
  הסכם שירותי פרסום
 שנערך ונחתם ב__________ ביום __________ בחודש __________ בשנת __________ 

        

 

 בין

 

 _____________, ת.ז./ח.פ. ___________   

 מרח' ____________________________   

 מצד אחד    "(המפרסם)להלן: "   

    

 לבין

 

    _________________, ח.פ. _________   

 מרח' __________________________   

 מצד שני    "(הסוכנות)להלן: "   

    

 

והמפרסם מעוניין לבצע מסע הסברה ופרסום, ברדיו ובעיתונות הכתובה, שמטרתו  הואיל

 "(;מסע הפרסום__________ )להלן: "

 

קצועי ולשם ביצוע מסע הפרסום מבקש המפרסם לקבל שירותי פרסום מגוף מ והואיל

האמון על תכנון, ביצוע והפקה של מסע הפרסום מן הסוג הנדרש למפרסם, הן 

 "(;שירותי הפרסוםברדיו והן בעיתונות הכתובה )להלן: "

 

 והסוכנות מתמחה ועוסקת במתן שירותי פרסום; והואיל

 

והמפרסם פנה לסוכנות והסוכנות מעונינת ליתן למפרסם שירותי פרסום, הכל  והואיל

 הסכם זה;כמפורט ב

 

והצדדים חפצים להבהיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ולפרט את  והואיל

 המוסכם עליהם בהסכם זה;    

 

 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

  מבוא .1

 המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו. .1.1
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רך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה כותרות הסעיפים באות לצו .1.2

 לפיהן.

 הצהרות המפרסם .2

המפרסם מצהיר בזאת כי הסביר לסוכנות ו/או למי מטעמה את שירותי הפרסום 

 הנדרשים ממנה.

 התחייבויות הסוכנות .3

הסוכנות ממחייבת ומצהירה בזאת כי תספק למפרסם את כל שירותי הפרסום  .3.1

ליהם בהסכם זה, החל ממועד החתימה על ההסכם שידרשו על ידו ושהוסכם ע

 ועד למועד סיומו של ההסכם.

 הסוכנות תספק למפרסם את שירותי הפרסום כדלקמן: .3.2

הכנת והפקת קמפיין פרסום לרדיו ולעיתונות הכתובה, בעיתונים  .3.2.1

 __________.-__________, __________ ו

בשפות _____, הכנת _____ סוגי מודעות לפרסום בעיתונות הכתובה,  .3.2.2

 "(.המודעות_____ )להלן: "-_____ ו

הפקת _____ תשדירי פרסומת )ג'ינגל( שונים להשמעה ברדיו )להלן:  .3.2.3

 "(. הג'ינגלים"

הסוכנות מתחייבת בזאת כי במסגרת מתן שירותי הפרסום תיערך על ידה  .3.3

"( שיידרש לצורך מימון התקציבתוכנית מפורטת שתכלול הצעה לתקציב )להלן: "

 רותי הפרסום. המפרסם יאשר את הצעת התקציב מראש ובכתב. שי

הסוכנות מתחייבת בזאת להפעיל את מיטב מאמציה למען קידום האינטרסים  .3.3

 של המפרסם, תוך שמירה על אינטרסים אלה.

הסוכנות מתחייבת בזאת כי תמלא אחר כל ההתחייבויות החלות עליה לפי  .3.3

 ימנות ובמקצועיות.הסכם זה ותבצע את עבודתה בנאמנות, במה

הסוכנות מצהירה בזאת כי היא ו/או מי מטעמה קיבלה מהמפרסם הסבר מקיף  .3.3

על שירותי הפרסום הנדרשים, וכי הנדרש ממנה מובן ומספיק לה לשם ביצועם 

 בהתאם לדרישות המפרסם.של שירותי הפרסום 

 הסוכנות מתחייבת להפיק את הג'ינגלים, שהקריינים בהם יהיו שדרי הרדיו .3.3

 _____, ולהעבירם לאישור המפרסם עד ולא יאוחר מיום _____.-_____ ו

הסוכנות מתחייבת להדפיס ולהפיק את המודעות ברמה גבוהה ולהעבירן לאישור  .3.3

המפרסם, עד ולא יאוחר מיום _____. המפרסם יחתום על כל מודעה וישיבה 

 לסוכנות כשהיא חתומה על ידי מורשה חתימה מוסכם.
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ייבת להפיק ולהדפיס את המודעות על פי ההנחיות שיועברו אליה הסוכנות מתח .3.3

על ידי המפרסם ולכלול בכל אחת מהן את שם המפרסם ואת הלוגו שלו. 

 המפרסם יאשר בכתב את הצורה והתוכן של כל מודעה.

הסוכנות מתחייבת לבצע בדייקנות את כל הדרוש לשם פרסום המודעות  .3.13

בנספח א' , הכל במועדים ובכמויות כמפורט בעיתונות ושידור הג'ינגלים ברדיו

להסכם זה, לרבות מועדי הפרסום והשידורים המופיעים בו והעברת התשלום 

 לעיתונים ולרדיו במועד, עבור הפרסומים והשידורים שייעשו אצלם.

הסוכנות מצהירה ומתחייבת כי עובדיה ו/או מי מטעמה שיעסקו בביצוע שירותי  .3.11

 ועיים ומיומנים בביצוע שירותים מסוג זה.הפרסום יהיו עובדים מקצ

הסוכנות מצהירה כי הינה אחראית לבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם ביצוע  .3.12

יעיל ואיכותי של שירותי הפרסום, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

העיצוב הגראפי, הפקה ברמה גבוהה ואיכותית והעברת חומר מתאים לאמצעי 

 המדיה השונים.

הסוכנות מתחייבת בזאת לייעץ למפרסם ולהתייעץ עימו ו/או עם מי מטעמו בכל  .3.13

 העניינים הקשורים בשירותי הפרסום.

הסוכנות מתחייבת לקיים קשר קבוע עם המפרסם ו/או מי מטעמו ולדווח לו על  .3.13

 התקדמות ביצוע שירותי הפרסום. 

מפרסם הסוכנות מצהירה כי ידוע לה שאין בהסכם זה כדי לחייב את ה .3.13

בהתקשרות נוספת עם הסוכנות מלבד ההתקשרות על פי הסכם זה, וכי המפרסם 

יהיה רשאי לקבל שירותים דומים לשירותי הפרסום מספקי שירות אחרים 

 בתחום זה, בתקופת הסכם זה ולאחר תום תקופת הסכם זה. 

הצדדים להסכם זה מסכימים כי הסוכנות תהיה מופקדת על מינוי של המנהל  .3.13

י על פרוייקט הפרסום על פי הסכם זה וזאת לאחר שזהותו אושרה על ידי האחרא

 המפרסם. כל שינוי במינוי האמור יעשה בכתב ויכלול את הסכמת הצדדים.

   סודיות ואי תחרות .3

הסוכנות מתחייבת בזאת כי כל עוד הינה נותנת שירותי פרסום למפרסם על פי  .3.1

בעקיפין, בין בעצמה ובין  הסכם זה, תמנע מלהתקשר, בין במישרין ובין

באמצעות תאגיד משפטי אחר, עם כל גורם אחר העוסק בפעילות המתחרה לזו 

 שבה עוסק המפרסם ושיש בהתקשרות זו משום ניגוד אינטרסים.



-3- 

הסוכנות מצהירה ומתחייבת בזאת כי כל מידע שיגיע לידיה עקב קשריה עם  .3.2

אשר מתייחס לתחום המפרסם על פי הסכם זה, לרבות מידע שיוכן על ידה 

העיסוק של המפרסם, ישמר כמידע סודי, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות 

האמור, סודות מקצועיים, רשימת לקוחות וספקים, מחקרי שיווק, שירותים 

 ומוצרים.

 זכויות יוצרים, מוניטין וסודות מסחריים .3

י הפרסום כל זכויות היוצרים בכל חומר שייערך על ידי הסוכנות במסגרת שירות .3.1

יהיו קניינו הבלעדי והמלא של המפרסם. הצדדים מסכימים בזאת כי הסוכנות 

לא תהיה רשאית להשתמש בזכויות היוצרים ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או 

להעבירם לצד שלישי כלשהו ו/או להרשות שימוש בהם, אלא בהסכמה מפורשת 

 ובכתב של המפרסם.

היה בעל כל זכויות היוצרים ו/או כל זכות הצדדים מסכימים בזאת כי המפרסם י .3.2

אחרת מכל סוג שהוא המוקנית על פי דין בכל היצירות, הפרסומות, שיטות 

השיווק וחומרי הפרסום השונים אשר נוצרו ו/או נרכשו לצורך ו/או במסגרת 

הסכם זה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל טקסט אומנותי, גרפיקה 

ג'ינגלים, מאמרים, סיסמאות, תצלומים וכל חומר פרסומי ועיצובים, לחנים, 

 אחר.  

מוסכם במפורש על ידי הצדדים כי בטרם תזמין הסוכנות שירותי פרסום כלשהם  .3.3

מידי ספקי שירותי פרסום שונים תשיג אישור בכתב ומראש מכל הנוגעים בדבר, 

פרסום, לפיו תועבר לרשותו של המפרסם כל זכות שהיא באופן בלעדי בחומר ה

 לרבות שחרור מתשלום תמלוגים ו/או העברת הזכות לצד שלישי כלשהו.

הצדדים מסכימים בזאת כי המפרסם יהיה רשאי לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או  .3.3

הוספה ו/או צמצום ו/או הרחבה, כפי שימצא לנכון, בכל חומר פרסומי שנרכש על 

זו של המפרסם בהסכמים  ידו. לפיכך מתחייבת הסוכנות כי תפעל למימוש זכות

 שבהם תתקשר עם כל הנוגעים בדבר.

מוסכם במפורש בין הצדדים כי הסוכנות תהא הנתבעת היחידה לגבי כל תביעה  .3.3

שתבוא כתוצאה מאי הבטחת זכויות המפרסם כאמור בהסכם זה וכי המפרסם 

 יהיה משוחרר מכל תביעה לזכות כלשהי שתבוא מצדדים שלישיים.

 ם, הוצאות הפקה וייצורחיובים בעד פרסו .3

המפרסם ישלם לסוכנות עבור עלות כל פרסום שייעשה עבורו על ידי ספקי  .3.1

שירותי הפרסום השונים כמפורט בתקציב. התשלום הנ"ל יהיה כפוף למחירים 

 הממשיים כפי שהושגו על ידי הסוכנות אצל כל ספק שירותי פרסום כאמור.
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גין כל תשלום שהוא הקשור המפרסם מתחייב בזאת לשפות את הסוכנות ב .3.2

בייצור והפקת הפרסום, שישולם לצדדים שלישיים וזאת בהתאם לאישורו מראש 

 ובכתב של המפרסם.

הסוכנות מתחייבת בזאת כי תמסור למפרסם, ממועד חתימת הסכם זה ואילך,   .3.3

עדכון מפורט של המחירים וההנחות שמקבלת הסוכנות ו/או מתחייבת לקבל 

 פרסום השונים.מאת ספקי שירותי ה

הסוכנות מתחייבת בזאת כי אם תהיה זכאית בעתיד לעמלה ו/או הטבה כלשהי,  .3.3

אשראי ו/או הנחה כלשהו על כמות ו/או שטח או אם תקבל זיכויים כלשהם או 

תשלומים לכיסוי הוצאות כלשהן מצד ספק שירותי פרסום או יצרן חומרי 

לו את כל הסכומים שיתקבלו פרסום, תודיע מיד למפרסם ותזקוף לזכותו ותשיב 

 ו/או ייזקפו לזכותה של הסוכנות כאמור.

הסוכנות מתחייבת בזאת כי תעשה את כל הדרוש בכדי שהעמלות וההנחות  .3.3

שתתקבלנה, אם תתקבלנה, תהיינה בשיעור הגבוה ביותר שניתן יהיה להשיג 

 בהתאם לנסיבות.

 תשלומים לסוכנות .3

ת למפרסם חשבוניות על שירותי הפרסום ביום ה_____ בכל חודש, תגיש הסוכנו .3.1

 שבוצעו במשך החודש הקודם וזאת כפי שאושר מראש ובכתב על ידי המפרסם. 

המפרסם ישלם לסוכנות את התמורה בגין שירותי הפרסומות כנגד המצאת  .3.2

חשבוניות כדין בתוספת עמלה בשיעור %_____ מהתמורה כאמור )להלן: 

 "(.התמורה"

כוללת את כל העלויות וההוצאות האפשריות בגין מתן התמורה הינה סופית ו .3.3

שירותי הפרסום וכל דבר ועניין הכרוך בהם, למעט התשלומים האחרים אותם 

 התחייב המפרסם לשלם לסוכנות על פי הסכם זה.

מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים כי סיום ההתקשרות ביניהם לא מקנה לסוכנות  .3.3

 ום כלשהו.זכות כלשהי לתבוע את הקדמתו של תשל

התשלום לסוכנות יעשה תוך _____ ימים לאחר קבלת החשבונית, כשהמפרסם  .3.3

 בדק ואישר אותה, אך לא יאוחר מ_____ ימים ממועד מסירת החשבונית לידיו.

בעד חומרים ושירותים שניתנו או נעשו בהתאם לאישורו בכתב של המפרסם,  .3.3

ם והמפרסם ישלם תגיש הסוכנות חשבונות מקוריים )חשבונית מס( למפרס

 לסוכנות לפי התנאים שנקבעו לעיל.

 תקופת ההסכם וסיומו .3
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הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו ויישאר בתוקף עד ליום _____ )להלן:  .3.1

"(, אלא אם הוסכם בין הצדדים בכתב על הארכת תקופת מועד סיום ההסכם"

 ההסכם.

סוכנות עם צדדים שלישיים כל חוזה או הסכם שאינו ניתן לביטול ונערך על ידי ה .3.2

בקשר לשירותי הפרסום, בהתאם להרשאת המפרסם, והינו עדיין בתוקף עם 

מועד סיום ההסכם, יימשך עד השלמתו על ידי הסוכנות, והמפרסם ישלם כל 

 תשלום שהוא הקשור באותו הסכם, אלא אם נקבע אחרת בכתב בין הצדדים.

למפרסם כל רכוש ו/או חומרים במועד סיום ההסכם מתחייבת הסוכנות להעביר  .3.3

 ו/או זכויות שבפיקוחה ו/או ברשותה והקשורים לשירותי הפרסום של המפרסם.

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי הסוכנות לא תהא זכאית לקבל סכום  .3.3

 כסף כלשהו ו/או כל תמורה אחרת מצד שלישי.

יבויותיו הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי המפרסם יהיה משוחרר מהתחי .3.3

 על פי הסכם זה בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 הסוכנות תפורק ו/או ימונה כונס נכסים על כלל נכסיה. .3.3.1

 חל שינוי בהרכב השותפות או בבעלי המניות של הסוכנות. .3.3.2

יום מקבלת  13כל הפרה של הסכם זה על ידי הסוכנות שלא תוקנה תוך  .3.3.3

 דרישה מהמפרסם לתקן את ההפרה.

 ביטוח .3

תדאג לבטח את פעילותה נשוא הסכם זה בפוליסת הביטוח מתאימה,  הסוכנות .3.1

כולל פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מפני תביעות צד ג', פוליסה מפני תביעות 

לשון הרע, פוליסת ביטוח גוף ורכוש וביטוח הפקות והכל בסכומים וכקביעתו של 

 שמאי חברת הביטוח.

תקופת ההסכם ואף תציג את הסוכנות תדאג לשלם את דמי הפוליסה בכל  .3.2

 פוליסת הביטוח למפרסם במידה וידרוש זאת. 

 תרופות .13

הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים 

 .1333 -הקבועים בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

 בוררות .11

קשור לביצועו או פירושו כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין ה .11.1

של הסכם זה, תובא להכרעתו של בורר דן יחיד שזהותו תוסכם בין הצדדים, 

יום מיום פנייתו של אחד הצדדים למשנהו, ימונה הבורר  3ובהעדר הסכמה בתוך 

 על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.
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 חתימת הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות. .11.2

 . 1333 -וראות חוק הבוררות, תשכ"ח על הבוררות יחולו ה .11.3

 שינויים .12

כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים 

 להסכם.

 

 

 

 

 

 הודעות .13

הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה בדואר רשום, 

שיגורה בדואר רשום בבית ימים מעת  3תחשב כאילו הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך 

שעות ממועד  23דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס, תוך 

 שיגורה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:  

 

 

 

_________________      __________________ 

     הסוכנות        המפרסם          
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