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 התמורה ואבני הדרך לתשלום

, ולמלוא הזכויות מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותיםבתמורה למילוי כל התחייבויותיו של  .1
 ______________של  כוםס לנותן השירותיםישלם  המזמין ,מכוחם למזמיןהמוענקות 

  .כדין בתוספת מע"מ שקלים חדשים )במילים: __________________________(

המפיק לאישור  בכפוףזאת בשלבים כמפורט להלן, ו תשולם לנותן השירותים התמורה .2
 :בדבר השלמתו של כל שלב כאמור לשביעות רצונו המלאה הראשי של האירוע

בתוספת  סך של ___________ )במילים: __________________( שקלים חדשים .א
לאישור  והגשתושל הפיילוט המרכזי ישולם לנותן השירותים לאחר השלמתו  מע"מ

  .EBU -המזמין וה

)עשרה אחוזים(  10% -השלמה ל בתוספת מע"מ המהווה ש"ח _________  סך של .ב
לנותן ישולם  מהתמורה בניכוי הסכום הנקוב בס"ק א' לעיל( 10%מהתמורה )היינו: 

לשביעות רצונו של התסריטים לכל הסרטונים,  השלמת פיתוחם של בגין השירותים
וקבלת אישורו של כל הלוקיישנים  ם שלאיתורכן השלמת ו האירוע,המפיק הראשי של 

 .לכל אחד מהלוקיישנים שאותרו כאמור המזמין

 מהתמורה)חמישה אחוזים(  5%בתוספת מע"מ המהווה ₪  __________סך של  .ג
, ובלבד שעד למועד התחלת הצילומים התחלת הצילומיםעם  לנותן השירותיםישולם 

לשביעות רצונו  ,לפחות סרטונים 10 -ללים פרה פרודקשן הש כאמור נותן השירותים
 .של המפיק הראשי של האירוע

)עשרים וחמישה אחוזים(  25%בתוספת מע"מ המהווה ₪  ____________סך של  .ד
סיום הצילומים של כל הסרטונים והקליפ לאחר  לנותן השירותיםישולם  מהתמורה

 .ועלשביעות רצונו של המפיק הראשי של האיר ,המסכם

)שנים עשר וחצי אחוזים(  12.5%בתוספת מע"מ המהווה _₪ _________סך של  .ה
( 50%למחצית )ראפ קאט  השלמתלאחר  לנותן השירותיםישולם  מהתמורה

 לשביעות רצונו של המפיק הראשי של האירוע. ,מהסרטונים

)שנים עשר וחצי אחוזים(  12.5%בתוספת מע"מ המהווה __________₪ סך של  .ו
ליתרת הסרטונים ולקליפ ראפ קאט  השלמתלאחר  לנותן השירותיםישולם  מהתמורה

 לשביעות רצונו של המפיק הראשי של האירוע. ,המסכם

)עשרים וחמישה אחוזים(  25%בתוספת מע"מ המהווה ₪  ______________סך של  .ז
של סרטונים ומאסטרים של ההלאחר מסירת כל  לנותן השירותיםישולם  מהתמורה

 בהתאם להוראות מסמכי ההסכםלשידור  יםנמוכערוכים וכשהם  ם,הקליפ המסכ
 בגין כלשהו בפיצוי יחויב שנותן השירותים ככל. המזמיןלשביעות רצונו המלאה של ו

 שעל מהתשלוםכאמור  הפיצוי סכום יקוזז, בהסכם כאמור המאסטרים בהגשת איחור
לגרוע מכל סעד אחר , וזאת בלי זה לסעיף בהתאם לשלם לנותן השירותים המזמין

  .המוקנה למזמין על פי הסכם ההתקשרות ועל פי כל דין

 מסכום התמורה)עשרה אחוזים(  10%בתוספת מע"מ המהווה ₪  _________סך של  .ח
לאחר השלמת העבודות וקבלת תעודת ההשלמה, וזאת  לנותן השירותים ישולם

  .הסופיבמסגרת החשבון 

מבוסס על כך שמספר הסרטונים שיופקו על  לעיל 1הנקוב בסעיף  התמורהסכום מובהר, כי  .3
 סרטונים. בהתאם לכך:  43יעמוד על  נותן השירותיםידי 

סרטונים במסגרת השירותים שיסופקו  43 -יידרש להפיק יותר מ נותן השירותיםאם  .א
בסך של ___________ )במילים: על ידיו, אזי תשולם לו תמורה נוספת, 
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בגין כל סרטון נוסף בתוספת מע"מ כדין, , _____( שקלים חדשים_____________
"(, כאשר התמורה התמורה הנוספת)" סרטונים( 43 -שיופק על ידיו כאמור )מעבר ל

 ; הנוספת כאמור תשולם לנותן השירותים במלואה במסגרת החשבון הסופי

  - או לחילופין

מסגרת השירותים שיסופקו סרטונים ב 43 -יידרש להפיק פחות מ נותן השירותיםאם  .ב
בהתאם ובכפיפות להוראות הסכם  לנותן השירותים, אזי התמורה שתשולם  על ידיו

בפועל במסגרת  נותן השירותים תחושב בהתאם למספר הסרטונים שיופקו על ידי זה
בסך של ___________ )במילים: השירותים, כשהוא מוכפל 

מסכום )היינו:  ע"מ כדיןבתוספת מ, __________________( שקלים חדשים
לבין  43בהפרש שבין סכום המשקף את מכפלת הסכום הנקוב לעיל יופחת התמורה 

 הסכוםהשירותים )"מספר הסרטונים שהופקו בפועל על ידי נותן השירותים במסגרת 
 . "((להפחתה

שיאושר על חשבון מכל  ,את הסכום להפחתה )ככל שיהא( לנכותהמזמין יהא רשאי 
הכל לפי שיקול דעתו  -)חשבון ביניים או חשבון סופי(, וזאת בבת אחת או בחלקים  ידיו

  של המזמין. 

, וכי לא תשולם בתמורהעוד מובהר למניעת ספק, כי עלות הפקתו של הקליפ המסכם כלולה  .4
 43יידרש להפיק  אםכל תמורה נוספת בגין הקליפ המסכם, וזאת גם  לנותן השירותים

  ( בנוסף לקליפ המסכם.   סרטונים )או יותר

 
 

 

 

 


