
 

 שיבא -מילבת  

 תב הסכמה כ
 

 תאריך: __________ 

 

 לכבוד 

 קרן שלם                                                       שיבא    מילבת

 בית דגן                                                  בית חולים תה"ש  

                                  "(הקרן)להלן: "                           "( המפיק)להלן: "  

 

 א.ג.נ., 

 תיעודהדרכה//בסרט הסברהלהשתתפות ה כתב הסכמהנדון: 

 

תיעוד פיילוט "ארוחה זה לא רק אוכל"    :    ידוע לי שקרן שלם מצלמת סרט הסברה העוסק בנושא .1

מש"ה   עם  לאנשים  בתחום  / יצולמובמסגרתו  במסגרות  מקצוע  אנשי  מש"ה,  עם  אנשים  ירואיינו 

ידי על  ומופק  מצולם  הסרט  כי  לי  ידוע  כן  כמו  החופשי.  בשוק  ומעסיקים  )להלן:    מילבת  מש"ה 

 כדלקמן:" בהתאמה(, וביחס לכך אני מצהיר ומאשר, המפיק"  -" והסרט"

  

 "(. הצילומיםסרט )להלן: " ל ית ואלצלם   מאשראני  .א

 בנושאים הקשורים בסרט.  בסרט בתור מרואיין  את השתתפותיאני מאשר  .ב

המלא וחשיפת תווי פני ללא טשטוש, כולל    י, תוך ציון שמידמותאת  ,  אותיתעד  לאני מאשר   .ג

 בחומר פרסומי על הסרט. 

ו/או טובת  כל תשלום  זכאי להיה  א ת, ולא  בסרט הינה וולונטרי   י השתתפותכי  אני מאשר   .ד

 בסרט.  יבעד הופעת הנאה 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות    יו/או למי מטעמ  לי  לא תהיינה אני מאשר כי   .ה

ובכלל  בכל עניין הקשור בהפקת הסרט ו/או ניצולו המסחרי, הצילומים ותפקידי בו    כלפיכם

צילומים אלה   בגין  זכות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא  גם  ובגין  או  ו/זה  כל  בסרט 

ב שייעשה  מסחור  אלהשימוש  לרבות  הסרט,  ו/או  ב  הצילומים  הכלול  דרך   הםוכל  בכל 

 וכיו"ב.   שהיא, לרבות בדיסק, קלטת וידאו, ספר

יקצרו/יחתכו/יתרגמו/יוסיפו פס  /יערכו   המפיקו/או    קרן שלםהנני מאשר כי אין מניעה ש  .ו

לפי שיקול    ,מופיע  יאנבהם    סרטב  לצילומים  ויבצעו כל פעולה אחרת הנדרשת ביחס  קול

כל דרישה למנוע שידורו של כל חלק  ו/או למי מטעמי    יל  יההמקצועי, וכי אין ולא תה  םדעת

 מופיע.   יאנ בו  סרטב



 

 שיבא -מילבת  

שקטעים .ז יתכן  כי  לי  ידוע  כי  גם  מאשר  הסרט    הנני  כלל  יבהשתתפות מתוך  ישודרו  ,  לא 

 .  ושל המפיק קרן שלםבהתאם לשיקול דעתם של 

ה .ח של  וההפצה  השידור  זכויות  מלוא  כי  מאשר  בבעלות  י בהשתתפות  סרטהנני    ה יהיו 

, ו של הסרטולהפצת  ולהביא לשידור   יתרשא  תהיהש  ,שיבא  ומילבת  קרן שלםהבלעדית של  

,  )לרבות אינטרנטאו אמצעי תקשורת    מדיהסוג של  ובין באמצעות אחרים, בכל    הבין בעצמ 

 ( ובמספר בלתי מוגבל של שידורים. פייסבוק, ערוצי יוטיוב וכיו"ב

 

לבין הקרן    יבסרט כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינ  ילמען הסר ספק, הנני מצהיר כי אין בהשתתפות  .2

 ו/או המפיק.

 הריני מצהיר כי הבנתי את תוכן המסמך ואני מסכים לכל סעיפיו.  .3

 

 שם: _____________ 

 

 כתובת: _____________ 

 

 חתימה: _____________ 

 

 : _____________ תאריך

 

 


