
 

 שיבא -מילבת  

 כתב הסכמה לאפוטרופוס 

 

 תאריך: __________ 

 

 לכבוד

 קרן שלם                                                         שיבאמילבת 

 בית דגן                                                     בית חולים תה"ש

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

 

 א.ג.נ.,  

וצילומי  בסרט הסברה בן חסות/כתב הסכמת אפוטרופוס להשתתפות חסויהנדון: 

 תמונות  

 

הח"מ   .1 האפוטרופוס  אני  אני  כי  מצהיר   _____________ ת.ז.   _____________
בעל   שהינו   ,_____________ תז   _____________ על  הממונה  אישיים  לעניינים 

התשכ"ב והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  חוק  פי  על  וזאת  )להלן:   1962-מש"ה, 
 " בהתאמה(. החוק"  –" ו החסוי " -" והאפוטרופוס" 

 לשמש כאפוטרופוס על החסוי. מצ"ב צו מינוי 

הנני מצהיר, כי במסגרת התפקידים והסמכויות אשר הוענקו לי במסגרת צו המינוי, הנני   .2
 רשאי לחתום על כתב הסכמה זה, בשם החסוי.

: פיילוט ארוחה זה לא רק ידוע לי שמילבת וקרן שלם מצלמות סרט תיעודי העוסק בנושא  .3
עם מש"ה, אנשי מקצוע בתחום מש"ה. כמו כן ידוע    , במסגרתו יצולמו/ירואיינו אנשיםאוכל

" בהתאמה(, וביחס המפיק "   -" והסרטלי כי הסרט מצולם ומופק על ידי מילבת )להלן: " 
 , כדלקמן: בשם החסוילכך אני מצהיר ומאשר, 

 "(.הצילומים אני מאשר לצלם את החסוי לסרט )להלן: "  .א

ן את החסוי במסגרת הסרט אני מאשר לחסוי להשתתף בסרט בתור מרואיין, ולראיי .ב
בסרט. הקשורים  כן    ובנושאים  סטילסכמו  צילומי  מאשר  ולא    הנני  רגילות  )תמונות 

 וידאו(. 

ציון שמו המלא  .ג תוך  דמותו,  יתועד החסוי,  לי שבמסגרת הסרט  מובן  כי  אני מאשר 
 וחשיפת תווי פניו ללא טשטוש, כולל בחומר פרסומי על הסרט.

החסוי בסרט הינה וולונטרית, וכי החסוי לא יהיה זכאי לכל אני מאשר כי השתתפות   .ד
 תשלום ו/או טובת הנאה בעד הופעתו בסרט. 

ו/או   .ה ו/או דרישה  ו/או למי מטעמנו כל טענה  ו/או לחסוי  אני מאשר כי לא תהיינה לי 
המסחרי,   ניצולו  ו/או  הסרט  בהפקת  הקשור  עניין  בכל  כלפיכם  זכות  ו/או  תביעה 

סוי בו ובכלל זה גם זכות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא בגין  הצילומים ותפקיד הח
צילומים אלה ו/או בסרט ובגין כל שימוש שייעשה באלה, לרבות מסחור הצילומים ו/או  

 הסרט וכל הכלול בהם בכל דרך שהיא, לרבות בדיסק, קלטת וידאו, ספר וכיו"ב. 

רו/יחתכו/יתרגמו/יוסיפו פס  הנני מאשר כי אין מניעה שקרן שלם ו/או המפיק יערכו/יקצ . ו
קול ויבצעו כל פעולה אחרת הנדרשת ביחס לצילומים בסרט בהם החסוי מופיע, לפי  



 

 שיבא -מילבת  

ו/או למי מטעמנו כל דרישה  ו/או לחסוי  ולא תהא לי  וכי אין  שיקול דעתם המקצועי, 
 למנוע שידורו של כל חלק בסרט בו החסוי מופיע.  

מתוך הסרט בהשתתפות החסוי לא ישודרו    הנני מאשר גם כי ידוע לי כי יתכן שקטעים .ז
 כלל, בהתאם לשיקול דעתם של הקרן ושל המפיק.  

יהיו   .ח החסוי  בהשתתפות  הסרט  של  וההפצה  השידור  זכויות  מלוא  כי  מאשר  הנני 
בבעלותה הבלעדית של מילבת וקרן שלם שתהיה רשאים להביא לשידורו ולהפצתו  

סוג של מדיה או אמצעי תקשורת   של הסרט, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, בכל
 )לרבות אינטרנט, פייסבוק, ערוצי יוטיוב וכיו"ב( ובמספר בלתי מוגבל של שידורים.

למען הסר ספק, הנני מצהיר כי אין בהשתתפות החסוי בסרט כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינו   .4
 לבין הקרן ו/או המפיק. 

זה, ושמעתי את דעתו לפני החתימה על   הנני מצהיר כי הסברתי לחסוי, את תוכן כתב הסכמה .5
 כתב הסכמה זה, במידת האפשר ובהתאם לכושר הבנתו והתבטאותו של החסוי.

 הריני מצהיר כי הבנתי את תוכן המסמך ואני מסכים לכל סעיפיו.  .6

 

 
 

 שם האפוטרופוס: _____________ 
 

 _____ _______ כתובת: ________
 

 _____ _______ חתימה: ________ 
 

 _______ _______תאריך: ______
 
 

 

 

 

 

 

 


