
הסכם הזמנת עבודת צילום
-בין-

מושיקו טישלר צילום
שבטי ישראל 49, תל אביב

050-5809034
(להלן:״סטודיו״)

-לבין-
שמות + ת.ז.: _______________________
כתובת: ___________________________
טלפון: ____________________________
מייל:  ____________________________

(להלן:״המזמינים״)

הואיל    והמזמין מעוניין בקבלת שירותי צילום מהסטודיו והסטודיו מעוניין במתן שירותי צילום עבור המזמין.
והואיל   והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את פרטי ההתקשרות בכל הנוגע למתן השירותים לעיל כפי שיוגדרו  בסעיף 1 

בהזמנת עבודה זו (להלן:״השירותים״).
והואיל   והמזמינים מעוניינים לשכור את שירותיו של הצלם מושיקו טישלר.

אי לזאת, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. היקף השירותים

השירותים הינם צילום וידיאו ועריכת סרט חתונה באירוע חתונה.א)

 שיתקיים בתאריך  ______________  במקום  ___________________ .               ב)

השירותים שיינתנו על ידי הסטודיו למזמין יכללו את המרכיבים הבאים:ג)

צלם וידאו החל משלב ההכנות ועד שלב הסיום ביום החתונה.•
עריכת סרט חתונה באורך מלא כ- 25-30 דקות.•
עריכת קליפ של חלקים נבחרים מהחתונה (Highlights) באורך השיר שנבחר.•

 הסרטים הערוכים יימסרו לידי המזמין לא יאוחר מארבעה חודשים ממועד בחירת השירים מצד המזמין ומועד האירוע.ד)

 הצילום הינו צילום מסוג DSLR באיכות HD שמורכב ממקטעים קצרים.ה)

2. התמורה

עבור מתן השירותים על ידי הסטודיו, ישלם המזמין לסטודיו סכום של __________ ש״ח (כולל מע״מ).                     א)
(להלן:״התמורה״), שלא יחזרו למזמינים, כמפורט להלן.

מקדמה: מחצית מהסכום הכולל ישולם במועד החתימה על הזמנת עבודה זו במזומן, צ׳ק מזומן או העברה בנקאית. ב)

היתרה: תשולם ביום האירוע במזומן או בצ׳ק דחוי לפקודת הסטודיו שתאריך פרעונו לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לאחר מועד ג)
האירוע.

 שעות נוספות:  מתן השירותים כפי שהוסכם בין הצדדים בהזמנת עבודה זו הינו לאירוע הנמשך לא יאוחר מ-12 שעות או ד)
מעבר לשעה 1:00. היה והאירוע יימשך למעבר ל-12 שעות או מעבר לשעה 1:00, והמזמין יהיה מעוניין בהמשך מתן 

השירותים כמפורט לעיל, עלות כל שעה נוספת או חלק ממנה תעמוד על 250 ש״ח בתוספת מע״מ כחוק, עבור כל עובד, 
חשבונית לעניין תוספת הזמן והעובדים. תשולם בתוך לא יאוחר מ-7 ימי עסקים. 
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3. ביטולים

היה וברצון המזמינים לבטל את הזמנת עבודה זו, יחתמו המזמינים על מסמך הודעת ביטול של הסטודיו וישלחו לסטודיו עד א)
30 יום לפני האירוע (בכפוף להודעת הביטול) לא יושבו דמי המקדמה ויחויב המזמין בדמי טיפול ע״ס 1000 ש״ח. היה 

והודעת הביטול תתקבל פחות מ 30 ימים ממועד האירוע, יחויב המזמין בסכום הכולל בנקבע עבור מתן השירותים בסעיף 
2.א.

למרות האמור בסעיף 1.ג לעיל, במקרה של כוח עליון, הכולל מלחמה, פעולות איבה, פגעי טבע, או מוות של קרוב משפחה ב)
מדרגה ראשונה שאינו מאפשר למזמין לקיים את האירוע במועד, תידחה העבודה למועד החדש שבו יתקיים האירוע, ללא               

עלות נוספת למזמין. במידה והסטודיו לא יהיה פנוי בתאריך הנ״ל תבוטל ההזמנה ויוחזרו למזמין דמי המקדמה.

היה ועקב כוח עליון כמתואר לעיל אין באפשרות הצלם לבצע את השירותים, הסטודיו ישתדל להעמיד צלם מחליף מטעמו ג)
בהתאם לרמת הביצוע של הסטודיו , ללא עלות נוספת למזמין ובאישורו, על אף האמור, ובהיעדר הצלחה להעמיד צלם 

חלופי, תבוטל ההזמנה ויוחזר למזמין כל מה ששולם עד ליום החתונה, ולא יהיה למזמין כל טענה כלפי הסטודיו בגין אי 
יכולתו לספק את השירותים עקב כוח עליון.

4. מתן השירותים

הצלם יביא עמו ציוד חלופי למקרה בו ציוד הצילום יתקלקל.א)
הסטודיו מתחייב כי כל הציוד הנלווה הוא חדש או במצב מצויין ומוחלף לעיתים קרובות על מנת שלא ייגרמו תקלות, כמו כן ב)

הסטודיו מתחייב להחזיק ציוד חלופי לרבות כרטיסי זיכרון. יחד עם זאת, הסטודיו אינו אחראי לתקלות שאינן באשמת 
הצלם, כלומר נפילה בזמן האירוע וגירמת נזק בלתי הפיך למצלמה או תקלה טכנית עצמאית של הכרטיס זיכרון. במידה 
ותהיה פגיעה בכרטיס זיכרון מתחייב הסטודיו לשחזר על חשבונו את המידע שאבד. יובהר, כי על אף שהצלחת השחזור 

הינה לרוב באחוזים מאוד גבוהים, בכל זאת יתכנו מספר קטעי וידאו שלא ניתן יהיה לשחזר והסטודיו לא יהא אחראי בגינם.
הסטודיו מתחייב לגבות את החומרים ב 2 עותקים נפרדים.ג)
בסרט החתונה הארוך ישולבו קטעים נבחרים מצילום החופה שיכללו עד 5 דק׳ מכלל הסרט הארוך על פי שיקול העורך.ד)
השירים שישולבו בסרט חתונה יהיו שירים ממקור חיצוני, שירים שנבחרו על ידי המזמין ונמצאו מתאימים לשיקול העורך.ה)
השיר שישולב בקליפ חתונה יהיה שיר ממקור חיצוני, שיר שייבחר ע״י העורך.ו)
הסאונד שמוקלט באירוע יהיה בשלב החופה.ז)

הסאונד שמוקלט באירוע מחובר ישירות למיקסר של הד׳יגיי (במידה וישנה תקלה במיקסר או במידה ויהיו שינויים בגבהים ח)
הסאונד עלול להיפגם).

במידה והמזמינים יהיו מעוניינים בחומרי הגלם, יתבקשו להעביר לסטודיו כונן נייד פנוי מעל 128gb.ט)
הסטודיו ישמור את חומרי הגלם עד 6 חודשים מיום האירוע ואת הוידאו הערוך עד 3 חודשים מיום המסירה.י)
הערה למזמינים: לאחר קבלת חומר כלשהוא מהסטודיו, המזמינים יבצעו גיבוי ב-2 עותקים שישמרו במקומות נפרדים.כ)

5. שימוש וזכויות בחומרים

ידוע וברור לי כי זכויות היוצרים של הווידאו הן בלעדיות לסטודיו, כמו כן אני מאשר לסטודיו להשתמש בסרטי הוידאו לצורכי א)
פרסום הסטודיו.

המזמינים צפו בסגנונו הייחודי של הצלם וקיבלו את סגנון - לפיכך לא יתקבלו בקשות או טענות לעניין סגנון העריכה או ב)
הצילום. סייג - כן יתקבלו בקשות לשינויים כאשר יש פגיעה בכבוד אדם או טעות בעריכה.

המזמין לא יהא ראשי לעשות שימוש מסחרי בחומרים שימסרו לו על ידי הסטודיו.ג)

לראיה באנו על החתום:   המזמינים:_________________    __________________  הסטודיו:__________________                                           
                                                                                                                                             

________________                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                              תאריך

פרטי חשבון להעברה בנקאית:
ע״ש - משה טישלר   בנק - מרכנתיל 17   סניף - 674   מס׳ חשבון - 6073915
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