
הסכם ביצוע עבודות צילום

שנערך בתאריך                       

בין

אוולין סטודיו ע.מ. 317637668

studioevelin@gmail.com :כתובת אימייל

(להלן: "הצלם ")                                                       מצד אחד

לבין

1. שם                       ת.ז.                       

כתובת                       

2. שם                       ת.ז.                       

כתובת                       

כתובת אימייל:                       

שם גן/אולם אירועים:                       

מי המליץ עלינו ?                       

(להלן: "הלקוח ")                                                       מצד שני

והואיל  והצלם בעל הידע, ניסיון וכישורים מתאימים לביצוע סרטי וידאו ומתן שירותי צילום (להלן:
"השירותים ו/או עבודות צילום");

והואיל  וברצון הלקוח להזמין את השירותים לתאריך                       
בין השעות 13.00-00.30 (להלן: "יום האירוע") והצלם מסכים לבצע את ההזמנה;

והואיל  והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות בהסכם זה;

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.  מבוא

1.1 המבוא להסכם זה והנספח מהווים חלק בלתי נפרד ומחייבים כיתר תנאיו.

1.2 כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

2. השירותים ו/או עבודות צילום

2.1 במסגרת הסכם זה הצלם מתחייב לבצע שירותים ו/או עבודות צילום כדלהלן:
-   צילום ועריכת וידאו מקצועי

2.2 עבודת צילום תכלול ( בהתאם לחבילה שנבחרה )



חבילה : קליפ+ סרט תעודי :
א) קליפ THE HIGHLIGHTS (אורך ממוצע 3-5 דקות);

ב) סרט וידאו ארוך של האירוע תעודי (אורך הסרט בממוצע שעה וחצי - שלוש);

DOCO_CINEMATIC: חבילה
א) קליפ THE HIGHLIGHTS (אורך ממוצע 3-5 דקות);

ב) סרט חתונה שמשלב תיעוד ואומנות:
-   התארגנות והכנות כלה

-   נוף וצילומי חוץ
-   קבלת פנים

-   כתובה וחופה
-   ריקודים

ג) האורך של הסרט בין 25 ל40 דקות.

השירותים יינתנו במהלך יום האירוע באמצעות הצלם אחד ו/או שתיים (לפי תאום מראש עם הלקוח).

2.3 במידה והצורך ובתאום מראש עם הלקוח, הצלם ימשיך לצלם מעל שעות יום האירוע. המשך עבודות
צילום מעל שעות יום האירוע כרוך בתשלום נוסף בגין כל שעה נוספת.

3. זכויות והתחייבויות הלקוח

3.1 הלקוח זכאי לפי רצונו וטעמו לבחור שיר ו/או יצירה מוסיקלית להלן: "יצירה מוסיקלית" כפסקול לסרט
ולקליפים או, לחלופין, הלקוח זכאי למסור את הזכות הבחירה לצלם.

3.2 מובהר בזאת כי במידה וברצונו הלקוח להכניס לסרט ו/או לקליפים יצירה מוסיקלית מטעמו, אליו להעביר
לצלם תוך שבועיים לאחר יום האירוע דיסק ו/או קובץ עם יצירה מוסיקלית. איחור בהעברת הדיסק ימנע

מלקוח זכות בחירה והצלם יבחר את יצירה המוסיקלית מטעמו, ולא תינתן להחלפה. במידה ויצירה מוסיקלית
לא תתאים לאופי של החומר המצולם, היצירה המוסיקלית לא תתקבל.

3.3 לאחר קבלת עבודות צילום מוכנות, הלקוח רשאי לבקש עד 3 תיקונים לעבודות צילום, ( התיקונים שלא
ישפיעו על מבנה הקליפים האמנותיים, ומהווים תיקון טכני בלבד). את תיקון ניתן לבקש ולבצע פעם אחד ללא

תשלום נוסף תוך 10 ימים מקבלת קישור לגרסה דיגיטלית.

3.4 מובהר בזאת, כי במידה והצלם, לפי דעתו המקצועית וניסיונו, אינו יראה סיבה לביצוע תיקונים בחומר
המצולם, התיקונים לא ייבצעו.

3.5 כל טיוטה נוספת של הסרט ו/או קליפ, תייקר את עבודת צילום ב 25% מסך התמורה. ביצוע שינוים ו/או
תוספות ו/או תיקונים, ידחה את המועד המסירה עבודת צילום ל 90 ימי עסקים מקבלת בקשה בכתב.

3.6 בקשת לתיקונים והערות לתיקונים ייעשו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני ולא ויאחר מ10- יום מיום
מסירת עבודות צילום מוכנות.

4. התחייבויות והצהרות הצלם

הצלם מצהיר בזאת כדלקמן:

4.1 יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לבצע את עבודות צילום ברמה ובאיכות גבוהה.

4.2 הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע עבודות צילום בהסכם זה.

4.3 לשמור את עבודת צילום במהלך 30יום לאחר מסירת עבודות צילום מוכנות ללקוח.

4.4 שמירת חומרים מעבר ל 30 יום אחרי העברת לינק כרוכה בתשלום של 85 ש"ח + מע"מ לחודש או חלק



ממנו. לא לראות בזה שום התחייבות מצד הצלם להמשיך לשמור חומרים מעבר ל 30 יום אחרי שליחת לינק
לפרוייקט מוכן.

5. התמורה

5.1 בגין השירותים וביצוע עבודת צילום ישלם הלקוח לצלם תמורה בסך של
 (                      ₪) כולל מע"מ ( מחיר החבילה )

שם החבילה                       .

5.2 התמורה תשולם לפי פירוט כדלקמן:
א) תשלום ראשון בגובה של % 20 משווי העסקה ישלם הלקוח עם חתימת הסכם זה.

ב) תשלום שני בגובה של % 50 משווי של העסקה ישולם עם תום יום האירוע.
ג) תשלום שלישי, האחרון, בגובה של 30% משווי של העסקה ישולם תוך 3 ימי עסקים אחרי הודעה במייל

"פרוייקט מוכן" בהעברה בנקאית.

5.3 התמורה תשולם בשקים ו/או במזומן ו/או בהעברה בנקאית לפי סיכום בין הצדדים.

6.  מסירת העבודה, מועדים

6.1 עבודות צילום מוכנות תימסרו ללקוח תוך 90 ימי עסקים מיום האירוע, או מיום העברת השירים\יצירות
מוסיקליות ליצירת קליפים\סרט. ובתנאי אם הלקוח ביצע 2 תשלומים הראשונים על חשבון התמורה.

6.2 במידה והצורך ולאחר שליחת הודעה ללקוח, הצלם יהיה זכאי להאריך מועד מסירת עבודת צילום ללקוח
עד ל 60 ימי עסקים נוספים.

7. ביטול הסכם ופיצויים

7.1 ביטול הסכם יבוצע בהודעה בכתב לידי צד להסכם, הודעת ביטול תשלח לא יאחר מ30- יום לפני יום
האירוע.

7.2 הודעת ביטול, אשר תשלח פחות מ 30 יום לפני יום האירוע תחייב את הצד המודיע על ביטול בפיצוי ללא
הוכחת נזק בגובה של % 20 משווי העסקה.

7.3 הבהרה : המקדמה שמתקבלת במועד חתימת חוזה נועדה לשריין תאריך ולא מוחזרת במקרה של ביטול
אירוע מכל סיבה שהיא.

הפיצוי שמדובר עליו בסעיף 7.1 ו7.2 הינו תוספת למקדמה שהתקבלה.

8. סמכות שיפוט

8.1 מוסכם בין הצדדים כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה ו/או לכל הקשור אליו, תהיה סמכות שיפוט הבלעדית
נתונה לבית המשפט מוסמך בתל אביב בלבד.

8.2 במקרה הפרת הסכם זה, יחולו על הצדדים הוראות דין ישראלי.

8.3 מוסכם בין הצדדים במקרה של הפרת חוזה( משני הצדדים ) כולו או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, הפיצוי
המקסימלי לא יעלה על סכום החבילה ( סעיף 5.1), הערך של השירות הינו סכום עלות החבילה.

9. שונות

9.3 כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא. כל הודעה שתישלח בדואר רשום או בדואר אלקטרוני
בהתאם לפרטים דלעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום 3 ימים לאחר מסירתה.

9.4 מנין הימים בהסכם זה לא יחול על ימי חג וימי שישי ושבת.



9.5 במקרה כוח עליון כאשר המועד יום האירוע ידחה, הצדדים יקבעו מועד חדש. במקרה ביטול הסכם עקב
כוח עליון, יפעלו הצדדים כפי האמור בס.ק.7

9.6 ידוע ללקוח שאנו רשאים לפרסם בכל ארוץ תקשורת חומרים מצולמים וכל עת. הלקוח (זוג) מאשרים
facebook.com, ,שימוש בחומר מצולם לפרסום בכל ערוץ תקשורת ללא שום הגבלה ( אתרים, דפוס

,vimeo.com, youtube.com טלויזיה או כל ערוץ תקשורת אחר ) וללא הגבלת זמן באופן מלא או בחלקים
למטרות פרסום, שיווק או שימוש מסחרי אחר גם וידאו ותמונות. פרסום חומר מצולם יכול להתבצע והלקוח

מאשר שבתוך הקליפ יופיע לוגו או סימן מסחרי או מס טלפון או כל חומר פרסומי לאורך כל הקליפ להחלטת
עורך.

9.7 ביטול או שינוי או בקשה לגבי סעיף "9.6" ניתן לבצע רק בהסכמה ואישור מפורש מצד אוולין סטודיו
בכתב.


