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 מסמכי פיתוח והפקה  –זכותון האיגוד 
 או:

 :החוזה עם מפיק על לחתום   *התסריטאית לשים לב בבוא  יש מה ל
 

זה בבחינת בלתי הפיך, וכל הצרות   ה על הסכם עם המפיק מתחות  ת מהרגע שהתסריטאי
ולכן לפני כל   החתוםהעתידיות מתנקזות לרגע הזה. כל בית משפט יחייב את ההסכם 

   .חתימה מתייעצים
 

 :לזכור תמיד  תלפני הכל על התסריטאי 
 

זכויות  את ה ה להעניק ל  תמבקש  ה ! המפיקשייכת לךמנה מ  100%! היצירה בבעלותך .1
 מעמד הכוחות בין הצדדים. ו. זהלמעשההלכה , ביצירה

 
  .ל גורםכ עם  ה לשמור כל התכתבות שקשורה לכל יצירה של ת על התסריטאי .2

בהמשך על מנת לשמור על   תהתכתבויות אלו עשויות לשמש את התסריטאי 
התכתבויות   , במרתונים הארוכים שהם יצירת תוכן בישראל  . ידרש לכךתאם    ,הזכויותי

 .אילו ישמשו כסיפור המעשה של הפרויקט
 !אותם בצד ליום גשום  ישמר

 
 הסכם פיתוח  –  שלב הפיתוח .א

 
  ,בדרך כלל  .המה מטרת ההתקשרות עם המפיק ה לשאול את עצמ ת על התסריטאי .3

  מסמך מכירהפיתוח על יצירה מטרת ההתקשרות היא הראשונים עבודה הבשלבי 
 . חוזה פיתוח בשלב זה יש לחתום על   לפעול לגיוס כספים וגוף שידור. השיאפשר למפיק

 המשך פיתוח ללא חוזה עלול להוביל להפקרת זכויותייך. 
 

לשאוף   כהוצרי  הא יכוליוה הלוותר על זכויותי ת לא חייב תפיתוח התסריטאיהבהסכם  .4
את כל פיתוח לא פותר החוזה   ., ותו לאלפנות לקבלת מימון ה לתת רישיון למפיק

 שידור. האפשרות לפנות לגופי ה את ההסוגיות שעל השולחן אלא רק מקנה למפיק
 

ויעלה בידי המפיקה  אחד הסעיפים החשובים בהסכם הפיתוח הוא הקביעה כי במידה  .5
ייחתם חוזה הפקה בו יוסדרו כל ענייני   ,חוזה עם גוף שידורלהביא  מימון או  לגייס

  הן מתן התחייבות של הצדדים כי במידה ויגויס מימוןתוך   . חתימה זו מתבצעתהזכויות
צריכה  בהסכם הפיתוח  :כלומרכמקובל בתעשייה בישראל.  הפקה יחתמו על חוזה 

 אופציה לחתימה על הסכם הפקה. להיות 
 

  / לתסריטאיות שפיתחו יועברו במלואם פיתוח שיגויסוהניתן וחשוב לדרוש שכספי   .6
 . מפתחות את היצירה
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לייעד כל חוזה בהתאם להגשה הנקודתית אליה שולחים את ההצעה, או   שניתן ןייצו .7

יוני  לדוג': חוזה פיתוח עבור מועד הגשה ) בהתאם לגוף השידור אליו פונה המפיקה
  באופן כזה הרישיון הניתן למפיקה מצומצם יותר לתאגיד השידור כאן( 2021

יותר כוח במו"מ  ה היה לובהתאמה כך י, הבידי ה את זכויותי ת שומר  תתסריטאי וה
 שיתקיים בהמשך. 

 
דלתות האיגוד פתוחות    .עם עורך דין לגביו יש להתייעץ אף שמדובר בהסכם פשוט יחסית, 

עליו   ןלחתום על חוזה מבלי שהתייעצת ן אל לכ –חברי האיגוד לייעוץ משפטי חברות ובפני  
 גם אם הוא קצר. 

 

 הסכם הפקה  – שלב ההפקה  .ב
 

העת לחתום   המגיע ,ביע רצון להפיקהשמ ליצירה כספים ו/או גוף שידור  מגויסים כאשר  .8
עבור   ה למעשה על כלל זכויותי תמוותר  תבחוזה זה התסריטאי  .חוזה הפקהעל 

 . להלןשהעיקריות יוסברו  בכפוף לשמירה על זכויות מסוימות , ההמפיק
 

אין    עד כה את היצירה הפיתחהתסריטאית  העובדה ש :עבודת כתיבה ושכר כתיבה .9
יש לעמוד על הזכות לכתוב  בכך,  פוץ ככל שתח  ב אותה גם בהמשך. ו שתכתמשמעותה 

חשוב לוודא שהיקף העבודה    ,כמו כן  .שכר כתיבה בעבור העבודה את היצירה ולקבל  
 במעמד המו"מ.   תואם את מה שסוכם

 
לפיכך, יש לסכם מראש כמה שכתובים כלולים בהסכם, כמה  כל נתון למו"מ. ה .10

זמן  . כל פריט שכזה שווה , וכיוב' תכתב היצירה  מה שפות בכפגישות, כמה פרזנטציות,  
 מדובר.  איזה היקף עבודהבוחשוב שכולן ידעו   כסףומאמץ ו

 
  .בכל רווח שתניב הסדרה מסוים זכותך לקחת חלק  :אחוזי בעלות וזכויות מסחור .11

מרווחי מסחור ביצירה   20%-מומלצים על ידי האיגוד הם כההאחוזים הנהוגים בישראל ו
טווח ההשתתפות ברווח הוא נגזרת של נסיון   . באופן טבעי,אבל המנעד בפועל הוא רחב

  ותיוצרעל פני  להתפשר על הרבה פחות ות נאלצ  ותצעיר  ות יוצר – והצלחה קודמת 
 יותר.  םבפועל מאחוזים גבוהי  ות נהנש  ות ותיק

 הלמצוא עצמ  העשוי ת תסריטאיה  ,סעיף של תקווה טובה ואופטימיות. בהעדרו וזה
 ההנאה הכלכלית אשר טמונה בצידה.בלי של סדרה מצליחה אך   ת כיוצר  מהחתו

  - לעיתים יש נטייה להפריד בין רווחים בישראל ורווחים מחוץ לישראל ש עוד יש לשים לב
 . השתתפות ברווחים בכל אחד מהמקריםיש לעמוד על אחוז 

 
חברת   – כפי שנדרש על ידי תל"י  , שמירת זכויות עיףס  : תל"י  עיףס  /  זכויות תל"י .12

אנו לא   .בחוק   סעיף קבוע ומחייבוא  ישראל, ה ות ובמאי  ותהתמלוגים של תסריטאי
 להכניסו.  ותמסרב ותמכירים מקרים בהם מפיק

 אם נתקלתן במקרה כזה, יש להחזיר את הסעיף להסכם. עם זאת, 
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אי נעימויות, עוולות ואכזבות, יש  במקרה של יותר מיוצר אחד ליצירה, כדי למנוע  .13
להחליט איך לחלק את הזכויות לתמלוגים כבר עכשיו במעמד החתימה מול המפיק/ גוף  

 השידור. 
בעתיד, לכשיהיו תמלוגים, הם יחולקו בהתאם לסיכום בין היוצרים שנחתם מול  

 .ההפקה/גוף השידור
 

ר היצירה. לאף גורם  חשוב להדגיש: רק תסריטאיות ובמאיות זכאיות לתמלוגים משידו 

 .אין אחוזי השתתפות בתמלוגים –חשוב ככל שיהיה  –אחר בהפקה 
 

  ת להתחייב להעניק לתסריטאי כיםצרי  גוף השידור  /ה המפיק  : קרדיט  /  זכויות מוסריות  .14
אותו  הקרדיט יופיע ב ה. עבודה אחרת שבוצעה על ידיכל או   ,תסריטהקרדיט בגין כתיבת 

 .(המפיק ת,)במאי  ות התפקידים האחר ות אופן ובאותם המקומות בו יופיעו שמות בעל
 

הזכות  אשר מעניק לתסריטאית את מדובר בסעיף חשוב מאוד  : זכות סירוב ראשונה .15
  – ויזואלית נגזרת )עונות נוספות, סרטים באורך מלא וכו' -של יצירה אודיו תלהיות הכותב 
 , אם תרצה בכך. (15ראי גם סעיף 

המפיקה/גוף השידור  על , במקרה שיש רצון לפתח/להפיק יצירה שכזוהסעיף קובע ש
לכתוב   אית החתומה על ההסכם, ולתת לה את ההזדמנות לתסריטקודם כל לפנות 

 . אותה
 

.  להתייעץ בעניין עם עו"ד  בכל מקרה בו נשקל ויתור על זכות הסירוב, אנחנו ממליצים
 . חברי האיגוד לייעוץ משפטיחברות ו דלתות האיגוד פתוחות בפני   כאמור,

 
מופקת בפועל,   סדרהבהסכם מבלי שה  השאר לכודישלא להעל מנת  :תוקף ההסכם .16

ככל שלא מופק דבר תוך תקופה זו ההסכם בטל  .מועד פקיעה לקבוע בהסכם יש 
  מפיקה)בכפוף לשמירה על זכויות המגיעות ל תשל התסריטאי  הוהזכויות חוזרות לידי

 ככל שקיימות כאלה(. 
 

על הזכות לפתח מסיפור התסריט    שמירה  :ויזואלי-יצירות נגזרות שאינן מתחום האודיו  .17
 . תשל התסריטאי  הבידי  זכות זו   נהוג להשאיר .ספרים וכו'  , מחזותהמקורי 

 
נקודת   זוהי , תתסריטאיה  מתהסכם הפקה הוא ההסכם הסופי עליו חות יש לשים לב! .18

 . ן ובשבילכםמפתח ותמיד יש להתייעץ לפני חתימה עליו, האיגוד נמצא פה בשבילכה

 

 ליאור תמאם עו"ד  

 אחראי היצירה המקורית 

 איגוד התסריטאים 


