ה ס כ ם דרמה
שנערך ונחתם ב______ ביום __________ לחודש __________ שנה ____________

בין
תאגיד השידור הישראלי
רחוב קרמינצקי  ,6תל אביב
ח.פ 500501952
(להלן " :התאגיד")
מצד אחד
לבין

שם היוצר:

____________________

ת.ז  /ח.פ
כתובת:
(להלן" :היוצר")
מצד שני
הואיל

והואיל
והואיל

והואיל

וה יוצר השתתף בקול קורא שערך התאגיד להגשת דרמות קצרות  ,לרבות סרטים
עלילתיים קצרה שטרם שודרו בטלוויזיה  ,והצעתו של ה יוצר התקבלה ;
והתאגיד מעוניין לשדר את הדרמה  /הסרט העלילתי ,בשם :
" ___________________ " ( להלן  " :הדרמ ה " ) במסגרת שידוריו כמפורט
בהסכם זה ;
וה יוצר מצהיר כי ברשותו כל הזכויות הנדרשות על מנת להעניק ל תאגיד את
זכויות השימוש כמפורט בהסכם זה ,וכי הדרמה הינה ברמה טכנית ומקצועית
נאותה לשביעות רצון התאגיד  ,והכל כאמור בהסכם זה ;
וברצון הצדדים לקבוע את התנאים בהם יספק ה יוצר את ה דרמה לתאגיד .
לפיכך הוצהר והותנה על  -ידי הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאיו.
 .2בהסכם זה ,יחולו ההגדרות הבאות ,אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
 2.1שידור הדרמה – שידור הדרמה במסגרת שידורי התאגיד בערוצי הטלוויזיה ,לרבות שילובה
בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ,כגון אתר אינטרנט ,אפליקציה וכדומה.
 2.2זכויות קנין רוחני -זכויות קניין רוחני ,זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות דומה לפי כל דין,
לרבות הזכויות המוסריות.

 .3היוצר מתחייב להמציא לתאגיד את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
 , 1976וכן למסור את כל הפרטים המתייחסים אליו כישות משפטית כולל רשימת השותפים ו/או בעלי
המניות ו/או החברים וזכויותיהם בישות המשפטית ,לרבות מסמכי התאגדות חתומים של ההתאגדות או
מסמך אחר להוכחת הישות המשפטית ומורשי החתימה שלו חתום ע"י רו"ח או עו"ד וכל מסמך אחר ככל
שיידרש על-ידי התאגיד.
 .4היוצר יעניק לתאגיד את זכויות השידור בדרמה באופן בלעדי כאמור בהסכם זה.
הצהרות והתחייבויות היוצר
 .5היוצר מתחייב כי במתן שירותיו על פי הסכם זה ינהג בהתאם לכל דין ולכללי האתיקה החלים בענף.
 .6היוצר מצהיר שהינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בדרמה או בעל הזכות לתת לתאגיד זכות שימוש
בדרמה כאמור בהסכם זה.
 .7היוצר מתחייב כי אין מניעה על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה עם התאגיד ,וכי אין בהתחייבויותיו
וכלפי התאגיד בהסכם זה ,לרבות בדרמה עצמה ,משום הפרת כל דין ,לרבות דיני זכויות היוצרים ,דיני
לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות .היוצר מתחייב לפעול בהתאם לכל דין ובכלל זה הוא מתחייב שלא לפגוע
בכל זכות של כל צד שלישי.
 .8מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7לעיל ,היוצר מתחייב לא לכלול בדרמה כל סוג של תוכן שיווקי ו/או
פרסומת גלויה ו/או סמויה ו/או משתמעת למוצרים ו/או ליצרניהם ו/או למפיציהם ו/או לכל גורם אחר
הקשור בהם.
 .9היוצר מצהיר כי ידוע לו כי התאגיד רשאי לשדר את הדרמה במסגרת שידוריו בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .כמו כן ,התאגיד יהיה רשאי לשדר את הדרמה  as isאו לבצע בה התאמות טכניות ו/או אחרות
לטובת התאמתה לשידור במסגרת שידורי התאגיד .מבלי לגרוע מהאמור ,התאגיד מתחייב לא לבצע כל
שינוי בתוכן או כל פעולה אחרת שיש בה משום פגיעה בשלמות הדרמה כפי שהוגשה.
 .10היוצר מתחייב שהדרמה לא תועבר ו/או לא יעשה בדרמה שימוש על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לגוף אחר
לטובת שידורה או פרסומה בגוף שידור אחר ו/או לעשות כל שימוש אחר בדרמה ,ללא אישור מראש ובכתב
מהתאגיד.
 .11היוצר ישתף פעולה עם התאגיד על מנת לבצע לדרמה התאמות טכניות ,לטובת שידורה בפלטפורמה
שתיבחר על ידי התאגיד.
רישיון שימוש וקניין רוחני
 .12היוצר נותן בזאת לתאגיד רישיון בלעדי להשתמש בדרמה לשם שילובה במסגרת שידורי התאגיד .הרישיון
לתאגיד כולל את הזכויות לשדר ולהעמיד לרשות הציבור באתר אינטרנט ,ברשתות תקשורת ,במדיה
דיגיטלית ואנלוגית ,לרבות בתקשורת חוטית ,אל-חוטית ,סלולארית והכל לשם מימוש מטרות הרישיון
בלבד .רישיון השימוש כאמור ,יהיה בתוקף לחמש שנים מיום חתימת הצדדים על הסכם זה.
 .13היוצר מאשר כי ,בכפוף לאמור בסעיף  14להלן לעניין יצירות משולבות ,הוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני
בדרמה או שהוא בעל הרשאה כדין מבעלי הזכויות בדרמה ,וכי הוא רשאי למסור את הדרמה לפרסום
וליתן רישיון כאמור בסעיף  12לעיל.
 .14אם בדרמה שולבו יצירות נוספות ,כגון תכנים מוסיקליים (להלן" :יצירות משולבות") ,והיוצר אינו מחזיק
בזכויות הנדרשות לשם שימושו של התאגיד ביצירות אלה ,היוצר יודיע על כך לתאגיד ברשימה שתועבר
בהתאם לסעיף  27להלן ,והרישיון שבסעיף זה לא יחול על יצירות אלה .במקרה כזה ,התאגיד יהיה רשאי

לדרוש מהיוצר ביצוע התאמות לעניין זה.
 . 15היוצר יעביר לתאגיד בצמוד למסירת הדרמה לידי התאגיד ,רשימה הכוללת פרטים על היצירות המשולבות
– שם הדרמה ,אורכה ,בעלי הזכויות בדרמה ,ושם הארגון היציג שהדרמה כלולה ברפרטואר שלו.
 .16היוצר מצהיר ,בשמו ובשם כל היוצרים והמבצעים של היצירות המשולבות ,ששימוש התאגיד בהתאם
להסכם זה ,לא מפר זכויות מוסריות כלשהן .היוצר מתחייב כי הדרמה כוללת קרדיט מתאים לכל
המשתתפים.
 .17אין במתן זכות שימוש לתאגיד כאמור בהסכם זה בדרמה בכדי לגרוע מזכויות הקניין הרוחני של היוצר
בדרמה.
 . 18התאגיד יסדיר הסכמים לתשלו ם תמלוגים ,אם חלים מתוקף הדין ,עבור שימושי התאגיד (שאינם
עצם ההפקה בכללותה) בביצועים שחוק זכויות מבצעים חל עליהם עם אשכולות ועם עילם ,ועבור
שימושי התאגיד ברפרטואר של אקו"ם ,תל"י ,הפדרציה ,הפי"ל ,וכל גורם אחר עליו יודיע על כך
התאגיד .היוצר אינו רשאי לכלול ב הפקה יצירות שיגררו תשלום תמלוגים לכל גורם אחר ,אלא
באישור התאגיד מראש ובכתב .אלא אם התאגיד יודיע ליוצר אחרת ,סינכרוניזציה אינה נכללת
בתמלוגים עבור שימושי התאגיד ,ועל היוצר להסדיר זכות זו מראש ובנפרד לצורך מימוש זכויות
התאגיד לפי הסכם זה .למען הסר ספק ,אין בסעיף זה כדי למנוע מהיוצר לכלול זכויות שאינן
ברפרטואר הגופים המצוינים בסעיף זה ,כל עוד שימושי התאגיד באותן זכויות אפשריות ללא
רשות מכל גורם נוסף כלשהו ,וללא תשלום תמלוגים עבור השימוש.

תמורה
 .19תמורת מתן הרישיון לתאגיד כאמור בהסכם זה ,התאגיד ישלם ליוצר סך של ________________ ,₪
בתוספת מע"מ( ,סה"כ ישולם ליוצר כולל מע"מ סכום של ______________ ) עבור דרמה שהוחלט
לשדרה .מוסכם כי סכום זה אינו מיועד לכסות את העלויות שהושקעו בדרמה ,עלויות שכר ו/או כל עלות
אחרת ,למעט ,להוות תמורה בעבור שימושי התאגיד כאמור בהסכם זה.
 .20למען הסר ספק ,יובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת ,ככל שהתאגיד יחליט כי הדרמה תשודר בשידור
חוזר ו/או תעמוד לרשות הציבור במסגרת פלטפורמות דיגיטליות שונות ,לרבות אינטרנט.
 .21תשלום התמורה יבוצע כנגד חשבונית שתשולם תוך  30ימים מיום קבלת החשבונית לתאגיד ,ובכפוף
למסירת ההפקה לתאגיד כשהיא ערוכה ומוכנה לשידור כאמור בהסכם זה ולשביעות רצון התאגיד.
היעדר יחסי עובד מעסיק
 .22מוסכם כי היחסים בין התאגיד לבין היוצר הם יחסי מזמין  -קבלן עצמאי .ואין ,ולא יהיו ,בין התאגיד
ליוצר ו/או לבין מי מעובדיו ,משתתפיו ,ספקיו ו/או מי מטעמו של היוצר יחסי עובד מעסיק ,יחסי שיתוף
ו/או יחסי שליחות.
 .23היוצר מצהיר ומסכים לכך כי הוא וכל העובדים מטעמו או לפי הזמנתו ו/או המשתתפים מטעמו בדרמה
(להלן" :המשתתפים") או בקשר אליה לא יחשבו כעובדי ו/או קבלני משנה (לפי העניין) של התאגיד .היוצר
מתחייב כי הוא יישא לגבי כל המשתתפים כאמור בכל התשלומים והמיסים ,לרבות תשלום ביטוח לאומי
וניכוי מס הכנסה וכל תשלום החל על מעסיק לגבי עובדיו עפ"י כל דין ובכל מקרה לא מתקיימים ולא
יתקיימו יחסי עובד מעסיק בין התאגיד לבין משתתפים אלה .מובהר כי לתאגיד לא תהיה כל אחריות

לגביהם ,בין אחריות בנזיקין ובין אחריות חוזית או אחרת ,וכי הם לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות
כלשהן או תשלומים כלשהם מהתאגיד ,שיחולו במלואם על היוצר.
שיפוי ופיצוי
 .24היוצר מתחייב לשפות ולפצות את התאגיד ולשלם לו כל תשלום ו/או הוצאה שיחויב בהם התאגיד בגלל
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בבית משפט בגין הפרת התחייבויותיו ו/או הצהרותיו בהתאם להסכם
זה ,ובלבד שתינתן לו אפשרות להתגונן בפני תביעה כאמור.

מסירת ה דרמה מוכנה לשידור
 .25היוצר מתחייב למסור לתאגיד את הדרמה המוכנה לשידור באמצעות העברת קובץ בהתאם לדרישות
הטכניות המפורטות בנספח א' להסכם זה (להלן" :הנספח הטכני") ,לשביעות רצון התאגיד ,תוך  10יום
מיום החתימה על הסכם זה ,אלא אם הצדדים יסכימו ביניהם על מועד מאוחר יותר מראש ובכתב.
 .26היוצר מתחייב למסור לתאגיד במצורף לדרמה המוכנה לשידור רשימה שתכלול את הפרטים הבאים
המופיעים בדרמה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

שמות היצירות וסוג היצירות.
שמות כל ה יוצר ים לרבות מחברים ,מלחינים ,מתרגמים ,מעבדים ומבצעים של כל
דרמה  ,מוסיקאים ,נגנים וכן התשלום ששולם לכל אחד מהם בגין השתתפותו.
תזמון מדויק של כל דרמה .
במקרה של שימוש בתקליטים או בספריית מוסיקה  :תזמון מדויק ,מקור התקליט,
מספרו ושם החברה בעלת התקליט.
חומר ארכיוני בציון מקורו ובעלי זכויות ה יוצר ים בו.

שימוש בחומרי ארכיון
 .27למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אם בדרמה משולבים חומרים ארכיוניים שהזכויות בהם שייכות לצדדים
שלישיים ,היוצר מתחייב ,באופן בלעדי ומלא ,להשיג את הסכמתם של בעלי הזכויות כאמור ולרכוש את
הזכויות ורישיונות השימוש בחומרים אלה או לחילופין לא להשתמש בהם והכל באחריותו המלאה
והבלעדית של היוצר.

יחסי ציבור וקידום מכירות
 .28התאגיד יהיה רשאי להפיק קדימונים ולעשות שימוש בקטעים מתוך הסרט לצורך כך ,לטובת קידום שידור
הדרמה במסגרת שידורי התאגיד.
 .29בכפוף לאמור בסעיף  10לעיל ,היוצר מתחייב כי כל פרסום פומבי שייעשה על ידי ובקשר עם הדרמה יעשה
על פי הנוהגים המקובלים בתאגיד ובאישורו.
 .30כמו כן ,מתחייב היוצר לשתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור ליחסי הציבור של הדרמה ושל התאגיד,
ולפעול על פי הנחיותיו ,ללא תמורה נוספת.

שונות
.31

.32

.33
.34

הסכם זה ממצה את יחסי הצדדים בכל הנוגע לנושאו וכל הסכמה שנעשתה בין הצדדים ,לפני חתימת חוזה
זה ,בין בעל פה ובין בכתב ,אם נעשתה ,בטלה בזאת .כל שינוי או תיקון של חוזה זה יחייב רק אם נערך
בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים.
מוסכם בין הצדדים כי הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו לפי הכתובות המצוינות בהסכם זה ,תחשב
כאילו הגיעה לנמען תוך  7ימים משעת שליחתה בדואר רשום .אם נשלחה בפקסימיליה – לפי המועד
המופיע באישור המשלוח.
על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל וכל תביעה משפטית בין הצדדים תוגש או רק לבית המשפט
המוסמך מבחינת העניין בעיר ירושלים בישראל.
כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
היוצר

התאגיד
ע"י המורשים לחתום בשמו

שם  +ת.ז:

שם +ת.ז:

שם  +ת  .ז :

שם +ת.ז:

התאגיד מאשר כי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה ,מתוקצבת בסעיף _________

 מפרט טכני- 'נספח א
 חומרים שלא. כך שיתאים לסטנדרט השידור בתאגיד, מציג את הדרישות הטכניות להפקת התוכן,מסמך זה
. הוראות הנספח מחייבות ויש לפעול על פיהן בלבד. לא יתקבלו ויחזרו ליוצר לצורך תיקון,יעמדו במפרט הטכני
Technical Specifications For Digital Delivery
Updated- 27.05.14
Video Frame Rate
Resolution including
ratio
information.

25 only
aspect

Video Codec

HD - 1920x1080 16:9
SD– 720 x 576 16:9 preferable, and 4:3 are acceptable.
HD – XDCAM
SD – IMAX 50

Container

MXF

Video Bitrate

HD - 50Mbps
SD - 50Mbps
Interlaced

Scan Type

Audio Sound Format

Stereo - 1+2 FULL MIX , 1 = Master Left 2 = Master
Right
Stereo + Dolby E – 1+2 FULL MIX , 3+4 Dolby E
Surround sound – can be delivered in 8 discrete
PCM tracks as follows :

Dynamic Range

Ch.1 = Left Ch.2 = Right
Ch.3 = Center
Ch.4 = LFE (SUB)
Ch.5 = Left Surround Ch.6 = Right
Surround Ch.7 = LT or Left Stereo
Ch.8 = RT or Right Stereo
The ratio of the loudest undistorted sound in ratio to the
speech softest sound will not exceed 30db

Sample Frequency

48 Khz

Audio bit depth

24 bits/sample

Audio Codec
Video Compression Mode

PCM
CBR

CBR

Audio Compression Mode

256 KB/s

Audio Bitrate

Macro-block structure - Chroma 4:2:2
Sampling
Yes , plus slates if available
CCIR-601

Programme Content Only.
Pixel aspect ratio

elementary stream

Stream type

Due to file system limitations file and directory names
can be up to 180 characters long.
יש להעביר לפחות את אחת משתי האופציות דלהלן:

Files naming conventions

 גרסת התכנית עם מיקס  DIALOGUEעל ערוצים ( 1+2קרי ,ללא
 Musicו/או .)Effects
 א .קבצי הסאונד של הדיאלוגים ,נקיים ללא מוסיקה; ב .קובץ פרוייקט
המיקס (.)Pro-Tools
בנוסף ,יש לספק קבצים של כל המוסיקה הכלולה בתכנית ,כולל פירוט בכתב
של רשימת הקטעים.
ככל שאושרה ע"י האחראי מטעם התאגיד (או מי מטעמו) דחייה במסירת
המאסטר לשידור (יחסית למועד המסירה המקורי עליו סוכם) ,יידרש הספק
למסור תוך שבוע מיום בקשת האחראי מטעם התאגיד(או מי מטעמו) קבצי
ווידאו שיכילו :קטעים נבחרים מתוך הראף-קאט המאושר באורך של 7-10
דקות ,ברזולוציית און-ליין (אין צורך לעשות  Color Correctionבשלב זה) עם
סאונד  Rushesמקורי (אין צורך לעשות מיקס בשלב זה) וזאת ללא כל תמורה
נוספת.

 SRTאו STLקובץ תמלול בפורמט
רשימת מרואיינים או משתתפים
כתבות ללא גרפיקה ועם ערוצי אודיו נפרדים (קריינות בנפרד מכל היתר)

חומרים לצורך הכנת פרומו

