
 

 

 

 

 ושחקנים/יות ושיווקם בפעילויות השונות; והסוכנות עוסקת בייצוג וניהול אמנים לרבות דוגמנים/יותהואיל: 

 והמיוצג/ת מעוניין להתקשר עם הסוכנות בהסכם ייצוג באופן בלעדי ובכל דבר ועניין בישראל ובעולם;  והואיל:

 היחסים ביניהם בהתאם להוראות הסכם ייצוג זה להלן; והצדדים מבקשים להסדיר את  :והואיל

 אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:  

 הגדרות ופרשנות  .1

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:   .1.1

; לסוכנות תהא הזכות לנהל משא ומתן באופן בלעדי וישיר והזכות הבלעדית להתקשר בחוזים לפעילויות שונות "זכות ייצוג בלעדית" .1.2

בתחום הדוגמנות, משחק, הופעות פומביות כגון טלוויזיה, מחזות, הנחייה, אינטרנט, דיגיטל וכל הקשור בפרסום בשם המיוצג בארץ  

  או בחו"ל; /ו

"ההסכם   .1.3 ו/או  המיוצג  ייצוג""ייצוג"  וסוכנות  כמנהלת  תשמש  הסוכנות  במסגרתו  למיוצג  הסוכנות  בין  זה  התקשרות  הסכם   ;

ו בארץ  פרסומות, ת/בפעילויות  בוקינג,  שיווק,  בכל מדיה שהיא,  הפרסום  בתחומי  בחו"ל,  מודעות  ואו  סוגיהן,  על  טלוויזיה  כניות 

 אופנה, משחק, הופעות בכל מדיה שהיאותצוגות  ט, יח"צ, הפקות  , אינטרנמכל סוג  פרסום, פרסום בנקודות מכירה, שילוט חוצות

וכד', השתתפות במסעי יחסי ציבור    תשדירי שרות, מחשב, וידאו, קולנוע, וכן ב ספרים ,פוסטרים, עיתונים לרבות מדיה כתובתה כגון

 ום אחר שהסוכנות תמצא לנכון.  ופרסום, מסחור, קידום מכירות, הופעות צדקה, אירועים, תחרויות, ערבי גאלה וכו' וכל תח

 מהות ההתקשרות  .2

תשמש   .2.1 בלעדיהסוכנות  לרבות    באופן  זה,  הסכם  תקופת  בכל  המיוצג,  של  אישית  ומנהלת  העניינים   ייצוגכסוכנות  בכל  וטיפול 

. הסוכנות  האומנותיים, האדמיניסטרטיביים והפיננסיים מול צדדי ג', לרבות מפיקים, חברות תקליטים, מזמינים, רשויות ויחידים

 הסכם.ה הסכם ותכוון את המיוצג בכל הקשור לפעילותו של המיוצג בהתאם להוראות התפעל כמיטב יכולתה במתן השירותים על פי 

הסוכנות תדווח למיוצג מעת לעת ועל פי דרישה של המיוצג, אודות הפעילות השוטפת ותהיה לה הזכות הבלעדית לסרב או לשבץ את   .2.2

והכל, בשיקול דעתה ובתאום עם המיוצג אשר לא יסרב להשתתף בפעילויות הנ"ל, אלא מטעמים סבירים    המיוצג בפעילות כל שהיא 

 ומנומקים בלבד.  

 התחייבויות המיוצג   .3

אינו קשור בהסכם אחר,     כי הוא בדק את ההסכם והבין את תנאיו ותוכנו ואין לו כל מניע להתקשר בהסכם זה וכי  , המיוצג מצהיר .3.1

 המונע ממנו להתקשר ולבצע פעילות ע"פ הסכם זה, לרבות כשירות רפואית או אחרת.

ובעלת זכות      ותשמש כמנהלת אישית   כי כל עוד הסכם זה בתוקף הסוכנות תייצג ותנהל אותו באופן בלעדי  ,המיוצג מצהיר ומתחייב .3.2

לכל אורך תקופת הסכם זה. לפיכך, המיוצג מאשר ומסכים בזאת כי הסוכנות תהיה רשאית   בכל פעילות שיבצע המיוצגייצוג בלעדית  

 להלן.    4.2להתקשר בהסכמים שונים בשם המיוצג בהתאם לאמור לעיל ובתוך תקופת ההסכם בלבד ולאחריה בהתאם לאמור בסעיף 

פי הסכם זה לרבות במועדים ובזמנים שיקבעו לו ע"י הסוכנות בתיאום עמו מראש.  ה .3.3 מיוצג מתחייב לעמוד בכל התחייבויותיו על 

 המיוצג ינהג באחריות ובאופן הולם לא יעשן ולא ישתה אלכוהול בזמן השתתפותו בפעילות.   

ות אליו על ידי מזמין  או צדדים שלישים כלשהם ולהפנות את  המיוצג מתחייב להודיע מיידית לסוכנות על כל פעילות אשר תופנה ישיר .3.4

כן,   כמו  הסוכנות.  ע"י  תתבצע  והפיננסית  האומנותית  האדמיניסטרטיבית,  שהפעילות  לכך  ולגרום  מיידי  באופן  לסוכנות,  המזמין 

על פי הסכם זה, וזאת מיד עם  מתחייב המיוצג להעביר לסוכנות כל תקבול שיתקבל, מכל מקור כל שהוא, בגין כל פעילות של המיוצג 

 קבלתו אא"כ הוסכם אחר על ידי הצדדים מראש ובכתב.  

יחסי הציבור   .3.5 קידום  פרט אחר  וכל  צילומיו, תולדות חייו,  ובהסכמה מראש את  לפרסם בתיאום  לסוכנות את הזכות  נותן  המיוצג 

המיוצג מתחייב שלא לפרסם במהלך כל  תקופת   וקידומם המקצועי של המיוצג והסוכנות מתחייבת לעשות שימוש רק בחומרים אלו.  

 ההתקשרות כל דבר שיש בו משום לשון הרע או דברים העלולים לפגוע בסוכנות, או במי מהעובדים בה.  

 המיוצג יודיע לסוכנות מעת לעת על מועדים בהם ידוע לו כי לא יוכל להשתתף בפעילות כלשהי עקב חופשה, לידה חתונה וכו'.   .3.6

 תקופת ההסכם  .4

שנים באופן אוטומטי   1שנים מיום חתימתו. תקופת ההסכם כפי שמצוין בסעיף זה תוארך כל    1קופת הסכם זה הינה לתקופה בת  ת .4.1

יום לפני    90"( אלא אם הודיע צד המעוניין לבטל את ההסכם לצד השני בכתב, לפחות תקופת הייצוג " ו/או " תקופת ההסכם)להלן :" 

 תום תקופת ההסכם, על רצונו שלא להמשיך את תקופת ההסכם.  

כי בסיום תקופת ההסכם יהיה המיוצג משוחרר מכל התחייבות ו/או חוזה כלשהו ויהיה רשאי להתקשר עם כל    ,מוסכם על הצדדים .4.2

חוזים ו/או התחייבויות שנקבעו ונסגרו למיוצג במהלך תקופת ההסכם )גם במידה   למעט  , לשיקול דעתו האישי  גוף וכל אדם בהתאם

ומועדם הינו לאחר תום תקופת הסכם זה( ו/או שהסוכנות ניהלה מו"מ עם המזמין במהלך תקופת ההסכם והעסקה נסגרה לאחר  

 סיום תקופת ההסכם.  

 שלום ת .5

 ₪ כולל מע"מ. 300בעת חתימת ההסכם סך של   חד פעמילם האומן דמי רישום לסוכנות באופן עבור רישום האומן בסוכנות, יש .5.1

  עמלת סוכן )להלן: " בכל הקשור למשחק  מכל הכנסה שתהיה למיוצג במהלך תקופת ההסכם    20%הסוכנות תהא זכאית לעמלה בגובה   .5.2

קמפיינים פרסומות,  בכל הקשור לשירה, לדוגמנות,  מכל הכנסה שתהיה למיוצג במהלך תקופת ההסכם    25%לעמלה בגובה    -ו  "( משחק

 "(.  דוגמנות   עמלת סוכן)להלן: "ודיגיטל 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

עמלת סוכן בגין פעילויות בהן ישתתף המיוצג גם לאחר סיום תקופת  לקבל  לעיל, הסוכנות תהא זכאית    5.2על אף האמור בסעיף   .5.3

 .  ובלבד שהללו נסגרו בתקופת ייצוגו של המיוצג בסוכנות לעיל 4.2ההסכם כמפורט בסעיף  

את חלקו לאחר קיזוז   אליו רקולהעביר    ואת מלוא התמורה בגין הכנסותיעבורו  לגבות  רשאית  סוכנות  כי ההמיוצג מסכים ומאשר   .5.4

 הסוכן.    עמלת 

, בסוכנות  יום מיום קבלת התשלום בפועל 30 – הסוכנות תעביר למיוצג את התמורה ששולמה על ידי מזמין העבודה, תוך לא יאוחר מ  .5.5

בניכוי עמלת המיצג כהגדרתה לעיל. למען הסר ספק, הסוכנות לא תעביר למיוצג את התמורה שסוכמה עם מזמין העבודה, ככל שמזמין 

ותה בפועל לסוכנות ולמיוצג לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין זה כלפי הסוכנות. במקרה כזה הסוכנות תפעל  העבודה לא שילם א

 על מנת לגבות את התמורה כאמור.  

בנוסף, מוסכם על ידי הצדדים כי הסוכנות רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לגבות מכל צד ג' השוכר את שירותי המיוצג עמלת   .5.6

+ מע"מ מגובה ההכנסה שתהיה למיוצג בגין כל עבודה שתופנה אליו. למען הסר ספק מובהר כי עמלה זאת    20%של עד סוכנות בגובה  

 ואיננה קשורה אליו.עצמו הינה עמלה אשר איננה נגבית מהמיוצג 

 כויות קניין רוחני ז .6

 ת המיוצג וכסוכנ(   saritlorensagency@)     שמו של המיוצג, יתווסף שמה המלא של הסוכנות   כי בכל מקום בו יופיע    ,מוסכם ומותנה .6.1

בנוסף, האומן יספק לסוכנות תמונות עדכניות ומאשר לסוכנות    .לרבות בנכסיו הדיגיטליים, והמיוצג מתחייב לפעול בהתאם לאמור

   להשתמש בתמונותיו ועבודותיו בנכסיה הדיגיטליים של הסוכנות לצורך הצגתו.

 היעדר יחסי עובד מעביד  .7

לא יהיו המיוצג מצהיר כי בינו ובין הסוכנות לא התקיימו, לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי הוא ו/או מי מטעמו   .7.1

 זכאים לתבוע ו/או לקבל מהסוכנות שכר עבודה ו/או כל תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.  

ימים מיום הדרישה בגין כל    3  -שלעיל, מתחייב המיוצג לשפות את הסוכנות באופן מיידי ולא יאוחר מ  7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .7.2

ה שתופנה כלפי הסוכנות מאת גורם כלשהו קשור במיוצג ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו בגין זכויות ו/או עילות  תביעה ו/או דריש

שעניינן יחסי עובד ומעביד ו/או חבות ו/או אחריות מעביד וזאת גם בגין הוצאות שהוציאה הסוכנות בגין הגנתה, אם וככל שיהא בכך  

 צורך.

ל מוסכם בזאת כי, המיוצג ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לתבוע ולקבל מהסוכנות תנאים סוציאליים  מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעי .7.3

כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה, פיצויי פיטורין וכל זכות או הטבה אחרת המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או 

 המוטלים עליו על פי כל דין. נוהג ו/או הסכם וכי המיוצג בלבד יישא בכל התשלומים

 שונות  .8

את   , יהיה על המיוצג לפצותולא ניתנה על ידו הודעה מספיקה מראש  ופעילות של המיוצג תתבטל, מסיבות הקשורות במיוצג היה .8.1

הסוכנות ו/או כל צד שלישי בפיצוי כספי, ביחס הישיר לחלקו של המיוצג על פי הסכם זה וזאת במקרה בו תתקבל אצל הסוכנות תביעה  

 ו/או דרישה לתשלום ו/או לפיצוי בגין ביטול השתתפות המיוצג בפעילות  שנסגרה עמו, למעט בגין ביטול עקב כח עליון.

 )על כל תתי סעיפיהם( להסכם זה הינם סעיפים מהותיים ועיקריים להתקשרות בין הצדדים.   2,3,4,5-7  סעיפים .8.2

מוסכם .8.3 בורר  של  להכרעתו  יועבר  הצדדים  בין  יתגלע  אשר  כל סכסוך  כי  הצדדים,  בין  סופית  מוסכם  תהיה  הכרעתו  יחיד אשר  דן 

 ומוחלטת.  

ידי המיוצג או הסוכנות -זיכרון דברים ו/או הסכמה ו/או הצהרה  אשר נעשו עלעם חתימת הסכם זה, בטלים ומבוטלים כל הסכם ו/או   .8.4

  ידי הצדדים.-כן נעשו בכתב ונחתמו על-אם-לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה אלא. מי מטעמה 

תקדים, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה  הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה  

 אחר.

שעות מרגע דיוורן בדואר רשום באחד מסניפי דואר ישראל לפי    72מוסכם כי הודעות על פי הסכם זה יחשבו כאילו נתקבלו בתוך   .8.5

 כתובות הצדדים.

 

 

 

 

 

 

 
 חתימת שחקן        חתימת סוכנות  

________________________    ________________________ 

 


