום בכתב יד על ידי הצדדים.  
 

 הצדדים על החתום: וכראייה באו 
 

 
 ___________________     ___________________ 

   החברה       היוצר              


