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״כחולים״ לסדרה שניה עוגה »ת0ה - השכם

 ישראל משטרת באמצעות ישראל מדינת
יזומה דוברות רמ״ד ידי על המיוצגת

ובין.

 ו/או ״המשטרה״ ;)להלן
 ישראל״( משטרת

אחד מצד

5137484-34 ח*פ בע״מ תקשורת קודה
 ״החברה״( :)להלן054373790 ת.ז לנדס רם טנהלח ידי על המיוצגת

שני מצד

שנייה עונה להפקת פעולה שיתוף לקיים בבקשה ישראל למשטרת פנתה והחברה הואיל
 שיינתן אחר שם כל או ״2 ״כחולים הזמני בשם ״כחולים״, ראליטי - הךוקו לסדרת

 ומיועדת החברה ידי על תופק אשר השנייה״(, ״העונה או ״התכנית״ )לחלן: לה
,-המשדר״( ״הגוף :שלד)להלן השידור פלטפורמות על ״11 ב״כאן לשידור

מקדים תחקיר וביצעה ״כחולים׳' הסדרה של הראשונה העונה את הפיקח והחברה והואיל
השנייה! העונח להפקת היתבנות ובדיקת

לשם' הנדרשים והמיומנות הכלים הניסיון, הידע, בעלת הינה כי מצהירה והחברה והואיל
והחוזיות, החוקיות ההרשאות הומיות הכושר, לרשותה עומדים ובי התכנית הפקת

 להפקת והאמצעים האדם כוח הכלים, הציוד, המקצועי, הידע המיומנות, היכולת,
התכנית!

העונה הפקת לצורך החברה ע□ פעולה לשתף הסכמתה נתנה ישראל ומשטרת והואיל
!זה הסכם לתנאי בכפוף כלשהי. תמורה ללא השנייה,

!התכנית לקיום ביניהם ההתקשרות להסדיר הצדדים וברצוןוהואיל

כדלהלן: הצדדים כין והשכם הותנה הוצהר, למיכך,
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כללי א.

ההסכם מסמכי .1
 מהווים הצדדים, נציגי ידי על שיחתמו לאחר לו, והנספחים גופו זח, להסכם המבוא הוראות א.

ולהלן! לעיל כמפורט ״ההסכם״( ־ זה)להלן מהסכם נפרד בלתי חלק
ת,א נספח (1) הר צ ה ת־ ויתור - דיו ;החברה נציגי סו
:בתכנית להשתתפות הסכמה כתב ־ ג׳ נספח (2)
־נספח (3) :החברה נציגי סודיות־ לשמירת התחייבות »׳
1 המשטרה נציגי סודיות־ לשמירת התחייבות - ד׳ נספח (4)
ביטוחים. קיום אישור ־ ח׳ נספח (5)

פרשנות .2
 הוראות יחולו מתוכו, חלקיו, על ההסכם, את משמעי חד באופן־ לפרש ניתן לא בו מקרה בכל א.

ההסכם. פרשנות על ,1981 - התשמ״א הפרשנות, חוק
 שנערך טטמך ו/או מנספחיו נספח הוראות לבין ההסכם גוף הוראות בין סתירה של במקרה ב.

 הוראות תהיינה לכך, המוסמכים ידי על ובמתכוון במפורש שונו זה הסכם שהוראות מבלי
עדיפות. זה הסכם

הגדרות .3
 לצורך והמשטרה החברה בהסכמת ונבחרו שאותרו משטרה אנשי ־ מרכזיות דמויות א.

 וייתנו האישיים תייחס ובמסגרת עבודתם במסגרת יצולמו אשר בתכנית, השתתפותם
בתצלומיהם. ולשימוש לכך בכתב הסכמתם

 ויתנו התכנית, הפקת במסגרת מתוכנן או אגבי. באופן שיצולמו משטרה אנשי ־ משצה דמויות ב.
בהסכם. כנדרש בתצלומיחם, לשימוש הסכמתם

ם־ ג. לו שמע. של מדיה לרבות צי
 ו/או המשטרה שטחי של וכן והמשניות המרכזיות הדמויות צילום - השלמות צילומי ד.

התפנית. השלמת. לצורך למפיק חסרים אשר המרכזיים, המשתתפים של הפרטית סביבתם
 משפטי□ / מילים אומרות הדמויות צילום מהתחנה, יוצאת משטרה ניידת צילום ־ לדוגמה

 הבהרת לשם נוספות )״טסטוית״( עדויות צילום ברור, שאינו באופן נאמרו אשר מסוימים
וכיו״ב. בפרק המסופר הסיפור

ההתקשרות תקופת .4

 המשטרה, עם בתיאום שייקבעו צילום ימי 90 כ־ יימשך זה הסכם כמסגךת הצילומים שלב א.
 הראשון הצילומים מיזם החל חודשים, שבעה על תעלת שלא תקופה פני על יתפרסו אשר

הצילומים״(. ״תקופת !)להלן
 שלב כי מוסכם בירושלים, סדרח פרקי שלושה צילום על הצדדים נציגי ידי על שיוחלט במידה

 אלבעה על תעלה שלא תקופה פני על שיתפרסו ימים 27 יארך אלה פרקיח של הצילומים
הצילומים. תקופת במהלך וזאת הראשון. הצילומים מיום חודשים
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 5 על ונעלה שלא בתקופה הסרים, קטעים של השלמות צילומי יתקיימו הצורך, במידת ב.
 ״צילומי :)להלן א׳. קטן לסעיף בהתאם בפועל הצילומים תקופת סיום מיו□ חח־שים

לפרק. צילום ימי 2 על יעלה לא ההשלמות צילומי היקף בי מוסכם השלמות״(

 ההתקשרות. תקופת תו□ לאחר גם יחולו זה הסכם לפי הצדדים התחייבויות ג.
המוסמכים: הצדדים נציגי

 תקשורת מדור ראש או המשטרה, דוברת היא זה הסכם לעניין המוסמכת המשטרה נציגת א.
;(,המוסמכת׳ ״הנציגה :מטעמה}להלן לכך הוסמכה אשר המשטרה, בדוברות יזומה

 לכך שהוסמך מי או9^9י'ז§1ו לנדס רם יהיה זה הסכם לעניין המוסמך החבלה נציב ב.
בכתב. מטעמו

כלליות התחייבויות ב.
 בפעילותם שתעסוק ״,2 ״כחולים בשם ריאלטי - דוקו תכניות סדרת להפיק מתחייבת החברה .1

ישראל. במשטרת שוטרים של ובחייהם המבצעית
 יתאמו בה המשטרה ונציגי החברה נציגי בין ישיבה תתקיים התכנית, צילומי תחילת טרם .2

התכנית. במסגרת שיצולמו והפעילויות התכנים את הניתן ככל הצדדים
 והזמנים המקומות ובמסגרת זה הסכם מכוח הקבועה לתכלית אך.ורק ייערכו הצילומים .3

 הצילומים בתכלית שינוי כל המשטרה. נציגי ידי על מראש וייקבעו ההברה ידי על שיתבקשו.
 ידי על מפורשות יאושר שלא הצילומים בתכלית שינוי הצדדים. בין מראש בתיאום יעשה

 שהמשטרה ובלבד התכנית להפקת המשטרה אישור לביטול יביא במשטרה המוסמך הגורם
 ההתרעה ממועד עסקים ימי 3 תוך ההפרה את תיקנה לא והחברה בכתב כך על התריעה
כאמור.

 ומיומן מקצועי אדם כוח באמצעות גבוהה, מקצועית ברמה תכנית להפיק מתחייבת החברה .4
זה. הסכם לביצוע בקשר המחייבים והכללים הדין הוראות כל יישום תוך

 להעביר רשאית אינה החברה המשדר״(, ״הגוף להלן)סעיף .14ה. בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .5
 ביצוע את או מקצתן, או כולן וה, הסכם לפי חובותיה ו/או זכויותיה להשאיל ו/או להסב ו/או

 מראש המפורשת, הסכמתם לכך ניתנת כן אם אלא אחר, לאדם: הלקם, או בולם השירותים,
המשטרה. נציגי של ובכתב,

 חובה או אחריות מהתחייבות, החברה את לשחרר כדי בכך יהא לא כאמור, הסכמה ניתנה
זה. הסכם ולפי דין בל פי על כלשהי

 זה, חסכם לפי המשטרה נציגי ע□ מלא פעולה בשיתוף לעבוד מתחייבת נציגיה( )על קחברה .6
 ההפקה במהלך והמשניות המרכזיות הדמויות של השוטפת לעבודתם מהפרעה להימנע
 הנחיות לבצע החברה מתחייבת כן זה. הסכם מימוש לצורך מטלותיהם בביצוע להם ולסייע

דין. כל לפי או זה הסכם להוראות בכפוף לעת מעת שיינתנו כפי המשטרה
של האישיים פרטיהם את הצילומים תחילת וטרם מועד מבעוד המשטרה לידי תעביר החברה .7

I

 בכתב הסכמתם ואת ״2 ״כחולים התכנית בהפקת מעורבים שיהיו מטעמה ומי החברה נציגי
כאמור. נתוני□ לבדוק רשאית ישראל ומשטרת הרצ״ב, א׳ בנספח כקבוע אודותם לבדיקות

בע״מ תקשורת *ה,
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 לצורך מטעמה, נציגים ותוספת נציגלה ברשימת שינוי בכל המשטרה נציגי את תעדכן החברה

זה. סעיף יישום אפשרות

 יוחלף זה הסכם לביצוע החברה נציג או עובד כי לדרוש רשאית המשטרה לעיל, האמור אף על .8
על ובהודעה הבלעדי דעתה שיקול לפי אחר, ענייני מטעם או סודיות שמירת מטעמי באחר,

פדי
 מהם מי כי האפשרות בדבר זה הסכם לצורך מטעמה ומי נציגיה את ליידע מתחייבת החברה .9

 משפטי, הליך במסגרת המשפט בבית עדות למתן ו/או משטרה בתחנת הודעה למתן יידרש
זאת. שיצריך מצב יווצר התכנית צילומי שבמהלך בכל

 ו/או ישראל משטרת לבין מעובדיה מי ו/או ההברה בין ליצור כדי זה בהסכם האמור בכל אין .10
 ו/או להברה יהיו לא שירות. מקבל שירות■׳ קבלן/נותן יחסי ו/או מעביד עובד* יחסי שוטריה

 לא והם המשטרה ידי על המועסק עובד או מדינה עובד של זכויות כל ירה על שיועסק למל
 ע□ או זה הסכם עם בקשר אחרת הטבה כל ו/או פיצויים ו/או תשלום לבל זכאים יהיו

ביטולו.

 יהיה זה הסכם לפי התחייבויותיה ביצוע לצורך החברה ידי על יופעל ו/או שיועסק מי כל .11
 ידי על יופעל ו/או שיועסק כאמור, אדם כל בלבד. החברה שלוח ו/או עובד צורך, לכל וייחשב,
 ממלא ׳■פרילגסר״, זמני, )קבוע, זה להסבם בקשר כלשהו ובמעמד כלשהו בתפקיד החברה
 לגבי האחריות תחול ועליה ההברה חשבון על יועסק אחר(, מעמד כל או מחליף מקום.

ידם. על שניתנו משירנת או מהעבודה או שביניהם מהיחסים הנובעות תביעות

 ישראל משטרת בין ליצור כדי מחתניותיז בתמה או זה בהסכם אין כי בזאת, ומוצהר מוסכם .12
 לא כי בזאת מצהירה והחברה שותפות ו/או שליחות יחסי כל מעובדיהם מי או החברה לבין

 יתחייבו לא וכן ישראל משטרת של כשליחיה ו/או כנציגיח שהיא צורח בכל עצמם יציגו
בשמה.

 התקשורת, בתחום גורמים לרבות נוספים, גורמים עם להתקשר רשאית תהא המשטרה .12
לו. דומים נושאים או זה הסכם לנשוא בקשר

ושידורה. התכנית בהפקת הכרוכות העלויות בכל תישא החברה .14

 ו/או התכנית הפקת בגין תשלום בשום תישא לא ישראל משטרת כי יודגש, ספק הסר למען .15
 בטתקניח לצילום היתר מתן למעט סיוע או אמצעי כל החברה לרשות תעמיד ולא שידורה

הצורך. בעת בשטח ולשוטרים לניידות וליווי

לצילום הנוגעות התחייבויות ג.
המשטרה. נציג עלידי מראש שיאושרו והמקום הזמן בגבולות יתקיימו הצילומים ,1

 יצלמו לא משטרת, אנשי ידי על כניסתם תיאסר אליהם למקומות יכנסו לא ההברה נציגי
 ליווי.איש ללא משטרתי מתקן בגבולות יימצאו ולא הגעתם תותר לא בהם במקומות
משטרה.

4
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 המשטרתי במתקן שהותם בעת המשטרה מפקדי להוראות תמיד יישמעו החברה נציגי
 להפסקת נוכח מפקד כל הוראת לרבות משטרתית, פעילות לכל ובהצטרפם הרלוונטי

מראש. בהודעה או בנימוק צורך ללא הצילום, ממקום ליציאה או הצילומים

 הדמויות את וילוו השוטרים לפעילות בהתאם היממה, שעות כל במשך יערכו התכנית צילומי .2
 בשגרת המשטרה, במתקני בהתנהלותם לכך, שתסכימו המשנה דמויות ואת המרכזיות,

 בני ועם הפרטיים בחייהן גם יתועדו המרכזיות הדמויות בשטח. ובפעולות התחנה
 או ״הצילומים״ )להלן: להסכמתם. בכפוף וכדומה(. חברתיות )במסגרות משפחותיהם

התכנית״(. ״צילומי

 מיוחדת רגישות בעלי תרחישים וצילום תיעוד יתאפשרו לא התוכנית הפקת במהלך ככלל, .3

לשדרם. ו/או לתעדים דין פי על מניעה קיימת אשר

המשטרה: ובתחנות 100 במוקדי צילום .4

 עבירה נפגע או חשוד הפונה, את לזהות בכדי בו שיש באופן מחשב מסך לצלם אין א.
טלפון(; מס׳ כתובת, )שם,

 ידי על שיאושרו במקרים אולם חשיתה, לתוכן החברה נציגי של האזנה תתאפשר לא ב.
 והיא החברה של הקלטה ציוד באמצעות תוקלטנה השיחות המוסמך, המשטרה נציג

והסרת קול עיוות לאחר המשטרה, באישור בתכנית, שימוש בהן לעשות רשאית תהא
מזהים. פרטים •

עצור. או חשוד בהם שנוכח בזמן מעצר, או חקירות בחדרי צילומים יתאפשרו לא ג.
 באישור יעשה וכוי, שחזור פעולות חקירה, המתעדים וידאו או אודיו בחומרי שימושי
.2002התשס״ב- חשודים(, הפלילי)חקירת הדין סדר לחוק 13 בסעיף כקבוע בימ״ש,

 ובמגבלות שיידרש ככל זה בעניין תסייע המשטרה כאמור. אישור לקבל החברה על
החוק.

 לפגיעה או בחקירה לפגיעה חשש יתעורר בהן בישיבות השתתפות תתאפשר לא ד.
אחרים. ומעורבים עבירה נפגעי חשודים, של בפרטיותם

 במגבלות יתבצע ציבורי, במקום או היחיד ברשות ,וכוי מעצר חיפוש, אכיפה, פעולות תיעוד .5
 המשפטי היועץ להנחיות וכן דין כל להוראות כפופה ישראל משטרת כי לחברה הובהר הדין.

באלה. וכיוצא חקירה בחומרי שימוש מחקירות, לפרסומים בנוגע המדינה ופרקליט לממשלה

ביגוד. הסרת הכולל אדם של גוף על חיפוש לשידור יאושר ולא יצולם לא .6

העבירה. נפגע נוכח בה העבירה זירת תצולם לא י מין עבירת באירועי .7

 צילומי לצורך משטרתית פעילות ולכל משטרה איש לכל נציגיה המלווה כי מאשרת החברה .8
 תהיה לא היא וכי ומשפטיים חקירתיים מודיעיניים, מבצעיים, לאילוצים כפופה התכנית

 העדר בגין ו/או התכנית הפקת לצורך הומרי□ היעדר בגין פיצוי ו/או תשלום לכל זכאית
 לפרסם זכאית תהיה לא היא וכי כאמור, אילוצים בשל הפסקתם או לצילומים אישור

בהם. להשתמש ו/או שיתרחש( הצילום)במקרה להפסקת עד שצולמו חומרים

גע״יש יז}#טגרתד'
5
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 אילוצים בשל התכנית צילומי את לבטל רשאית תהיח ישראל משטרת כי מאשרת החברה .9
 החברה את ישראל משטרת תעדכן כזה, במקרה הבלעדי. דעתה שיקול ולפי 8 פסעיף כאמור

האפשרי. בהקדם הביטול, בדבר

 זה. התחייבות בכתב אחר סעיף כל פי על או לעיל 8-9 סעיפים פי על ביטול של במקרה .10
 מטעמה מי כלפי ו/או ישראל משטרת כלפי שהיא תביעה כל על מראש מוותרת החברה
מהמשטרה. כלשהם פיצויים לקבלת ו/או לתביעה לחברה עילה יהווה לא כאמור וביטול

 לא משטרתית, לפעילות יפריעו לא נציגיה התכנית הפקת במסגרת. כי מתחייבת החברה .11
 בשיטות ו/או בחקירות לפגוע העלולים לנושאים הנוגעים חומרים יבקשו ולא שאלות ישאלו

 נוסף לחוטר בקשה אחרים. ומעורבים עבירה נפגעי חשודים, של בפרטיותם ו/או ואמצעים
זה. להסכם המשטרה מטעם המוסמכת הנציגה באמצעות ורק אך תיעשה

 הנוגעות החברה לשאלות במענה כלשהו מידע למתן מחויבת המשטרה אין ספק, הסר למען
חמשטרה. בעבודת הקשור אחר למידע או התכנית לתכני

 הפקתה, לצורך אליה שיועברו בחומרים שימוש ולעשות התכנית את לצלם מתחייבת החברה .12
 הגנת בקטעים, הקשור חומר והפצת צילום מגבלות היתר: ובין דין כל למגבלות בכפוף

 חקירח שיבוש יוצרים, זכויות סודיות, שטירת הרע, לשון איסור סתר, האזנות הפרטיות,
 חפקת במסגרת ואחריות מגבלות החברה על המחיל נוסף ו/או אחר דין וכל משפט ו/או

ושידורה. התוכנית

 לכל ובהתייחס משטרתית חקירה ובבסיסה ־התוכנית הפקת לצורך' שתועדה פעילות בכל .13
 סטטוס את לבחון יש כאלה[, שיועברו )ככל התכנית הפקת לצורך לחברה שיועברו החומרים
 המוסמך החקירתי חגורם אישור את ולקבל בעקבותיה המשפטי ההליך או האמורה החקירה

זה. הסכם לפי המוסמכת המשטרה נציגת למול יתואם כאמור אישור לצילומים.

 במיקרופונים שימוש החברה תעשה בתכנית, והמשניות המרכזיות הדמויות הקלטת לצורך .14
 הסכם לפי המשטרה נציגת ושל הדמות של יזום יידוע מחייבת אחרת הקלטה ביצוע אישיים.

ההקלטה. לביצוע ובסמוך טרם מטעמה, מי או החברה ידי על זה,

 התכנית צילומי לצורכי ישראל משטרת של מבצעי רכב למתקן לחברה תאפשר המשטרה .15
 בכפוף וזאת המרכזיות הדמויות על יכוונו אשר מיקרופונים( )הכוללות קבועות במצלמות
 לחברה המשטרה תמיר כך, לצורך בטיחותיות. ו/או מבצעיות הגבלות דין, כל למגבלות
 יומיים במשך שונות טכניות בדיקות בציוד ולבצע המבצעי ברכב הנדרש הציוד את להתקין

הצדדים. בין מראש שיתואם כפי וחבל הצילומים, תחילת לפני כשבוע עוקבים( בהכרח )לא

משתתפים הספמת ׳ר.

 ובניגוד דין וכל זה הסכם להוראות בניגוד לשידור התבנית את תביא ולא תצלם לא החברח ,1
דין. פי על או זח ה.סכם פי על כאמור הסכמתם שנדרשת ככל המצולמים, להסכמת
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 קבלת לאחר אלא חחברה, ידי על המשטרה מטעם אחר אדם כל או. עובד או שוטר יצולם לא .2

 חחברוז חניתו, ככל הרצ״ב. ג' נטפח נוסח גבי על בכתב, או בצילום מתועד, באופן הסכמתו

האמור. הנספח על המשתתפים כל את תחתים

 תחתים מרכזית, דמות המהוות המשטרה, מטעם מי או שוטר של ילד־קטין צילום לצורך
 ו/או זוג בן/בה צילום לצורך בי. נספח בנוסח כאמור ההסכמה כתב על הוריו שני את החברה

 אותם תחתים מרכזית, דמות המהווה המשטרה מטעם מי או שוטר של קטין שאינו ילד

בי. נספח בנוסח כאמור הסכמה כתב על החברה

 לצילום הסכמתו התקבלה שלא וככל בצילומים השתתפותו תוכננה שלא אזרח או שוטר .3
 יותר, מאוחר בשלב ההסכמה כתב על להחתימו החברה על בכתב(, או )בצילום אמת בזמן
 לשידור הסכמתו לתת חייב אינו כי לו, שיובהר ובלבד התכנית שידור מועד טרם מקרה ובכל

הצילומים.
 החברה. של הבלעדית באחריותה הינה לעיל 3 ו- 2 בסעיפים כאמור הסכמות קבלת .4

 או השוטרים את החתימה עליהם ההסכמה מכתבי עותק המשטרה לידי תמסור ההברה
התוכנית. שידור טרם - בתוכנית שישתתפו המשטרה מטעם אחרים

 הצילומים, במהלך שלב בכל השתתפותו את להפסיק לתכנית שיצולם מי לכל תאפשר ההברה .5
ישראל. משטרת נגד ו/או משפחתם בני ו/או השוטרים נגד תביעה או טענה ללא והכל

 בתוכנית והשתתפות צילום הפסקת על להורות ישראל משטרת רשאית אלה, הסכמות חרף .6
 זה במקרה פליליים. הליכים ו/או משמעת בהליכי מעורב הוא בו במקרה מטעמה, מי של

בעניין. החלטה קבלת עם מיד החברה, את המשטרה תעדכן

 בניגוד או הדין להוראות בניגוד התכנית, הפקת לצורך החברה ידי על אזרח בל יצולם לא .7
של זהותם לטשטוש החברה תדאג הצורך במידת המצולמים, להסכמת בנוסף לרצונו.

להלן. ה. סעיף פי על או בחוק כנדרש המצולמים •

לשידור; הנוגעות התחייבויות ה.
 המשטרה)להלן: ידי על שייבחרו הרלוונטיים המשטרה נציגי בפני להציג מתחייבת החברה .1

 טרם יום 30 לפחות לשידור, המוכנים התכנית פרקי את המשטרתי״(, הצפייה ״צוות
 מטעם לשידור, ומשפטיות מבצעיות חקירתיות, מגבלות שייבחנו מנת על לשידור, העלאתם
לעיל. לאמור בהתאם התכנית בפרקי שינויים ביצוע ויתאפשר המשטרה

 הסכם לעניין המשטרה נציגת עם מראש יתואמו המשטרתי הצפייה צוות עם צפיית מפגשי .2.
זח.

 כאמור, צפייה מפגש קיום לאחר רק לשידור התכנית פרקי את להעלות מתחייבת החברה .3
 הצורך במקרח השידור. מגבלות בדבר המשטרתי הצפייה צוות הערות כל שיושמו ולאחר

 לשידור. הסופית בתצורתם התכנית בפרקי נוספת צפייה תתקיים המשטרה, דרישת ולפי
על או ההערות יישום לאחר לשידור אישור על לחברה תודיע זה הסכם לענייו המשטרה נציגת
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 הצפייה צוות ידי על הוראות במתן ו/או בתכנית בצפייה אין כי מובהר ספק, הסר למען .4
 משטרת על כלשהי אחריות להטיל כדי זה הסכם לעניין המשטרה נציגת ו/או המשטרתי

 לגרוע כדי או זה, הסכם לעניין המשטרה נציגת ו/או המשטרתי הצפייה צוות ו/או ישראל
זה. הסכם לפי החברה של ומחויבויותיה מאחריותה כלשהו באופן

בתכנית. פרק כל של הצפוי שידורו מועד אודות מראש תעודכן המשטרה .5

 חקירתי״(, ״אירוע )להלן: משטרתית חקירה נפתחה לתכנית שצולם אירוע שבעקבות ככל .6
 ככל בעקבותיה, המשפטי ההליך או האמורה החקירה סטטוס את המשטרה תבחן

 גורמי המשטרתי הצפייה בצוות ישולבו הצורך, בעת בהתאם, הפרק. שידור לפני שמתנהלים,
 לפגוע העלולה ואמצעים שיטות חשיפת בשידור אין כי ויאשרו רלוונטיים. מקצוע או חקירה

 הגלם חומרי מקרה, בכל ומשפט. חקירה הליכי לשיבוש חשש או המשטרה, בעבודת
במשטרה. הרלוונטיים החקירה לגורמי יועברו חקירתי אירוע המתעדים

 מחדש תיבחן התכנית, בהפקת נושא המשמשת משטרת בחקירת נסיבות שינוי של במקרה .7
 הפרק אושר אם ואף המשטרתי, הצפייה צוות ידי על בתכנית הרלוונטי החלק שידור אפשרות
 שינוי לאור המשטרה תצביע עליהן למגבלות בכפוף רק יתאפשר שידורו בעבר, לצפייה

פרסום(. איסור צו הנסיבות)כגון

 העבירה נפגעי החשודים, להסכמת כפופה לשידור, ממנה חלקים או התכנית הבאת כי יובהר, .8
 סוגית את ולבחון כאמור המעורבים הסכמת לקבל החברה באחריות משפחתם. בני ו/או

 לתביעה החברה אחריות זו תהא הסכמתם, הושגה שלא ככל שידור. לפני דמותם טשטוש
החברה, ידי על שהושגו מצולמים הסכמות הסכמתם. נתנו שלא מעורבים בצילום שמקורה

 שידור טרם האפשרי, בהקדם זה, הסכם לפי המוסמכים המשטרה נציגי לידי להעביר יש
התכנית.

 גו אירוע ו/או מין עבירת במשפחת, ■אלימות אירוע לחקירת הנוגעים חומרים בשידור .9
 שאינו באופן מלא, טשטוש ביצוע לאחר רק לשידור יאושרו החומרים - ישע חסרי מעורבים

וחשוד. עכירה נפגעי - המעורבים זיהוי כלל מאפשר

 שזיהוין משניות דמויות גם לטשטש יש המעורבים, פרטיות על הגנה ולצורך הצורך, במידת
קטין(. של קרוב לזיהויו)למשל להביא שעלול פרסום שנאסר מי לזיהוי להביא עלול

 שאינו באופן קול עיוות לבוש, חלקי גוף, פנים, - מלא תמונה טשטוש פירושו מלא טשטוש
המצולם. של שמו כולל זיהוי, מאפשר

 לא - חשוד( או עד )קורבן, קטינים בהן מעורבים שחיו לפרשיות הנוגעים חומרים בשידור .10
 1960התש״ך- והשגחה(, )טיפול הנוער לחוק 24 סעיף למגבלות בכפוף אלא חומרים, ישודרו

ולהלןעיקריו:

העונשין, לחוק (4)א()61 בסעיף כאמור קנס או אחת שנה מאסר דינם אלה )א( .24״
:העונשין( חוק - )להלן1977השתל״ז־

 ידי על בין קטין של זיהויו לירי להביא העשוי אחר דבר כל או קטין של שמו המפרסם (1)
באמצעות בין כאמור, זיהוין על לרמוז או הקרובה, סביבתו ידי על ובין הציבור כלל

״ - רי לי
בע״מ
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 בדרך ובין לקטין, הקרובות דמויות או סביבתו חלקח, או כולה דמותו, קולו, של פרסום
, :מאלה אחד לגלות כדי בהן שיש בנסיבות או באופן אחרת,

;מידות שחיתות או עבירה לקטין לייחס כדי בו שיש דבר )ד{

 עבירה בו שנעברה או התעללות, של עבירה אלימות, עבירת מין, עבירת בקטין נעברה )ו(
העונשין.,.,״. לחוק א365 בסעיף כמשמעותו עליו האחראי בידי

 ידי ועל הציבור כלל ידי על ברמז, ולו הקטין, של זיהויו למנוע יש אלה בתנאים עמידת לצורך
זהותו. על לרמוז עלול שזיהויים קרוביו של אף מלא, טשטוש באמצעות הקרובה, סביבתו

התכנית. ולשידור לצילום בקשר השנייה הרשות של הרגולציה כללי כל את לקיים החברה על .11

 התנאים יחולו לעיל, כאמור נסיבות או גורמים מספר מעורבים בו אירוע שצולם במידה .12
העניין. לפי מצטבר באופן האמורים

 שידרה ו/או לעיל( 15ג. סעיף לפי ישראל משטרת של מבצעי ברכב צילום )לרבות צילמה .13

 זה הסכם להוראות בניגוד התכנית מצילומי אחר חומר כל ו/א) שקופית ו/או סרטון החברה
 לכל ובאות תהיה לא והחברה מידי באופן זה הסכם לבטל המשטרה רשאית ‘הדין, הוראות אד

אלו, בנסיבות ההסכם בגין פיצויי ו/או תשלום

 לחברה ישראל משטרת מאשרת זה, הסכם לפי התחייבויותיה בכל החברה לעמידת בכפוף .14
 לשידור, שאושר המצולם בחומר הנדרשות הזכויות מלוא את המשדר הגוף לידי להעביר

 צוות ידי על שאושר בחומר שינוי בל יבצעו לא המשדר והגוף החברה התבנית. שידור לצורך
 הסכמת את לקבל מבלי זח. הסכם לפי המוסמכת המשטרה ונציגת המשטרתי הצפייה

ובכתב. מראש לכך המשטרה

 הגוף כלפי והתחייבויותיה זה הסכם לפי התחייבויותיה בדבר המשדר הגוף את תיידע החברה .15
זח. הסכם להוראות כפופות יהיו המשדר

 לא ההפקה, את להפסיק התכנית, את לגנוז תחליט שהחברה שייתכן לכך מודעת חמשטרה .16
 דעתה שיקול פי על התכנית של השידוד מועד את להקדים או לדחות או התכנית את לשדר

 כאמור מקרה בקרות וה. הסכם לפי המשטרה כלפי בהתחייבויות לפגוע מבלי והכל, הבלעדי
האפשרי. בהקדם כך על למשטרה החברה תודיע

 שאושרה בתצורתם חתכגית מחלקי ורק אך ייערכו לתכנית הקדימונים כי בזאת מובהר .17
 החברה שיחפצו ככל .הדברים של הנכון ובהקשרם המשטרתי הצפייה צוות ידי על לשידור

 עליהם יהא שאושרה, לתכנית שמחוץ הגלם מחומרי קדימוניס לערוך המשדר הגוף ו/או
ובכתב. מראש לכך ישראל משטרת אישור את לקבל

 מהתנאים לשנות הזכות לעצמה שומרת המשטרה התוכנית, נשוא החומרים רגישות לאור .18
 חקירתייס, או משפטיים מודיעיניים, מבצעיים, ומשיקולים לב בתום זה בהסכם הקבועים

כל תהיה לא ולחברה במשטרה החקירות אגף ר׳ ובאישור החברה 0ע התייעצות קיום לאחר
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 תוך הגיתן ככל ייעשה, זה, בסעיף כאמור שינוי כי מודגש, וזשינדי. בגין המשטרה נגד טענה
שיגבר. זה הוא חקירתי. או משפטי מודיעיני, המבצעי השיקול אך החברה, בצרכי התחשבות

 גם תוצריה ועל התכנית הפקת במסגרת שצולמו חומרים על לחול ימשיכו זה הסכם הוראות .19
זה. בהסכס הקבועה ההתקשרות תקופת תוס לאחר

ת ו. ר מי 1ד»וז1ס ש

 ולא ימסרו לא יודיעו, לא יעבירו, לא בסוד, ישמרו מטעמה מי וכל היא כ> מתחייבת החברה .1
 ישראל למשטרת שהיא צורה בכל קשורים אשר מסמך וכל ידיעה כל אדם, כל לידיעת יביאו

 להפקת בקשר או אגב כלשהו, ג׳ צד ידי על או מהמשטרה אליהם הגיע ואשר ולעבודתה
 שימוש יעשה לא מטעמה ומי החברה הסודי׳׳{. ״המידע )להלן־ זה הסכם נשוא התכנית
זח. הסכם של המפורשות הוראותיו פי ועל התכנית הפקת לצורך אלא במידע,

.כדלהלן מידע על תחול לא הנ״ל הסודיות חובת .2

• ;הציבור נחלת שהוא מידע .1

ביצוע אגב שהושג במידע שימוש ללא החברה ידי על עצמאית פותח או שהושג מידע :2
/

ו התכנית הפקת אגב או לתכנית המקדים התחקיר

סודיות חובת עליו חלה ולא זה הסכם על לחתימה קודם החברה בידי שהיה מידע .3

. A ובכפוף זח הסכם להוראות בהתאם לשידור שאושרו התכנית בחלקי שנכלל מידע( 
בהסכם(. כקבוע נסיבות שינוי לאור שידור מניעת המאפשרים להיראות

 בהפקת העוסקים החברה נציגי בקרב זה, הסכם פי על רק יותר הסודי במידע השימוש .3
 ו/או עובדיה את להחתים מתחייבת החברה זה. בהסכם כקבוע לכך ואושרו בלבד התוכנית

 כנספח המצ״ב בנוסח סודיות לשמירת התחייבות .על זה, חסכם בביצוע מטעמה שיפעל מי כל
 בנציג שמדובר במידה לאחריו, או זה הסכם חתימת במועד המשטרה לידי ולהעבירו ג׳

יותר. מאוחר במועד התוכנית על לעבודה שהצטרף חחברה

 המידע, לאבטחת הנוגע בכל ישראל משטרת הנחיות פי על לפעול מתחייבים ונציגיה החברה .4
 שהועבר הסודי המידע ושימור נתונים עיבוד אימות; איסוף,'סימון, למידע. הגישה נחלי

שידורה. ולאחר התכנית הפקת במהלך נחשפו אליו וחמידע מהמשטרה

 סעיפים לפי עבירה להוות עלולה זח פרק הוראות שהפרת לה ידוע כי בזאת מצהירה החברה .5
 הסודיות חובת למילוי לדאוג מתחייבת היא וכי (1977 העוגשין)התשל״ז- לחוק 119 ו/או 118

 התחקיר ביצוע תקופת לאחר גס מטעמה, שיפעל מי כל ו/או מעובדיה מי ידי על לעיל כמפורט
ושידורה. התכנית הפקת ו/או צילום ו/או

 לרשותה שקיבלה אחר, באמצעי תיעוד או מסמך כל למשטרה להחזיר מתחייבת החברה .6
 עם המאוחר, לכל החברה(, ידי על צולם שלא התוכנית)חומר הפקת במהלך המשטרה מידי
כי הצהרתח בצירוף המידע את תעביר החברה זה. בהסכם הקבועה ההתקשרות תקופת סיום

//

?אחר הסכם או דין מכוח
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ם לא  הומר למעט לאחר, אותו העבירה לא וכי ממנו העתק או כאמור מידע כל ברשותה קיי
זה. הסכם הוראות פי על התוכנית במטגרת לשידור שאושר

 הגלם״( ״תומרי :שידורם)להלן לצורך לפרקים יוכנסו שלא התכנית צילומי ספק, הסר למען .7
 מהם עותק להעביר החברה על בהתאם. בהם להחזיק החברה ועל סודי מידע בבחינת הם

 הצורך במידת רק שימוש בהם תעשה החברה הצילומים. תקיפת בסיום המשטרה לידי
בלבד. תפקידה ביצוע לצורך שימוש בהם תעשה והמשטרה חוקית דרישה' ובעקבות

 התכנית, נשוא החקירה בתיקי המעורבים גורמים עם קשר ליצור שלא מתחייבת החברה .8
 המשטרה נציגי ידי על ובכתב מראש אישור לכך ניתן אם אלא ואזרחים, משטרה אישי לרבות

זה, הסכם לפי המוסמכים

 ולא יעבירו לא בסוד, ישמרו המשטרתי הצפייה מצוות חלק יהיו אשר ישראל משטרת נציגי .9
 בחלקי הצפייה במסגרת אליהם שהגיעה יריעה כל אדם, כל לידיעת יביאו ולא ימסרו

 התחייבות על ייחתמו האמורים המשטרה נציגי התכנית. שידור למועד עד וזאת, התכנית,
המצ״ב. ר׳ גטפחב המופיעה סודיות לשמירת

חגי ייו3ס ז. במידע ושימוש יו

 ו/או מסמכים ו/או מידע התוכנית, הפקת במסגרת לחברה תמסור ישראל שמשטרת ככל .1
 או בלבד המשטרה בבעלות יוותרו הס החברה(. יז־י על הופקו שלא תצורה, )בכל חומרים

 מלבד אחרת למטרה בהם להשתמש שלא מתחייבת והחברה המשטרה, של השימוש בזכות
נמסרו. לשמה המטרה

 את להעביר מוחלט איסור חל התכנית, בהפקת שיעסוק מטעמה ומי נציגיה החברה, על .2
 כמתחייב היתר, )בין אחרים גורמים לידי באמור החומרים ו/או המסמכים ו/או המידע

 עליהם וחובה מרשותם, להוציאם או חוק(, פי ועל זה בהסכם הסודיות שמירת מסעיפי
לעיל. 6ו. בסעיף כקבוע למשטרה להחזירם

 ככל המשטרה, ידי על לחברה יסופקו אשר בחומרים הרוחני הקניין זכויות כל כי בזה מוסכם .3
המשטרה. של הבלעדית בבעלותה יהיו כאמור, חומרים לחברה המשסרח שתספק

 המשטרה נותנת התכנית, בחלקי וישולבו זה בהסכם כקבוע לשידור שיאושרו לחומרים ביחס .4
להלן־ כמפורט מטעמה מי ו/או לחברה חוזרת בלתי שימוש הרשאת י/אי שידור חרשאת

 הקניין וזכויות היוצרים זכויות כל כי חוזר בלתי באופן בזאת מאשרת ישראל משטרת
 מהחומרים חלק כל ו/או טמנה חלק בכל ו/או בתכנית וסוג טין מכל הבלעדיות הרוחני

 בתכנית נכללו לא אשר ישראל משטרת שבבעלות צילומים או הקלטות למעט המצולמים,
 בכלליות לפגוע ומבלי זמן הגבלה ללא בחו״ל והן בארץ הן יהיו לשידור, שאושרה בתצורתה

 זכות דיגיטלי(, תוכן העברת באמצעי )לרבות התכנית של השידור זכות ־ לעיל האמור
 הפומבי, הביצוע זכות הפרסום, זכות השעתוק, זכות המסחור, זכות ההפצה, זכות המכירה,

אם בין התכנית, של אחרית קניינית זכות וכל ההשאלה, זכות ההשכרה, זכות העיבוד, זכות
ת ו י ו כ ז בלבד. לחברה שייכות לאו, אס ובין לרישום נתמות יהיו אלח ל
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 המשטרה ידי על לה שהועברו בחומריס כלשהו שימוש העשה לא כי החברה מהחייבוג עוד .5
 או בארץ זה, בהסכם כאמור מהתכנית בחלק למעט התוכנית, הפקת במסגרת שיועברו( )ככל
 מראש ישראל משטרת אישור ללא לשדרם, אחר תקשורת לגוף תאפשר ולא אחר, מקום בכל

ובכתב.

 ו/או שינויים התכנית חלקי של בצילומי□ לעשות הזכות שמורה לחברה כי ומוסכם מובהר .6
 לצרכי תרגומים ו/או קיצורים ו/או השמטות ו/או תוספות ו/או התאמות ו/או פיתוחים

 ו/או חוזרים שידורים לקיים השידור לגוף להתיר הזכות לה שמורה וכן בלבד, התכנית קידום
 וזאת החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי חכול לה, הקדימונים ו/או התכנית של מקבילים

זה. בהסכם הקבועות השידור למגבלות בכפוף

 ובהתאם המשטרה באישור יעשה בתוכנית( שולבו לא התכנית)אשר של הגלם בחומרי שימוש .7
לעיל. .7.ו בסעיף לקבוע

 יצירת לצורך בתוכנית מופיע שאינו גלם בחומר שימוש לעשות מעוניינת תהיה והחברה תיח .8
המשטרה. ידי על מראש השימוש יאושר לתכנית, קדימון

 ממנה ובחלקים לשידור שאושרה בתצורתה בתכנית שימוש כל לעשות רשאית תהא המשטרה .9
 של עשייתה את המתאר סרטון הפקת באמצעות היתר בין ובקדימונים, הגלם( )חומרי

 הסר למען והסברת. הדרכה תפקידיה, מילוי לצרפי זה ובכלל ״הסרטון״( )להלן: המשטרה
 יהיה ניתן ולא מסחרי פרסומת תשדיר במסגרת בסרטון שימוש לעשות יהיה מתן לא ספק,

 העונה במסגרת הרלוונטי הקטע שידור לאחר רק יעשה כאמור שימוש בטלוויזיה. לשדרו
ובכתב. מראש אחרת החברה עם הוסכם אם אלא התוכגית, של השנייה

 פעולות לתכנית. ביחס כלשהן וקידום ציבור יחסי פעולות ולבצע ליזום רשאית תהיה החברה .10
 הסכם מגבלות פי ועל הצורך במידת והמשטרה החברה עם יתואמו המשדר הגוף של כאמור

 פנים מסגרת בכל כאמור ושיווק קידום פעולות ולבצע ליזום תוכל ישראל משטרת זה.
ארגונית.

 בצילומים בתכנית, ישראל משטרת של שמה את לאזכר רשאית תהא החברה ספק, הסר למען .11
 קידום לצורך בקדימונים וכץ לשידור שאושרה בתצורתה ונכללו התכנית עבור שנעשו

התכנית.

 לתכנית, בקשר בדימוס או בהווה משטרה איש עם ראיון כל תקיים לא כי מתחייבת החברה .12
ובכתב. מראש המשטרה נציגת הסכמת קבלת ללא ולאחריהם, שידורה במועדי

זה, הסכם חתימת במועד מהצדדים מי בידי שהיו מזכויות לגרוע כדי זה בפרק באמור אין .13

ביטוח ח.
 מדינת ולטובת לטובתה בזה המפורטים הביטוחים .את ולקיים לבצע מתחייבת החברה .1

 הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את ישראל למשטרת ולהציג ישראל משטרת - ישראל
מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר .,ה נספחוב להלן כמפורט הנדרשים והתנאים
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מעבידים nun ביטוח א.

 תחומי בכל מעבידים, חבות בביטוח עובדיה כלפי החוקית ארוריוחח את תבטח החברה .1
;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת

o יפחת לא האחריות גבול .2 ^ p p i p a ,שנה( הביטוח ולתקופת למקרה לעובד(;
היח ועובדיהם משוח קבלני קבלנים, כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח -3

ן כמעבידם ויחשב

 תאונת קרות לעניין ונטען היה ישראל, משטרת - ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .4■
 מעובדי מי בלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים הס כי כלשהם מקצוע מחלת ו/או עבודה

שבשירותה, ועובדיהם משנה קבלני קבלנים, החברה,

שלישי צד בלפי אחריות ביטוח ב.

מדינת דיגי פי על שלישי, צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותה את תבטח התברח ג.
 דוקומנטארית טלוויזיה ותכנית והפקת לצילום הקשור בכל ורכוש, וגף נזקי בגין ישראל,

 בפעילות בשגרה, בפעילותם הביטחון כוחות אנשי אחרי העוקבת ״,2 ׳׳כחולים בשם
 זה ובכלל כך, על שיוחלט ככל בפועל שידורה לרבות האישיים, ובחייהם מבצעית,

 משטרת עבוד משטרה לאנשי וראיונות תחקירים קיום מבצעית, בפעילות השתתפות
 ישראל מדינת תחומי בכל והצילומים, הראיתות התחקירים, יבוצעו בו מקום בכל ישראל

1 ישראל משטרת ויחידות תחנות במתקני, לרבות המוחזקים, והשטחים
ת מטך יפחתו לא האחריות גבולות .2 ד ק מ ל ^ ■ ■ ■ ■ ^ ;הביטוח)שנה( ולתקופת -
(:CROSS LIABILITY)צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .3

ובני מפקדים שוטרים, מדינה, עובדי צוות, אנשי הפקה, עובדי תחקירנים, צלמים, .4-
 צד ייחשבו רכושם כולל החברח של המעבידים חבות בביטוח מכוסים שאתם משפחותיהם,

שלישי;
i שלישי צד רבוש ייחשב ישראל מדינת רכוש . 5

קבלנים, של פעילות בגין שלישי צר כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .6
•, ועובדיהם משנה קבלני

 למעשי אחראים שייחשבו ככל ישראל, משטרת - ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .7
מטעמה. הפועלים וכל החברה מחדלי ו/או

מקצועית אחריות ביטוח ג.

;מקצועית אחריות בביטוח פעילותה בגין המקצועית אחריותה את תבטח חחברה .1
הפועלים כל ובגין עובדיה החברה, של מקצועית תיבה מהפרת נזק כל תכסח הפוליסה .2

 בלתי מצג חשמסה, או טעות מחדל, לרבות רשלנות, ממעשה כתוצאה אירע ואשר מטעמה
טלוויזיה ותכנית והפקת לצילום הקשור בכל לב, בתום שנעשו רשלנית הצהרח נכון,

בשגרה, בפעילותם הביטחון כוחות אנשי אחרי העוקבת ״,2 ״כחולים בשם דוקומנטארית
 זה ובכלל כך, על שיוחלט ככל בפועל שידורח לרבות האישיים, ובחייהם מבצעית, בפעילות

 משטרת עבור טשטרח לאנשי וראיונות תחקירים קיום מבצעית, בפעילות השתתפות
ישראל מדינת תחומי בכל והצילומים, הראיונות התחקירים, יבלצעו בו מקום בכל ישראל

13
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בחתאס ישראל, משטרת ויחידות תחנות במתקני. לרבות המוחזקלכז, והשטחים
ישראל; משטרת ־ ישראל מדינת עם החברה של להתקשרות

(;Htpaami של- מסך יפחת לא הביטוח)שנה( ולתקופת למקרה האחריות נמל .3

הבאות:* ההרחבות את יכלול הפוליסה פי על הכיסוי .4
;עובדים של יושר ואי מרמה (1

ביטוח•, מקרה עקב עיכוב ו/או השימוש אובדן לרבות מסמכים, אובדן (2

;בפרטיות פגיעה הרע, לשון דיבה, הוצאת (3
i לפחות חודשים 6 ל הגילוי תקופת הארכת <4

 יכסה לא הביטוח אולם CROSS LIABILITY ־ צולבת אחריות סעיף (5
ישראל; ישראל-משטרת מדינת כלפי החברה תביעות

 למעשי אחראים שייחשבי ככל ישראל, משטרת - ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .5
מטעמה. הפועלים וכל החברה מחדלי ו/או

רכוש גיסות

מצהירה; החברה
 הצילום ציוד - ״2 ״כחולים התכנית הפקת עבור והרכוש הצילום לציוד ׳הנוגע בכל כי .1

היגו ערבו - התוכנית וצילומי הראיונות התחקירים, ביצוע לצורך שימוש בו שיעשה
:כינון בערכי ₪

!התכנית וצילומי הראיונות תחקירים, ביצוע במסגרת מטעמה נוסף ציוד יהיה לא כי .2

 מטעמה הפועלים ז/או עובדיה מטעם ו/או החברה מטעם נוסף ורכוש ציוד שיובא ככל נ.
 וטלפונים ניידים מחשיבם לרבות התכנית, וצילומי הראיונות התחקלריס, ביצוע במסגרת

 נזק כל בגין מלאה אחריות עצמח על לוקחת היא בי מתחייבת החברח. - סלולאריים
 - ישראל מדינת את לנזקים אחריות מכל משחררת והיא זח, ולרכוש לציוד שייגרם

 ישראל משטרת ־ ישראל מדינת את בגינם לתבוע שלא ומתחייבת ישראל. משטרת
ועובדיהם;

החברה ידי על שימוש בו שייעשה ₪ ׳i/fe■ , ?ffii׳.: )■־׳'£של סך על הצילום ציוד ביטוח ,4
 התכנית הפקת לצורך התכנית וצילומי הראיוגות התחקירים, ביצוע לצורך מטעמה מי ו/או

ערכם. ובמלוא לגביו למקובל בהתאם הסיכונים כל או מורחב אש בביטוח הדוקומנטרית

לל>2

:־הבאים התנאים יכללו חנ״ל הביטוח פוליסות בכל

בכפוף נוספים, במבוטחים ישראל משטית - ישראל מדינת יתווספו המבוטח לשם .1
לעיל; כמפורט השיפוי להרחבי

 אם אלא תוקף כל להם יהיה לא מצדדים אחד ע״י הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2
;ישראל משטרת לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה

ישראל מדעת כלפי חזרה או חשתתפות תביעח, ,3תחלוף/שיבו זבות כל על מוותר המבטח .3
יחול לא שהוויתור ובלבד משפחותיהם ובני שוטריה מפקדיה, ועובדיה, ישראל משטרת -

;זדון למנת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת ^
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 כל ולמילוי הפוליסות עביר הפרמיות לתשליס המבטח כלפי בלעדית אחראית החברה .4
;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות

:החברה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל חנקובות העצמיות ההשוותפויות .5

כאשר המבטח אחריות את כלשהי בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל $.
 בחזקת הינו והביטוח ישראל ישראל-משטרת מדינת כלפי יופעל לא אחר, ביטוח קיים

;הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח
מהמקובל יפחתו לא המקצועית. האחריות בביטוח למעט הפוליסות, כל של הכיסוי תנאי .7

להרחבת בכפוף השנה׳,׳׳, את לציין )יש__________ביט נוסח ״פוליסות תנאי פי על
לעיל! כמפורט הכיסויים

המבוטחות. הפוליסות בכל שקיים ככל מבוטל רבתי רשלנות /או1 כוונה חריג .3
 ביטוח של קיומו על אישור או הביטוח פוליסת עותק למשטרת להמציא מתחייבת החברה .2

 ללא להיות האישור על זה, הסבם על החתימה למועד עד ההסכם, תקופת לכל תקף זה מסוג
הנדרשים. מהתנאים שינוי כל וללא הסתייגויות ו/או מחיקות

 ישראל משטרת - ישראל מדינת עם׳ החוזית ההתקשרות תקופת בכל כי מתחייבת החברה .3
 פוליסות כי מתחייבת החברה הביטוח. פוליסות את בתוקף להחזיק קיימת אחריותה עוד וכל

 משטרת ־״ ישראל מדינת עם ההתקשרות עוד כל בשנה, שנה מדי ידה על תחודשנה הביטוח
בתוקף. ישראל

a ידי על וחתומות מאושרות המחודשות הפוליסות העתקי את להציג מתחייבת החברה 
 סיום לפגי שבועיים המאוחר לכל ישראל למשטרת חידושן על ידו על חתום אישור או המבטח
הביטוח, תקופת

 הם הכיסוי ותנאי האחריות גבולות הנדרשים, הביטוחים כי בזח מוסכם ספק הסר למען .5
 מטעמה מי או המדינה אישור משום בהם ואין החברה, על המוטלת מינימלית דרישה בבחינת
 ורכוש גוף וחבות רכוש לסיכוני חשיפתה את לבחון ועלית לביטוח הסיכון ולגודל להיקף
לכך. בהתאם האחריות וגבולות הכיסויים, היקף לרבות הנחוצים הביטוחים את ולקבוע

 ועל דין פי על עליה החלה חובה מכל החברה את לפטור כדי חביטוח בסעיפי האמור בכל אין .6
 כל על ישראל משטרת - ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין ההתקשרות פי

זאת. התקשרות פי ועל דין פי על להם המוקנים סעד או זכות

 עם פעולה ולשתף הביטוח שבפוליסת הדרישות כל את בדייקנות לקיים מתחייבת החברה .7
.הצורן בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי המשטרה

 לביצוע הקשור בכל החברה להתחייבויות תקרה ו/או הגבלה להוות כדי הביטוחים בגובה אין .8
דין, ומכל ממנו שנובעות לתרופות או זה הסכם הוראות

̂ ותרופות אחריות מ.
 ו/או לגוף טהור, כלכלי / כספי נזק פגיעה, הפסד, הוצאה, אבדן, לכל אחראית תהא החברה .1

ו/או לעובדיה ו/או למשטרה בעקיפין, או במישרין שייגרם שהוא סוג מכל נזק ו/או לרכוש
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 ו/או מטעמה מי ו/או החברה ידי על זה הסכם מביצוע בתוצאה לרכוש, ז/או כלשהו ג׳ לצד
 בגין תשלום בשום תישא לא המשטרה זה. הסכם פל על החברה התחייבות מהפרת בתוצאה

הנ״ל.

 לה לקדימונים ו/או התכנית להפקת בקשר דין כל הפרת על אחראית תחיה החברה .2
 ו/או הרע לשון ו/או בפרטיות פגיעה שעילתה תביעה כגון בעקבותיה, תביעה ולכל ולשידורס,

מקצועית. אחריות

 ו/או לגוף טהור, כלכלי / כספי נזק פגיעה, הפסד, הוצאה, אבדן, לכל אחראית תהא החברה .3
 הסכם לביצוע בקשר מטעמה למי ו/או לחברה יגרם אשר שהם, וסוג מין מכל נזק ו/או לרכוש

כאמור. לנזק אחריות מכל פטורה תהא והמשטרה בעקיפין, ובין ישיר באופן בין זה,

 מטעמה, מי ו/או עובדיה מטעם אחרת תביעה או נזיקין תביעת לכל האחראית תהא החברה .4
זה, בחסכס לביצוע בקשר

 אחר תשלום כל או דרישה או פיצויים או נזק כל בגין המשטרה אתי לפצות מתחייבת החברה .5
 כל בגין המשטרה את לשפות וכן לעיל, 1-4 קטנים בסעיפים כאמור למשטרה ייגרמו אשר

 כל להגיש שלא החברה מתחייבת כן בעקבותם. המשטרה תישא בה הוצאת ו/או תשלום
 לפי תשלום ו/או נזק כל בבין מטעמה מי ו/או ישראל משטרת נגר מטעמה דרישה ו/או תביעה

זה. סעיף

כאמור. תביעה ו/או לפיצוי דרישה ו/או נזק כל בדבר החברה את לעדכן מתחייבת המשטרה'

 21 תוך ההפרה את תיקנה ולא שהיא סיבה מכל זה הסכם פי על התחייבויותיה החברה הפרה .6
 להפסיק הבלעדי דעתה שיקול לפי המשטרה דשאית מהמשטרה, בכתב התראה מקבלת ימים

 לגרוע מבלי וזאת ההתקשרות, לבטל או נוספת, התראה ללא זה הסכם נשוא ההתקשרות את
דין. כל פי על ו/או זה בהסכם כקבוע לשיפוי מזכותה

 כולן בהתחייבויותיה. לעמוד תוכל לא לפיה סבירה. אפשרות קיימת כי לדעת החברה נוכחה .7
 חחברה הודיעה ובכתב. פה בעל מיד, למשטרה כך על תודיע שהיא, סיבה מכל מקצתן, או

 זה סעיף הוראות ויחולו ההתקשרות את להפמיק דעתה שיקול לפי המשטרה רשאית כאמור,
המחויבים. בשינויים

 זה הסכם מכח בין למשטרה העומד סעד מכל לגרוע ומבלי זה, בהסכם באמור לפגוע מבלי .8
 צו ו/או זמני לפירוק ו/או לפירוק צו החברה נגד שיוצא במקרה דין, כל הוראות מכח ובין

 אז כי הוצאתו, ממועד יום 90 תוך בוטל לא אשר זמני נכסים כונס ו/או נכסים כונס למינוי
 תהיה והיא מראש הודעה מתן וללא לאלתר ההתקשרות את לבטל רשאית המשטרה תהא

 נכס כל ולעכב ערבויות ו/או בטחונות ולממש לחברה המגיעים בספים לקזז ו/או לעכב רשאית
 רשאית חמשטרח תהיה זה, בסעיף האמורים המקרים אחד בקרות בנוסף, לחברה. השייך
 למטרת שהועברו( )ככל לחברה ושהועברו שבבעלותה החומרים כל את לאלתר לידיה לקבל
זה. הסבם ביצוע
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 של חיובים הסבת שתוצאתם אחרת, חברח ידי על רכישתה או החברה מיזוג כי בזאת מובהר .9
 ,1999 - חתשנ׳־ט החברות, בחוק כהגדרתה הקולטת, להגרה זח הסכם פי על החברח

המשטרה. של ובכתב מראש אישור מחייבים

 הרכישה או המיזוג משמעות תהיה כאמור, ההסכם הסבת את המשטרה תאשר לא באם
זח. הסכם לעניין החברה כפירוק

 סוג מכל המשטרה, בנכסי דין כל לפי לח הקמה לעכבון הזכות על בזאת מוותרת החברה .10
ברשותה. שיימצאו שהס,

 אחד או נוסף סעד לכל הצד אותו של מזכותו לגרוע כדי בו אין זה, הסכם פי על שנקבע סעד .11
בהסכם. אחרת נקבע אם אלא דין, כל לפי ו/או זה הסכם פי על

 על כוויתור הדבר ייראה לא דין, כל פי ועל זה הסב□ פי על לו הנתונה בזכות צד השתמש לא .12
ובכתב. במפורש כך על הצהיר אם אלא הזכות, אותה

 אם אלא לו, שקדמו הסכמות או ומתן משא ו/או התכתבות כל במקום ובא מבטל זח הסכם .1
להסכם. ובמפורש בכתב צורפו

 מפרטי ו/או מתנאיו ו/או מההסכם שינוי כל זה, להסכם .1<5ה. סעיף להוראות בכפיף .2
 אם אלא ומחייב תקף יחיה לא בהתנהגות, ובין פה בעל ובין בכתב בין נספחיו, על הביצוע
זה. הסכם פי על והמורשים המוסמכים הגורמים ידי על חתום ויהיה בכתב ייעשה

 אחרון חתימת ממועד החל יחלו, בו הקבועות הקתקשרות ותקופות לתוקפו ייכנס זה הסכם .3
גביו. על החתימה מורשי

J

זה: הסבם הצדדים כתובות .4

 ,1 לב בר חיים דרך חמשטרה, דוברות ותקשורת, אוכלוסיה חטיבת - ישראל משטרת
ירושלים.

.______________________ בע׳יט קודה.תקשורת - החברה
 הגיעה כאילו תחשבנה כך, ובחישלחה רשום, בדואר תישלחנה זח הסכם לפי הודעה כל

כאמור. ליעדן הגיעו לא כי יוכח אס אלא מסירתן, מעת שעות 72 בחלוף ליעדן

שונות

ם1החת על באנו כן על
החברהישראל משטרת

n.-וחתימה שם n Q J ^ ר /  ל

> p ׳ _תפקיד:

n :_וחתימה שם s  A la 

f .תפקיד l y v O רז

:וחתימה שם

< k f/ __:תאריך תאריך!:תאריך
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הח״»: אני

\  j n i t y p j i i ה  סי לו כ א  r a * o n
■1*• »;«!

החברה נציגי ■י סודיות וימור הצהרת

א' נספח

פרטי שםמשפחה שם
'p/n(Ls _

האב ש□קוד□ שם

1/710./.I r ) f k

 על כנהוג שדה ביטחון בדיקת לגבי לערון במשטרה, מוסמך לגורם הסכמתי בזה נותן הריני
 המרשם בחוק לקבוע בכפוף והמודיעיני, הפלילי מהמרשם הרלוונטי המידע במלא ולעיין ידה,

.1981תשמ״א' השבים, ותקנת הפלילי

מ״ת??ןץותזנ׳בע קווח^ החתום: על באוני ולראיה



m son 1דו1*ה!תקש0אוכלו s

ב' נספח

״l ״כחולים בתבנית להשתתפות הסכמה כתב

ת.ז./מ.א.
תפקיד

רב, שלום

״התכנית״(. :}להלן ״1 ״נתולים התכנית בצילומי להשתתף הטכמתך על לן מודים אנו

זה. לעניין החברה וביו בינך היחסים את להסדיר ומטרתו

ישע: -1
 שתשודר התכנית את הקרובים בחודשים תפיק החברה בינינו, בשיחות לד שהובהר כפי א.

 התכנית להפקת בעבודה בהשתתפותך מעוניינת החברה ״הערוץ״(. )להלן: 2 בערוץ
״המשטרה׳׳(. :ולהלן המשטרה ידי על שנקבעו לתנאים ובכפוף ובתכנית

 בכפוף להם ומחוץ במתקניה הצילומים לביצוע הסכמתה נתנה המשטרה לידיעתך, ב.
 להסכמתך. ובכפוף ״ההסכמי׳( ולהלן: החברה חתמה עליו בהסכם שנקבעו לתנאים

לתכניה. או התכנית הפקת לתהליך אחראית אינה המשטרה
■ לעיונך. ההסכם ניסח מצ״ב

 לגרוע כדי בה ואין אישית הינה זה הסכמה בכתב התחייבותך .כי לך מובהר ג.
החברה. ובין המשטרה שבין וההסכמות מההתחייבויות

המכנית: .2

 המבצעית בפעילותם שתעסוק ׳׳2 ״כחולים בשם דוקומנטרית תכנית בהפקת המדובר א.
ישראל. במשטרת שוטרים של ובחייהם

 על יתפךסו אשר המשטרה, עם בתיאום שייקבעו צילום ימי 90 -3.במשך תצולם התכנית ב.
 ״תקופת הראשון)להלן: הצילום מיום החל חודשים, שבעה על תעלה שלא תקופה פני

 בשגרה, בפעילותם בתכנית המשתתפים וירואיינו יתועדו במהלכם הצילומים״(,
המשטרה. לאישור בכפוף האישיים, בחייהם הצורך ובעת מבצעית בפעילות

 על עולה שאינה לתקופה עד והכל חסרים, קטעים של השלמות צילומי תקופת גם תיתכן
 תיאום לאחר יעשו ההשלמות בתקופת הצילום ימי הצילומים. תקופת מתום חודשים 5

המשטרה. נציגי עם מראש

 ידי על שייקבעו והמקום הזמן לגבולות בהתאם תעשה המשטרתית הפעילות צילום ג.
והחברה. המשטרה שבין בהסכם שנקכע כפי והכל המשטרה,

 ע□ בתיאום וזאת, יצולם התמית בצילומי חלק לקחת שיסכים מי רק כי בזאת מובהר ד.
את הביעו שלא אנשים בתכנית יכללו לא ההסכם. מכוח המוסמכים המשטרה נציגי

התכנית, ובהפקת בצילום השתתפותך לצורך עמך ההתקשרות הוראות את כולל זה מסמך

to תקקורת קווה
ח.פ,

בע״מ

v



 בנוסף, זה. כתב כדוגמת הסכמה כתב על חתימתם ידי על בתכנית להשתתף רצונם
 שלב בכל בה השתתפותם להפסיק בתכנית למשתתפים תאפשר החברה בהסכם, בקבוע

המשטרה. דרישת לפי ו/או לבקשתם.

 שימוש החברה תעשה בתכנית, נוספים משתתפים והקלטת הקלטתך לצורך ה.
 ידי על המשתתף, של יזום יידוע מחייבת אחרת הקלטה כל ביצוע אישיים. במיקרופונים

ההקלטה. לביצוע ובסמוך טרם מטעמו, מי או ההברה

הצילום: הרשאת ובללי הסכמות

 לצלמך לה ולאפשר תמורה, כל ללא החברה, עם פעולה לשתף בחתימתך מאשר הנך א.
ההסכם. לפי המוסמכים המשטרה נציגי לאישור בהתאם התכנית, להפקת

 בקשר החברה של המסחריים ו/או המקצועיים בשיקוליה להתערב תוכל לא כי מובהר ב.
אותך. כוללים הס אם גם לצילומים,

 רשאית היא ופי מועדו, ו/או התכנית שידור לעצם מחויבת אינה החברה כי מובהר ג.
עת. בכל בה השתתפותך את ו/או התכנית את לבטל ו/או להפסיק

 את וכולל אמת הנו בתכנית השתתפותך לצורך מטעמה לטי ו/או לחברה שנתת המידע ד.
לתכנית. הרלוונטיים הפרטים

 ייכללו בהשתתפותך קטעים כי מטעמה, ממי ו/או מהחברה לדרוש תוכל לא כי לך ידוע ה.
 כלשהי בצורה ו/או בדרך יערכו ו/או ישונו ו/או ישודרו או.לא ישודרו ו/או ייכללו לא או

לה. בקדימונים ו/או בתכנית

 הסכמה כתב על החתימה ממועד כי מתחייב הנך להלן, א.7 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי ו.
 רשתות אילו באי תעלה/תכתוב לא התקנית של האחרון הפרק של לשידורי ועד זה

 הנוגע צילום ו/או תמונה ו/או מידע כל וכו׳( Facebook ,Twitter, Instagram] חברתיות

ומהמשטרה. מהחברה מראש אישור לכך קיבלת אם אלא לתכנית, ו/או לחברה

 הנך p ועל ובצילומים התכנית בהפקת רבים משאבים משקיעה החברה כי לך ידוע ז.
 האמור, אף על במלואם. הצילומים את להשלים מנת על מאמץ כל לעשות מתחייב
כלשהו. בתשלום אותך תחייב לא מצדך הצילומים הפסקת

 ומהותה, התכנית לאופי בנוגע מקיף הסבר קבלת פי בחחימתך מאשר הנך בנוסף, ח.
 בתכנית ושהשונתפותך בתכנית להשתתפותך הקשורים ההיבטים לכל מודע שאתה
החופשי. מרצונך נעשית

 לעמוד יכולתך את ששקלת לאחר נעשתה זה הסכמה כתב על חתימתך כי מצהיר הנך ט.
 המשמעויות כל את ומקבל מסכים מבין חנך כי וכין הסכמה כתב פי על בהתחייבויותיך

בתכנית. מהשתתפותך הנובעות

ההמסשיות! ופת1תל
 למועד ועד עליו חתימתך מיום תקפות זה הסכמה כתב לפי התחייבויותיך כי מובהר א.

התכנית. של הראשון השידור במסגרת התכנית של האחרון הפרק שידור

jrnieipn! rsk0i>5»K m w־ *



רת1תקש1 ז5זאובל!ם חטיבח

 וזום אחרי גם לחול ימשיכו זה הסכמה לכתב 6 סעיף פי על החברה זכויות בי מובהר ב.
שהיא. סיבה מכל כאמור, התקופה

התכנית! וסירוס ציבור יחסי .5
 עניין בכל מהתקשורת לפניות תענה ו/או לתקשורת תפנה לא כי בחתימתך מאשר הנך א.

 ויפנו במידה מטעמה. מי אל ו/או החברה אל ו/או לערוץ בתוכנית, להשתתפותך הנוגע
חחברח. ואת זה הסכם לפי המוסמכים המשטרה נציג את בכך לעדכן עליך כאמור, אליך

 לפי המוסמכים המשטרה מנציגי לכך אישור ויתקבל לכך הסכמה ותביע במידה ב.
לתכנית. בקשר ותתראיין הערוץ עם ו/או עמנו פעולה תשתף ההסכם,

זפזממסנייודמזגי: .6
 וסוג מין מכל הבלעדיות הרוחני הקניין וזכויות היוצרים זכויות כל כי בזאת מאשר הנך א.

 או הקלטות למעט המצולמים, מהחומרים חלק כל ו/או ממנה חלק בכל ו/או בתכנית
לשידור, שאושרה בתצורתה בתכנית נכללו לא אשר ישראל משטרת שבבעלות צילומים

 זכות - לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי זמן, הגבלת ללא בחו״ל והן בארץ הן יחיו
 זבות המכירה, זכות דיגיטלי(, תוכן העברת באמצעי )לרבות התכנית של השידור
 זכות הפומבי, הביצוע זכות הפרסום, זכות השעתוק, זכות המסחור, זכות ההפצה,
 אם בין התכנית, של אחרית קניינית זכות וכל ההשאלה, זכות ההשכרה, זכות העיבוד,

בלבד, לחברה שייכות י לאו אם ובין לרישום נתונות יחיו אלה זכויות

 שנעשו בצילומים שימוש ולעשות שמך את לאזכר רשאית תהא החברה ספק, הסר למען ב.
 עם להסכם ובכפוף זה הסכמה בכתב למפורט בהתאם קידומה ולצורך התכנית עבור

המשטרה.

 פיתוחים ו/או שינויים בצילומים, לעשות הזכות שמורה לחברה בי בזאת מאשר הנך ג.
 וכן התכנית של תרגומים ו/או קיצורים ו/או השמטות ו/או תוספות ו/או התאמות ו/או

התכנית. של מקבילים ו/או חוזרים שידורים לביצוע הזכות לו שמורה
 כקבוע ממנה, בחלקים ו/או בתכנית שימוש לעשות הזכות שמורה למשטרה כן, כמו

החברה. ובין שבינה בהסכם

 עד ולתכנית, לערוץ לחברה, הנוגע מידע כל בסודיות לשמור בחתימתך מאשר חנך א.
זה. ובנספח בהסכם כקבוע לשידורה,

 לפרסומים זה הסכמה כתב הוראות בין כלשהי התאמה אי ו/או סתירה של מקרח בכל ב.
 שבץ ההסכם הוראות זח. הסכמה כתב הוראות תגברנה התכנית בדבר כלשהם אחרים

זה. הסכמה כתב הוראות על יגברו והחברה המשטרה

מטעם האחראי המפיק עם קשר צור אנא בהבהרה צורך ו/או שאלה של מקרה בכל ג.
רמ״ד התכנית, לעניין המשטרה דוברות נציגת עם ו/או .............. ששמו החברה

בה. ולהשתתפות!׳ לתכנית הנוגעת שאלה בכל לעזור ישמחו וחם יזומה, דוברות

שמות: .7

 בע׳׳ט ®ןשמלת קורה
ח.פ.
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בברכח,
בע״מ תקשורת קודה

פיו: על לפעול ומתחייב תנאיו לכל מסכים ואני זה הסכמה כתב את בעיון קראתי כי לאשר הריני

 וחתע ש□
ת.ז./מ.א.

f, •תפקיד  .1137 ,.fi/ V
נ ך ^ .. :מאריד

ותקשורת אורלומיוז חמיבת
r1״•• , •!,!«* ■ :vsis*:• *- •י׳י־ך*׳ ,91*

0כע״ תסשנרמ קודה
& $ > פ 51374ח.
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ישראל משטרת להבוד

החכדה גציגי - סודיות לשמירת התחייבות

תחקירן/ במאי/ עורך/ מפיק/ז ת״ ,,הח״מ אני
כדלקמן: בזאת ומתחייב מצהיר ״2 ״כחולים התכנית בהפקת

 נמסר התכנית הפקת במסגרת לרשותי שיגיע ו/או לי שיימסר מידע או חומר כל כי מצהיר/ה אני
מתחייב/ת: ואני הנאמנות לידיי

 מי של לידיו או לידיעתו יגיע שלא זה תומר על לשמור מנת על הזהירות אמצעי בהל לגקוט א.
ן בו לעיץ מוסמך שאיננו

 ובגוף להלן המפורט המשטרה, לצורכי למעט נוספים, העתקים זה מחומר לעשות לא ב.
! ההסכם

המשטרה! נציגו לידי האמור החומר העתק להעביר ג.

:התכנית הפקת לצורך מלבד שימוש כל זה בחומר לעשות לא ר.

 התהנית להפקת ההתקשרות סיום עם כאמור מהחומר העתק כל המשטרה לידי להשיב ה.
ההסכם! בגוף כקבוע

 מהפקת כתיצאה אלי שיגיעו מידע או ידיעה בל אדם, בל לידיעת להעביר ולא בסוד לשמיר ו.
 ההסכם זה, התחייבות כתב הוראות פי על אלא שימוש כל בהם לעשות ולא התכנית

 הנוגעים וחומר ידיעה כל למשטרה ולהעביר לעת, מעת שיינתנו לפי המשטרה והוראות
!לתכנית בקשר שלישי צד מאת ללדיי הגיעו ואשר לתכנית

 באותו סודיות על ישמור התכנית בהפקת עבודתי בביצוע בידי שיסייע מי כל כי לכך לדאוג ז.
כאמור! אופן

 העונשין, לחוק 119ו- 118 סעיף לפי עבירה היא כאמור החחייבותי מילוי אי כי לי, ידוע ח.
 עובדה להביא ואדאג בחוק, הקבועים לעונשים כך בשל צפוי/ה אהיה וכי ,19/7 - התשל״ז

הסדרה. בהפקת עבודתי בביצוע בידי שיסייע מי בל לידיעת גם זו

חתימת מלא שם תאריך

המתאים את בעיגול הקף *
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\ רת1ותנ!ש ה5מ1^וכל חט״בת

לכבוד
בע״מ תקשורת קודה

המשטרה נציגי - סוריות לשמירת התחייבות

אישי .מספר.הח״פו אני

׳׳החבית״(: !בע״מ)להלן תקשורת קורה כלפי בזאת ומתחייב מצהיר

ומשמש.בתפקיד ״המשטיה״( :ישראל)להלן במשטרת משרת הנני .1
 נספח נשוא בהסכם כמוגדר ״2 ״כחולים בשם התכנית בחלקי בצפייה המשטרה של כנציגה

זה.
 התכנית אודות מידע בפניי ייחשף הרצ״ב, בהסכם כמפורט התכנית בחלקי הצפייה במהלך ,2

 ידי, על שנצפו התכנית לחלקי הנוגע מידע מוחלטת בסודיות לשמיר בזאת מתחייב והנני
 ומידע התכנית על העבודה סר□ ישראל משטרת ברשות ו/או ברשותי שהיה מידע למעט

 חוק, ולפי זה הסכם לפי מותר בי והשימוש ישראל משטרת' ברשות ו/או ברשותי שמצוי
התכנית. שידוד למועד עד ־ וזאת

שם:

 :תאריך

!תפקיד

:.חתימה

בע״ם
51374&34 יז.פ.
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ותקשורת יה0א!כלו תס״בת

לכבוד
 ישראל משטרת
 ותקשורת אוכלוטיה חטיבת

 המשטרה חשב
 ארצי מטה

ירושלים

ביטוחים קיום אישור הנדוו:

 למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
ו._______מיום הביטוח לתקופת ^ ו _____ז ר

״החברה״( )להלן!  
ר 3.0.111S______יום עד שו ^ ל כ לצילום פ

 בפעילותם הביטחון בוחות אנשי אחרי העוקבת ״,2 ״בחולים בשם דוקומנטארית טלוויזיה ותבנית והפקת
 זה ובבלל כד, על שיוחלט ככל בפועל שידורה לרבות האישיים, ובחייהם מבצעית, בפעילות בשגרה,

 בו מקום בבל ישראל משטרת עבור משטרה לאנשי וואיזנות תחקירים קיום מבצעית, בפעילות השתתפות
לרבות המוחזקים, והשטחים ישראל מדינת תהומי בכל והצילומים, הראיתות התחקירים, יבוצעו

I Q j f P
משטרת - ישואל מדינת עם החברה של להתקשרות ישראל, משטרת ויחידות מחנות במתקני,

להלן: המפורטים הביטוחים את ישראל,

ת ביטוח ם. הגו ה מעבידי __________________ ,מס פוליס

המוחזקים. וחשקחים ישראל מדינת תחומי בכל עובדיה כלפי החוקית אחריותה /

, יפחת לא האחריות מעל .2 ד ב ו ע ^ ■ ■ ■ ■ ^ - - הביטוח)שנה(. ולתקופת למקרה ^־

^ז1הביט .3  וייחשב היה ועובדיהם משגה קבלני קבלנים, כלפי שנן׳קמבוטח חבותו את לכסות רחב1ז
/. / כמעבידם/

 תאוות לעמי)/קרות ונטען היה ישראל, ־משטרת - ישראל מדינת את לשפות מורחב הביטוח .4
החברה, משברי מי בלפי כלשהם מעביד בחמת נושאים חס כי כלשהי מקעוע עבודה/מחלת

'''■V שבשיוותה, משנח׳ועובדיהס קבלני קבלנים,

ת ביטוח חריו שי. צד כלפי א ס' פוליסה שלי ____________________מ

 ורכוש גוף נוקי בגין ישראל, מדינת דיני פי על שלישי צד אחריות'כלפי בביטוח החוקית ד/אחריותה
העוקבת ״כחולים בשם דוקומנטארית טלוואיה ותכנית והפקת לצילום בכלעזקשור  אנשי אתרי ^־

 ככל בפועל ש^זנה׳ה לרבות האישיים, ובחייהם מ^נשת, בפעילות בשגרה, בפעילותם הביטחון כוחות
 משטרה של5לא וראיונות תחקירים קיום מבועית, בפעילות השתתפות זה ובכלל על שיוחלט ג

 תחומי׳׳עדינת בכל והצילומים, חתחקיריב^׳׳קראיונות יבוצעו בו מקום בכל *$ל1יש משטרת עבור
ויחידות־׳משטרתישראל. תחנות במתקני, לרבות המוחזקים, והשטחים ישראל

ףעהביטוח)שנה(.2ולתקונ למקרה יפחד^מסד־ שלא האחריות גבולות .2

(.CROSS LlABILITYj^ma אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3

ת, הפקה, עובדי תחקירנים, צלמים, .4 צוו ^  משפחותיהם, מפקדיס׳׳גקני שוטרים, מדינה, שבדי אנ
שלישי. צד ייחשבו רכושם כולל החברה של המעבידים חגות בביטוח מכוסים שאמם



אוכלוסיה!תקשורת חס״בת

שלישי. רכוש׳^ד ייחשב ישראל מדינת רכרש .5

 קבלני קבלנים, של פעילות בגין 1 שלי צד כלפי המבוטח ש> חבותו אח לכסות הביטת/מורחב .6
ועוא משנה

 ו/אן למעשי אחראים שייחשבו ככל ישראל, '׳׳משטרת- ישראל מדינת את מורחב׳לשפות הביטוח .7
מטעמה. הפועלים וכל חחברח מחדלי

,מס פוליסה מסצועית, אחריות ביטויו
מקצועית, אחריות בביטוח החברה של המקצועית אחריותה ביטוח .1

 מטעמם הפועלים כל ובגין עובדיה החברה, של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה .7
 הצהרה נכון, בלתי מצג השמטה, או טעות מחדל, לרבות רשלנות, ממעשח כתוצאה אירע ואשר

 בשם דוקומנטארית טלוויזיה ותכנית והפקת לצילום הקשור בכל , לב, בתום שגעשו רשלנית
 ובחייהם מבצעית, בפעילות בשגרח, בפעילותם הביטחון מחות. אנשי אחרי העוקבת ״,7 ״כחולים

 קיום מבצעית, בפעילות השתתפות זה ובכלל כן, על שיוחלט ככל בפועל שידורה לרבות האישיים,
 התחקירים, יבוצעו בו מקום בכל ישראל משטרת עבור משטרה לאנשי וראימות תחקירים
 תחנות במתקני, לרבות המוחזקים, והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל והצילומים, חראיונות

ן ישראל טרתמש - ישראל נתמדי עם החברה של להתקשרות בהתאם ישראל, משטרת ויחידות

הביטוח)שנה^לא^יפחת׳מסך־ ולתקופת למקרה האחריות גבול .3

הגאות:־ ההרחבות אח כולל הפוליסה פי על הכיסוי .4

;עובדים של יושר ואי מרמה !(

i ביטוח מקרח עקב עיכוב ו/או השימוש אובדן לרבות מסמכים, אובדן (2

1 בפרטיות פגיעה הרע, לשון דיבה, הוצאת (3

לפחות; חודשים 6 ל הגילוי תקופת הארכת (4

 ההכרה תביעות יכסה לא הביטוח אולם CROSS LIABILITY ־ צולבת אחריות סעיף (5
ישראל, ישראל-משטרת מדינת כלפי

 ו/או למעשי אחראים שייחשבו ככל ישראל, משטרת -׳ ישראל מדינת את לשפות מורחב הביטוח .5
. מטעמה. הפועלים וכל החברה מחדלי

• ____________ מס' פ*ל»סת רכוש, &>טוח

nnzmn:מצהירה /

 בו שיעשה הצילום ־^עיוד ״2 ״כחולים התכנית הפקת עבור והו׳יקש הצילום לציוד הנוגע כקבכל .1
ת התחקירים, ביצוע שימ^/לצורך נו או J;M ערכו - התוכנית וצילומי ה wn;■

/ S פננון. בערכי ₪
התכנית. וצילומי הראימות קקירים,51ביצוע במסגרת מטעמה צע^נוסף יהיה לא בי .2

 במסילת מטעמה הפועלים ו/או עובדיה מטעם ו/או החברה מטעם מסף וחמש ציוד שיובא ככל . 3
u לרבות התכנית, וצילומי הראיתות התחקירים, ביצוע iyjm סלולאריים וטלפונים ניידים - 

ולרכוש לציוד שייגרם נזק כל מין מלאח אחריות עצמה על לוקחת חיא כי מתחייבת החברח
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לכגוד
 ישראל משטרה
 ותקשורת איכלזסיח חטיבת

 חשכחמשטדח
 ארצי מטח

ירושלי□
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3 u m

 לקכוטחנו ערבנו הי בות מאשרים הננו
M/ 9> טיום חביטוח לתקוגת

aas821s1!KJ0BSKiS1aa

̂יו 11 יום 1 | v  <y
 ״תחברת״( .}לחיו:

לצילום חקשוד .בכל
 מעילותגז חביסחוך כוחות אנשי אחדי תעוקבת ״,1 ״לחולים בשם דוקוםנםאוית םלוויוית ותמית מזפקת

 M ובכלל כל, על שיוחלש בכל נבחנל שידווח לובווו חאישיים, ובחייהם ונבצעית. .בפעילות »ש»דח,
און תשתתפות מי m לאנשי איתות מ׳ תחקירים קיום במלית, ל o«fl מ מקום לבל ישראל רת0םש לבור 

 לרבות הבוחוידים, יתשטאים •שואל מריט* תחום• לבל ותצילוםים, חראיתות ,התחקירים יכחגייו
 משטית * ישראל מדיית עם חחברח של להתקשרות בהתאם ישראל, גישפריו ויחידות תחנתו למתקני,
להק! הםפורטים הביטוחים את ישראל,

» »יטוח « V£ מט' הוליט0יךים,_1ן*יון I ^ W  \0VW fr
 המוחזקים. והשטחים ישראל מדיגת תחומי נבל עובדיח כ&£י החוקית אחריותה .1

נ מ ו ק מ ל ו ה ד ק מ ל ן ד נ ו ן ■ ■ ■ ■ ■ ■ ושנח(. הביטוח ^
ס, המבוטח של tJnSn ntC/ntth חביליוח'מוריוב ג.  וייחשב חיה ועובדיהם משיה שני$5 לעי^מני

כמעבידמ.
 תזענת קרות לעניין תטען חיוו ישראל, משטרת - ישראל מדינת את לשמת מורחב הביטוח .4

חחברוז, מעוברי מי כאיי כלשהכז מעביד בחבית נושאים חם כי כלשחי מקצוע עגודח/טחלת
שבשירוחח. יעזבדיהס משנח קנאי קבלנים,

שי. לד. כלמי תחריות »ט' קיליטה שלי

 ורמש מף מקי בגין ישראל, מדינת דתי לי על שלישי צי כלפי אחריות בביטוח חחוקית אחריזתח .1
 אנשי אחרי חעוקיח ״,3 ״כחולים בשם חקומנטארית טלודיויח ותמית וחפקת לנדלום הקשור בגל

 ככל בפיעל שייורח לרבות יזאישיים, ובחייהם מבצעית, בפעילות בשגרח, בפעילות□ הביטחון כוחות
משטרי! לאנשי ויאיזגות תחקירים קיום מבצעית, בפעילות השתתפית ות ובגלל ,p על שיוחלט

 מדינת תחומי בכל והצילומים, חראיונות חתחקירים, יבוצע! בו מקום בכל ישראל משטרת עבור
ישראל. משטרת ויחידות תחנות במתקני, לרבות המוחזקים, והשטחים ישראל

jrav)הביטיח ולתקופת למקרח -דסו&חוויפשלאי האחריות נבולות .2
(.CROSS LIABILITY)צולכת אחריות סעיף נבלל בפוליסח .1
 משפחותיהם, ובני מפקדייז שוטרים, מדיניה עובדי צוות, אנשי קח,0ח בדי עז תחקירנים, צלמים, .4

שלישי. ייחשבו»ד רכושם כולל חחברח של חםעבידיס חגית ח כגיסו מכוסים שאינם
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^י ־מדעתיי ' י י י3'4י *1י ״יי״ * c>/ ״ h j ד£י ,4 <5>גי(
 סבלני קבלנים, של פעילות מין שלישי צד כלפי המבוטח של חבזחו את לנסות מורחב הביטוח

ועובדיהם." משנת ;
ו/או למעש* אחראים שייחשבו נכל ישראל, טשטדת — ישראל מדינת את לשהות מורחב תניטוח .7

מטעמה. הפועלים טוורליחחברח^כל

0 ,m yttgtrffcyw iwםנז> ולישח
i אחריוג^מקצועית בביטוח התבדה של אוזריווגוד^גקטעית ביטוח

 םטעםם כלחפיעלים ובניו חחב^^יבדיה של מקצועית חובה טקמהפרת בל מכסה קמוליסח
ע איר ק ^ ומחרה נבין. בלתי מצג קה,0$אזד? טעות מחדל, לרבות כתוצאת ו

 בשם דוקימנטאדית jprfrfoo ותכנית והפקת לצילום הקשור גכל , לב, בתום רשלגית/שנעשו
 ובחייחם בפעיסי^קבצעית, בשגרה, בפעילותם חביטהון ביחוח אנשי אחרי העוקבת y׳2 ״כחולים

ל בפיעל שידורה לרמת האישיים,  קלם בפעילות׳ר^נעית, השתתפות יה ובכלל כך, על שיוחלט מ
 תוחקידים, יבוצעו בו מקום בכל ישראל משטרת עבור סשטדח לאנשי וראיז&ית תחקירים
 תחיית במתקני,' לרבות חסוחוקיס, ישראל׳וקשטחימ מדינת מחוטי ביכל וחצילוממב הראיונות
 ,ישראל• משטרת - ישראל מדינת חחרתקמז של להתקשרות ישרא£בהתאם משטרת ויחידות

 יכחת לא ?שנח( הביכייח ולתמותת לחקרח האחריות נבול
/ חבאית,' חחרתבות כוללאל חמלמזה עלפי ,הכיסוי

/ עונדים! של עשר ואי מרטה (1/
 ;ביגזיח mpo עקב עיכוב מאי השימוש ע6או לרבות מסמכים, אובדן «/

o ן פגיעה׳קט־טיתז הרע, לשון דיבה, חמאת /
/ ;חודשינ^פחות 6 ל חגילזי תקופת חארצת (4
 חחכרח תציעות יכסה לא הביטוח אולם CROSS LIABILITY ־ צילבח מות7א( סעיף (3

/ ישראל,• טדינת׳קזראל-משטרת בלפי
 ו/או למו&י אחראים שייחשבו ככל ישראל, משטרת - ישראל מדינת את לשהות מירחב חניטוח
הפועליט׳טטעםח. וכל החברה מחילי

מצהירה! החברה

כי  בו שיעשח הצילום ציוד - >־2 ״כחולים התכנית וחרבוש^מרתפקת הצילום לציוד הנוגע בכל ב_
̂זשלצירך י • •r ■ל■ התו ערבי - חוזוכניוז תראיוגית׳םקלוטי התחקירים, ביצוע שי

y >קר5בערכי טז r
m־»ppnn ביצוע במסנרת מטעטח זעסך4ציו יחיה לא כי .2 1w#fIo התכנית. וצילומי
J ̂וז«עלים3עו מטעם ו/או חחברח מטעם ויכה^כתזן* ציוד שיובא ככל ̂ןא  במסגרת מטעמה דיה

 - סלולאריים נייריל^קלפזט□ מחשיבם לרבות התכנית, חראיתהקוצילוטי התחקירים, ביצוע
ולרכוש לציה׳ שיינהם נוק כל מין םי«נח אחריות עצמה לוקמ^על תיא כי מתחייבת החברח



gדו ב ר ה חג סי לו ג r או n K ip m

*0יז ומתחייבת ישראל, משטרת—ישראל מריות את לנזקיס משוזדד׳מ־ש^לאחריות וחיא «ח,
שו? כח־ינת את נגעם לתבוע ועובדיהם. ישראל ל-»שטרת1י

4. ^M P ־ של סד על הצילום צידד • «fnwimi c י ■ יי־י ■יי* wiww י ™ייי
 mam הפקת לצורך תתכגית ילוםו3£«״1הו־איונ התחקירים, ביצתנ *^לצזרך15י6מ מי האו

ילדכם. קגג^לגךעובמלוא155בחחאם חסינוויםבל או «צמורחב1הדזקימנטדיתבב>טוו
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הנאים! התנאים נכללו הנ׳יל הביטוח פוליטית כבל

 לחרחבי נכפוף ישראל, משטרת - ישראל מרמת נוספים! כמבוניחים התמסרו רומכיסח לשם ■1
>/יל. כמפורט השיפוי

 )יתנה אם אלא תוקף בל לתם יחיה לא הצדדים אחד עו׳י הביטוח ביטול או צמצום של מקוזז בכל .1
ישראל. משטרת לחשב רשום במכתב לששת יום 40 של מוקדמת חודילה ידמו צל

 משטחת ישראל■ מדינת כלפי תזרח. או השתתפות תביעה, שיבוב׳תוזלוף, בלולות על אנוםוותרים .3
מי שוטריה מבקריה, ועובדיהם, ישראל  אדם לטובת יחול לא שהוויתור ונלכד משפחותיהם, ו
ודק. הוונת מתוך לגוק שגרס

מ! .4 »  וזהובות סל ולמילוי חפנליטות כל יגבזר הביטוח דמי לתשלום כלפינו גדית0ג אחראית ו
הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על המוטלות

ההברה. על בלעדית פנליסחופוליסהתוצלנה בכל הנקובות העצמיות חחשתתגייות .5
 קיינז לאשר המבטח, ה אחריו את שהיא לל בדרך מצמצם או קיע9חם הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

 ראשוני ביטוח בחוקת חינו והביטוח ישראל, משטרת ׳ ישראל, מדינת כלבי יופעל לא אחר ביטוח
תביטית. גי על הזכויות במלוא המיכח

 י3 על מהמקובל יפחתו לא המקצועית, האחריות בביטוח למעט הפוליסות, כל של חכיסדי תנאי .7
_351i ׳׳פוליסות תנאי T * ® n wכמפורט הכיסויים להרחבת בכפוף תשנה(״, את לציין ____)יש 
לעיל״

J ת מגוזנ U•* המבוטחים הפוליסות בלל שקיים ככל מבוטל רבתי רשלנות ו/או הר r, כ־, ^ ״ J /0י y> / כ <
זיי y 1 ^ י־ גנ -* S - i 'h t f*® ח *H 3 ׳י■' ״ ־ ]^ >1 •J -W  h 'v f ’ t i  0V1 ficrT

!h 1 !(•״ft* שאין נגלדי יח באישור יזאמור *י על מפפודש שתו שלא כמת 1* המקורית הפוליסה ש**>*1 לתנאי מסוף
■ ™ מיי ■•״יייי *■ " f c״*(, ״*< / '׳׳״•״ !1 6 4

*׳k « רב, בכבוד
/

_ :ובטח מז חתימת תאריד


