תאריך__________ :
לכבוד :
רשות העתיקות
מערך דוברות והסברה
ת"ד  586ירושלים
הנדון  :בקשה להסרטה
אנו ,החתומים מטה :
שם __________________________________________________________ :
מס' זיהוי  /מס' חברה ______________________________________________ :
כתובת ________________________________________________________:
מבקשים מרשות העתיקות )להלן :הרשות( להתיר לנו צילום סרט
במקום _________________________________________________________
בתאריכים הבאים_________________________________________________ :
לצורך_________________________________________________________ :
ובקשר לכך אנו מצהירים ומתחייבים ביחד ולחוד כדלקמן:
 .1החברה מתחייבת ,בזמן ביצוע הצילומים ,להקפיד הקפדה יתרה שלא לפגוע בעתיקות
שבאתר שבו יתקיימו צילומים ,ולקיים במלואן את כל הוראות נציגי הרשות שיינתנו לה
בקשר לכך.
 .2החברה תשפה את הרשות על כל סכום שתאלץ לשלם בשל נזק שייגרם לצד ג' כלשהו
כתוצאה מביצוע הצילום ,וזאת עם ולפי דרישתה.
 .3החברה תהיה אחראית ,באופן מוחלט ובלעדי ,כלפי עובדיה וכל מי שעוסק מטעמה
בהפקת הסרט ,לרבות בגין מוות ,נזק גופני ,מום ונזק רכוש שייגרם להם ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,כתוצאה מתאונה שאירעה בעת הצילומים או בקשר אליהם ,או בדרך
לעבודה וממנה.
. .4צוות התכנית יוכל להצטרף לפעילות מבצעית של היחידה למניעת שוד עתיקות בצוות
מצומצם של עד שני אנשים.
 .5בזמן הפעילות בשטח ,יישמע הצוות יישמע להנחיות מפקחי היחידה ,וזאת על מנת
לשמור על בטחון מבצעי ובטיחות אישית.
 .6במידה וצוות הצילום ישתתף באירוע מבצעי בו מעורבים חשודים ,יש לשמור על מספר
כללים:
• חשיפת האירוע ושידור צילומים מהאירוע ייעשו באישור רשות העתיקות בלבד ,בשל
החשש מחבלה בהליך משפטי או חקירתי.
• צוות הצילום מתחייב לא לחשוף שיטות פעולה )שיתבקש במהלך הצילומים שלא
לחשפן( ,אמצעים טכנולוגים או מידע רגיש שיגיע אליו בזמן שהותו עם אנשי היחידה
 ללא אישור של מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות.• נציגי רשות העתיקות יצפו בסרט המוגמר זמן סביר לפני שידורו .במידת הצורך,
לבקשת אנשי הרשות ,יטושטש פרצופם של חלק מאנשי הצוות של היחידה ,או של
החשודים.

 .7בתחילת הסרט או בסופו תוזכר בצורה הולמת העובדה כי הצילומים נעשו באדיבות
רשות העתיקות.
 .8השימוש בחומר המצולם או בחלק ממנו ,ייעשה אך ורק לצורך הנקוב לעיל ,זולת אם
יינתן אישור מראש ובכתב מהרשות להשתמש בו לצורך אחר.
 .9החברה תעביר לרשות הרשות  2עותקים מהסרט )עותק  ( DVDללא תשלום ,לשימוש
הרשות לצרכים לא מסחריים.
 .10אנו מצהירים כי ידוע לנו כי האישור ניתן לנו אך ורק על סמך הצהרותינו והתחייבויותינו
דלעיל.

________________________
חתימת המבקשים

