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 _________________________________________________: בתאריכים הבאים
 

 ___________ ______________________________________________:לצורך
 

 :ובקשר לכך אנו מצהירים ומתחייבים ביחד ולחוד כדלקמן
קפיד הקפדה יתרה שלא לפגוע בעתיקות לה ,בזמן ביצוע הצילומים, החברה מתחייבת .1

ה  ל את כל הוראות נציגי הרשות שיינתנוןקיים במלואלו,  שבו יתקיימו צילומיםשבאתר
 .בקשר לכך

כלשהו ' החברה תשפה את הרשות על כל סכום שתאלץ לשלם בשל נזק שייגרם לצד ג .2
 .וזאת עם ולפי דרישתה, כתוצאה מביצוע הצילום

כלפי עובדיה וכל מי שעוסק מטעמה , באופן מוחלט ובלעדי, החברה תהיה אחראית .3
בין במישרין , ם להםמום ונזק רכוש שייגר, נזק גופני, לרבות בגין מוות, בהפקת הסרט
 או בדרך ,ם או בקשר אליהצילומיםכתוצאה מתאונה שאירעה בעת ה, ובין בעקיפין

 .  לעבודה וממנה
צוות התכנית יוכל להצטרף לפעילות מבצעית של היחידה למניעת שוד עתיקות בצוות . .4

 .ל עד שני אנשיםשמצומצם 
על מנת וזאת , להנחיות מפקחי היחידהיישמע הצוות יישמע , בזמן הפעילות בשטח .5

 .לשמור על בטחון מבצעי ובטיחות אישית
 יש לשמור על מספר ,ם חשודיםעורבי באירוע מבצעי בו מףתתצוות הצילום יש וידהבמ .6

 :כללים
 בשל , באישור רשות העתיקות בלבדועשיישידור צילומים מהאירוע  וחשיפת האירוע •

  .בהליך משפטי או חקירתימחבלה החשש 
שיתבקש במהלך הצילומים שלא (צוות הצילום מתחייב לא לחשוף שיטות פעולה  •

אמצעים טכנולוגים או מידע רגיש שיגיע אליו בזמן שהותו עם אנשי היחידה , )לחשפן
 .  עתיקות ללא אישור של מנהל היחידה למניעת שוד-

, צורךה תמידב. שידורופני ליצפו בסרט המוגמר זמן סביר נציגי רשות העתיקות  •
או של ,  הצוות של היחידהיטושטש פרצופם של חלק מאנשי, לבקשת אנשי הרשות

 .החשודים
 



 
 
 
בתחילת הסרט או בסופו תוזכר בצורה הולמת העובדה כי הצילומים נעשו באדיבות  .7

 .רשות העתיקות
זולת אם , ייעשה אך ורק לצורך הנקוב לעיל, השימוש בחומר המצולם או בחלק ממנו .8

 .מראש ובכתב מהרשות להשתמש בו לצורך אחרנתן אישור יי
לשימוש , ללא תשלום) DVDעותק ( עותקים מהסרט 2החברה תעביר לרשות הרשות  .9

 .הרשות לצרכים לא מסחריים
 אנו מצהירים כי ידוע לנו כי האישור ניתן לנו אך ורק על סמך הצהרותינו והתחייבויותינו     .10

 .דלעיל
                                                                          

 
 

________________________ 
חתימת המבקשים


