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מצד אחד;

לביו !? שידורי קשת בע"מ
(להלן: "קשת")

ע"י בי'כ עוה"ד מוטי ארד ו/או נול מצליח
ממשרד עוה"ד רון גזית, רוטנברג ושותי

משדי רוטשילד 46, תל-אביב 66883
; פקס� 03-7111700 טלפון: 03-7111711

2. טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ
3. טמירה ירדני

(להלן שתיהן ביחד ולחוד: "טדי")

שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד רינה אגולסקי
ממשרד גרוס אורעד שלימוף ושות'
מדרך מנחם בגין 7, רמת גן 52521

; פקס: 03-6123322 מצד שני ,י טלפון: 03-6122233

הואיל: וביום 1.1.2014 הגיש אייזנברג לבית משפט השלום בתל אביב-יפו תביעה נגד שידורי
קשת בע"מ, טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ וטמירה ירדני, במסגרת ת.א. -1903-01

; 14 (להלן: "התביעה")

והואיל: והתקיים דיון פישור בפני כב' השופטת סיגל דומניץ-סומך במטרה להביא את
הצדדים לישוב המחלוקות ביניהם על דרך הפשרה ובמסגרת דיון זה הגיעו הצדדים

; להסכמות המגובשות בהסכם זה להלן

והואיל: ומבלי שכל צד מודה ו/או מסכים ו/או מאשר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של
הצד האחר ו/או מי מטעמו, מעוניינים הצדדים להסדיר את מכלול טענותיהם זה

כלפי זה ברוח טובה ובהסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט, כמפורט בהסכם זה.

לפיכך הוסכם יהותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. לאחר שאייזנברג הביע את רצונו כי קשת וטדי יסייעו לו לקדם את האלבום החדש שלו ואת
הקריירה שלו כאומן יוצר ומבצע וקשת וטדי הביעו רצון לסייע לאייזנברג, הסכימו הצדדים
כי קשת וטדי יישאו (בחלקים שווים ביניהן) בעלות שכרם של מנהל אישי ומנהל יח"צ (להלן:



(

"המגהלים") לאייזנברג לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) החל מהחודש הקלנדרי שיחל
לאחר סילוק התביעה בפסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה זה, וזאת עד תקרת עלות של
10,000 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבוניות כדין לכל חודש עבור שני המנהלים יחד (כלומר,

120,000 ש"ח בתוספת מע"מ לשנה אחת בלבד לקשת וטדי ביחד).

2. אייזנברג יעביר בכתב לקשת וטדי הודעה בדבר זהות המנהלים (מנהל אישי ומנהל יח"צ) אשר
אייזנברג יבחר. אייזנברג רשאי להתייעץ עם קשת וטדי לגבי זהותם של המנהלים, אך

ההחלטה והאחריות בעניין בחירה זו הינה על אייזנברג בלבד.

3. אייזנברג יתקשר ישירות בהסכם עם המנהלים. קשת תעביר תשלום מדי חודש לשני המנהלים
בסכום של עד 10,000 ש"ח לשניהם יחד, על פי חשבוניות שתקבל מהם קשת. טדי תשפה את
קשת בגין מחצית הסכום שקשת תשלם למנהלים. ביצוע התשלום על ידי קשת למנהלים יהווה

ביצוע חיוב התשלום למנהלים במקום אייזנברג ולא כצד ישיר להסכם עם המנהלים.

4. אייזנברג ומנהלו האישי (שימונה לפי האמור לעיל) זכאים לפגישה עם גבי מירה שפיגל מטדי
אחת לחודש לשם ייעוץ והכוונה של ניהול הקריירה של אייזנברג למשך תקופה של שנה, אשר
תהיה חופפת לשנת המימון הנקובה בסעיף 1 לעיל. הפגישה תיערך בתיאום של לפחות שבועיים

מראש לפי המועדים המתאימים לגבי מירח שפיגל.

5. קשת תסייע לאייזנברג, בהתאם לשיקול דעתה ובהתייעצות עם מחלקת יח"צ של קשת, לקבל
חשיפה בפלטפורמות השונות של קשת. מובהר כי הפלטפורמות של קשת עצמאיות לחלוטין
בנוגע להחלטות תוכן ועריכה ולכן שיקול הדעת הסופי באשר לחשיפה שיקבל אייזנברג הוא

של קשת בלבד.

6. מובהר כי מדובר במתווה שמחייב שיתוף פעולה מצד אייזנברג, השקעה מרובה של זמנו ומרצו
בפיתוח הקריירה המקצועית שלו וכי חתימה על הסכם זה לא מהווה התחייבות כלשהי מצד

קשת וטדי להצלחת אייזנברג.

7. אייזנברג מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי טדי ו/או כלפי קשת ו/או
כלפי מי מטעמם ו/או המועסקים על ידם ו/או באי כוחם ו/או סוכניהם ו/או כל גורם שהוא,
מכל סוג שהם, ביחס למידת ההצלחה שלו ומכיר בכך שמדובר בתהליך שנועד לתת לו אמצעי

לקידום בלבד ולא ערובה להצלחה.

8. הסכם זה בא להסדיר את כלל המחלוקות שבין הצדדים לתביעה, ועם חתימתו ובכפוף לביצוע
הוראות סעיפים 1-3, לא תהיינה עוד לצדדים טענות, דרישות או תביעות זה כלפי זה והם
מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה זה כלפי זה וכלפי כל מי
מטעמם, לרבות בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לתביעה דנן, לרבות ביחס להוצאות ו/או

לשכר טרחת עו"ד ו/או מומחים ו/או יועצים מכל סוג.

9. הצדדים מתחייבים להימנע בכל עת מחתימת הסכם זה ואילך מכל התבטאות בקשר לאירועים
שבהם עסקה התביעה וזאת בדרך ישירה או עקיפה, לרבות לא במסגרת ראיון עיתונאי, כתבה,
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טור דיעה, באמצעי תקשורת ו/או ברשת החברתית (פייסבוק, טוויטר, אינסטגרס וכוי) ו/או
באתר אינטרנט. ככל שצד להסכם ידע על פרסום שמתייחס לאירועים שבהם עסקה התביעה
אשר עתיד להתפרסם, ימסור הודעה על כך ללא דיחוי לצד האחר באמצעות בא-כוחו, על-מנת

להכין תגובה משותפת לפרסום.

10. קשת וטדי הסכימו להשתתף בהוצאותיו של אייזנברג בסכום של 30,000 ש"ח בתוספת מע"מ,
אשר יתחלק ביניהן בחלקים שווים. סכום ההשתתפות ישולם ישירות לעו"ד רפאל בייפוס
וזאת בתוך 30 יום מיום מתן תוקף של פסק-דין להסכם פשרה זה ועו"ד בייפוס ימסור לקשת

ולטדי חשבונית בגין התשלום בתוך 7 ימים מקבלת הסכום.

11. בתוך 3 ימים מיום החתימה על הסכם פשרה זה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן
תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, ללא צו להוצאות ולהחזרת האגרה או פטור מתשלום יתרת

האגרה לתובע בהתאם לדין ולקביעת בית המשפט.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אגנלסקי, ע'<"ד י/! מוטי̂א לינ̂ה ר רפאל בייפוס, ערי
ד^ע<וף)ושותי / לון גזית, לוטנבלג?ש#$י גיוס, אולע ב"כ אייזנבלג 

 ב"ב טדי וטמילה ילדני
^

1"כ קשת >

גיקו אייזנגלג
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