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 התקשרות כםהס
  2018לחודש __________, שנת  __ ביוםשנערך ונחתם 

 
 ב  י  ן 

 
 תאגיד השידור הישראלי

 50-050195-2ישות מספר 
 אצל ש. הורוביץ ושות', עו"ד

 , תל אביב31מרחוב אחד העם 

 Eliezer.sharon@s-horowitz.comדוא"ל: 
 03-5660974פקס: 

 ("המזמין")
 ;אחדמצד      

 ל  ב  י  ן 
 

_________________ 
 ___________ ת.ז/מס' חברה

  :שכתובתו לצרכי הסכם זה
______________________ 

 דוא"ל: _________________
 פקס: __________________

 (השירותים" ן"נות)
  ;מצד שני      

 

, 2014-חוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"דשידור ציבורי אשר הוקם על פי והמזמין, אשר הינו תאגיד  הואיל:
אשר  2019הוא הגוף אשר אמון על פרויקט ההיערכות, הארגון, ההקמה וההפקה של תחרות אירוויזיון 

 ;2019 ,עתידה להתקיים בישראל בחודש מאי

ידים או ליח( במסגרתו פנה המזמין 24/2018ין מכרז פומבי )מכרז מספר פרסם המזמ 13.11.2018וביום  הואיל:ו
למתן , להגיש הצעות ארגון ומכירת כרטיסים למופעים ואירועיםבמתן שירותי  המתמחים תאגידים

, במסגרת פרויקט ("כרטיסים") בישראל 2019תחרות אירוויזיון שירותי ארגון ומכירת כרטיסים ל
  ;("ההזמנה")בישראל  2019, הארגון, ההקמה וההפקה של תחרות אירוויזיון ההיערכות

הגיש  - המכרז )כהגדרתם בהזמנה(מסמכי  כלאת  שבדק היטבלאחר  – ובמענה להזמנה, נותן השירותים :והואיל
את השירותים,  למזמין, במסגרתה הציע נותן השירותים לספק ("הצעת נותן השירותים") הצעה

 נותן והצעת, כהגדרתם להלן, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה ובהזמנה
 ;הזוכה כהצעה הוכרזה השירותים

 9בסעיף בכל תנאי הסף המפורטים  , וימשיך לעמוד,ונותן השירותים מצהיר ומאשר, כי הוא עומד :והואיל
הידע, הניסיון, האמצעים, המשאבים, היכולת וכוח האדם המתאימים, המומחיות, להזמנה וכי הינו בעל 

( ולצורך עמידתו בכל יתר התחייבויותיו על פי כהגדרתם להלן) את השירותים למזמיןעל מנת לספק 
י מסמכהכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים ב (,בהזמנה)כהגדרתם  המכרזמסמכי 

 ;המכרז

נותן למסור ל - זה הסכםב נותן השירותיםוהתחייבויותיו של  הצהרותיועל יסוד לרבות  - המזמיןוברצון  והואיל:
והכל את השירותים, כהגדרתם להלן,  למזמיןלספק לקבל על עצמו, נותן השירותים , וברצון השירותים

 ;מכרזמסמכי הבלתקופה, בתמורה ובהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים 

 :בין הצדדים, כדלקמןוהוסכם הותנה  ,לפיכך הוצהר

 הגדרות; כותרות; ונספחים מבוא .1

 חלק בלתי נפרד הימנו.  יםלהסכם זה מהוווהנספחים המבוא  1.1

שימוש לצורכי כל כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן  1.2
 פרשנותו של הסכם זה. 
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בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה להלן לצידם, אלא אם משמעות  1.3
 :זו אינה מתיישבת עם הקשר הדברים

 -" הצעת נותן השירותים" -ו "ההזמנה" "כרטיסים", ,, "נותן השירותים""המזמין" 1.3.1
 הסכם זה.ובמבוא לכהגדרתם, כסדרם, בראש 

 להזמנה. 4.1.2בסעיף  וכהגדרת -"אתר המכירה המקוונת"  1.3.2

 להלן. 8.2ף בסעי םכהגדרת -"בעלי המקצוע"  1.3.3

, אשר הודעה לגביו בו יתקיימו האירועים )כהגדרתם להלן( האולם או המתחם - "האולם" 1.3.4
 תמסר לנותן השירותים על ידי המזמין.

נרליות , שני אירועי חצאי הגמר ושתי חזרות ג2019אירוע גמר אירוויזיון  -"האירועים"  1.3.5
 18, ובסה"כ Green Room-אירועי הקרנה בתשעה וכן  לכל אחד מהאירועים האמורים

( אירועים לגביהם ימכרו כרטיסים, וכן כל אירוע נוסף לגביו יחליט המזמין עשרשמונה )
  )ככל שיחליט( למכור כרטיסים.

 להלן. 4.3כהגדרתה בסעיף  –"הודעת הסיום"  1.3.6

אשר הוגש על ידי נותן השירותים  בנוסח נספג "ג" להזמנה,טופס  -"טופס ההצעה"  1.3.7
 במסגרת הצעת נותן השירותים.

לספק בקשר למכירת  נותן השירותיםעל  אשרמכלול השירותים  -"השירותים"  1.3.8
 .כמפורט בפרק ב' להזמנהלרבות , המכרזהכרטיסים לאירועים על פי מסמכי 

 להלן. 5.1כהגדרתה בסעיף  -" "התמורה הכספית 1.3.9

ה' בכל שבוע שבו מתנהלים עסקים סדירים בבנקים  -כל אחד מהימים א'  - "יום עסקים" 1.3.10
חג, מועד, ערב חג או יום שבתון שבו בנקים בישראל לא פתוחים למתן למעט בישראל, 

)ובכלל זה כל התשובות שניתנו )ככל  , לרבות ההזמנה)כהגדרתם בהזמנה( .שירותים לקהל
הליך ההזמנה(  במסגרתנשאלו )ככל שנשאלו( שניתנו( על ידי המזמין לשאלות ההבהרה ש

 ולרבות טופס ההצעה. 

 להלן. 5.2.1כהגדרתה בסעיף  -"עמלת נותן השירותים"  1.3.11

 שבעים) 75,000 שלבסך , מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות -"ערבות הביצוע"  1.3.12
 .זה להסכם "א"כנספח  ףבנוסח המצור הערוכה ,חדשים שקלים( אלף וחמישה

כל מי שיועסק ו/או שעמו יתקשר נותן השירותים לצורך מתן  - "השירותים"צוות  1.3.13
שירותים לנותן  נותניהשירותים על פי הסכם זה, לרבות כל עובדי נותן השירותים, 

 שיפעל נוסף או אחר גורם וכל, האמורים הגורמים כל שלוחי, מטעמם מי וכלהשירותים, 
 .בקשר עם מתן השירותים םאו בשמ הגורמים האמורים מטעם

 להלן. 7.3ף בסעי םכהגדרת -"שינויים מהותיים ויסודיים"  1.3.14

 להלן. 4.2כהגדרתה בסעיף  -"תקופת ההארכה"  1.3.15

 להלן. 4.1 כהגדרתה בסעיף -ההתקשרות"  "תקופת 1.3.16

הא המשמעות שניתנה להם בהזמנה, לכל המונחים המופיעים בהסכם זה והמוגדרים בהזמנה, ת 1.4
 אלא אם צוין מפורשות אחרת בהסכם זה.

, תפורשנה כמתן רשות )אך לא חובה( למזמין לפעול המכרזבמסמכי "המזמין יהא רשאי"  המילים 1.5
 על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהנמקה.

ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין  המכרזבמסמכי של אי בהירות ו/או דו משמעות  מקרהבכל  1.6
, כי אז תחולנה תמיד אותן הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים שונות בהסכם זההוראות 

 הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד אותו פירוש שהינו לטובת המזמין בנסיבות העניין.
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לעיל, בכל מקרה של אי בהירות ו/או דו משמעות זה  1.6בסעיף האמור  מכלליותבלי לגרוע 
מסמכי ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המסמכים השונים המהווים את  המכרזבמסמכי 

בכתב למזמין, והמזמין ייתן הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג  נותן השירותים, יפנה זהמכר
 לכל דבר ועניין. נותן השירותיםלפיו, ופירוש זה יחייב את 

למניעת ספק, הוראות סעיפי הסכם זה נועדו אך ורק להוסיף, בעניינים האמורים בהם, על זכויותיו  1.7
ו/או בהוראות כל  המכרזיתר מסמכי , הקבועות בנותן השירותיםשל  והתחייבויותיושל המזמין 

 דין, ואין בהן כדי לגרוע מהן באופן כלשהו.

 :זהלהלן מצורפים כנספחים להסכם  המסמכים המפורטים 1.8

 ערבות הביצוע;  נוסח - "א" נספח 1.8.1

 ; נוסח אישור עו"ד בדבר סמכות מורשיי החתימה מטעם נותן השירותים - "ב" נספח 1.8.2

 כתב ההתחייבות לשמירה על סודיות; -" גנספח " 1.8.3

 הביטוח.  נספח - "ד" נספח 1.8.4

 השירותים .2

 כללי 2.1

בהתאם  ,למזמין את השירותיםנותן השירותים מתחייב בזאת, כנותן שירותים עצמאי, לספק  2.1.1
, מעת לעת שתינתנה, כפי המזמין ליתר הוראותכן בהתאם ו המכרזבמסמכי ובכפוף לאמור 

מכירת מירב הכרטיסים לאירועים באופן יעיל, מקצועי, איכותי ובהתאם  כנדרש לצורךהכל 
כל , וכן לבצע במהלך תקופת ההתקשרות, את לסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים בתחום

ו/או  יםהקשור ,השירותים, העבודות, התפקידים, המטלות ו/או )לפי העניין( הפעולותיתר 
על פי  נותן השירותיםהמלא של כל התחייבויותיו של  , באופן ישיר או עקיף, לביצועןיםהדרוש

 .המכרזמסמכי , והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המכרזמסמכי 

עדי מנותן השירותים, מתחייב לקבל את השירותים באופן בל ואינ המזמיןמובהר בזאת כי  2.1.2
רותים דומים(, להתקשר עם כל גורם אחר ו/או נוסף לשם קבלת השירותים )ו/או שי והוא רשאי

 .המזמיןהבלעדי של  והכל לפי שיקול דעת

בהתאם להנחיות המזמין והמפיק  מתחייב לפעול נותן השירותיםבמסגרת מתן השירותים,  2.1.3
בשיתוף  לפעולאו )לפי העניין( להנחות ולנהל , וכן כפי שיינתנו לו מעת לעת הראשי של האירוע

פעולה מלא ובתאום, עם: )א( יתר הגורמים אשר יספקו למזמין שירותים בקשר עם האירוע; 
)ב( עם נציגי הרשות המקומית אשר בתחום שיפוטה ייערך האירוע ונציגי כל יתר הרשויות 

גורמים נוספים אשר יהיו אמונים על היבטים שונים בארגון, ו EBU -המוסמכות; )ג( עם נציגי ה
 , והכל בהתאם ובכפיפות להנחיות המזמין.EBU -ויישומו של האירוע מטעם ההקמה 

רשאי לקבל , א יהאנותן השירותים אינו, ולמובהר בזאת, כי בשום מקרה, למניעת ספק,  2.1.4
 לתתאו /ו, וו/או מי מטעמ המזמיןו/או להתחייב בשם ו/או עבור  החלטות ו/או לבצע פעולות

או ו/ המזמיןשל  וכשלוח או בא כוח וו/או להציג עצמ וטעמאו מי מו/ המזמיןמצג כלשהו בשם 
לכך רשת מפוה ותהסכמ לקבלתאלא בכפוף בכל אופן שהוא, במישרין או בעקיפין, , וטעממי מ

 .(הבלעדי ו, לפי שיקול דעת)ככל שתינתן הסכמה כאמור מראש ובכתב, המזמין של

)לרבות, למניעת ספק,  להוראות כל דיןנותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם  2.1.5
, ברציפות, ביעילות, (ולכללי האירוויזיון EBU -הבהתאם להנחיות ולנהלים הרלוונטיים של 

, במיומנות כפי שיוגדרו על ידי המזמין לוחות הזמנים הנדרשיםהתאם לבאופן מתמיד וב
רב השקידה, המסירות לפי מיטב כללי המקצוע, ובמי, ובצורה מקצועית ומיטבית, ברמה מעולה

הנחיות שיינתנו לנותן השירותים ל, ובהתאם המזמיןהמלאה של  ווהנאמנות, לשביעות רצונ
 .המפיק הראשי של האירועו/או  המזמיןמעת לעת על ידי 

ובכוח באמצעים  ,בציוד , בכל עת,מתחייב להחזיק נותן השירותיםלצורך אספקת השירותים,  2.1.6
וכן להקפיד ולהתעדכן באופן רציף  לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה הדרושיםהאדם, 

 . לגביהם יספק את השירותים בתחומיםבכל החידושים וההתפתחויות שיחולו 



4 

 המקוונת המכירה אתר 2.2

חשיבות עליונה לזמינותו הרציפה של אתר  מייחסהמזמין ש ומובן לו הובהר לנותן השירותים 2.2.1
, מכל סיבה שהיא, לרבות המכירה המקוונת בכל עת, וכי נפילתו של אתר המכירה המקוונת

(, תהא באחריותו הבלעדית "נפילת האתר"בשל עומסים חריגים ו/או בשל מתקפות סייבר )
ת תוך שימוש של נותן השירותים ונותן השירותים מתחייב לפעול כמיטב יכולתו, לרבו

ע את נפילת האתר או )במקרה של ל מנת למנועבאמצעים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר, 
 נפילת האתר(, להשיבו במהירות האפשרות לפעולה תקינה.

, לעיל 2.1ומאחריותו הכוללת של נותן השירותים כאמור בסעיף  לעיל 2.2.1בלי לגרוע מסעיף  2.2.2
יף של אתר המכירה המקוונת לצורך איתור תקלות נותן השירותים יהא אחראי לבצע ניטור רצ

ומתקפות סייבר בזמן אמת וכן להעמיד צוות תחזוקה מיומן, מנוסה ומקצועי, אשר יהא זמין 
לתיקון מידי של כל תקלה ו/או להתמודדות עם כל מתקפת סייבר, באתר המכירה המקוונת, 

 ואשר יהא מחויב לעמוד בלוחות הזמנים, כדלהלן:

או המכירה המקוונת קלה ו/או מתקפה המשביתה את פעילות אתר במקרה של ת .2.2.2.1
 –היינו, שלא ניתן להמשיך לרכוש כרטיסים באופן סביר( )באופן חמור  ומשבשת אות

ממועד התקלה/המתקפה, עד דקות  15בהקדם האפשרי ועד לא יאוחר מחלוף 
 להתאוששות אתר המכירה המקוונת וחזרתו לפעילות מלאה.

במקרה של תקלה ו/או מתקפה המשבשת את פעילות אתר המכירה המקוונת, אך לא  .2.2.2.2
בהקדם  –באופן לפיו לא ניתן עוד לעשות שימוש באתר המכירה המקוונת לייעודו 

ממועד התקלה/המתקפה, עד להתאוששות דקות  15האפשרי ועד לא יאוחר מחלוף 
 אתר המכירה המקוונת וחזרתו לפעילות מלאה.

 לה ו/או מתקפה אשר השביתה את פעילות האתר או שיבשה אותה באופן חמורבגין כל תק 2.2.3
)חמישים  50,000, יישא נותן השירותים בפיצוי מוסכם בסך של לעיל 2.2.2.1כאמור בסעיף 

אשר יקוזז על ידי המזמין מכספי עמלת נותן השירותים אשר הצטברו  שקלים חדשים,אלף( 
 אצל המזמין.

זה לעיל, בגין כל שעת חריגה בתיקון התקלה/המתקפה והשבת אתר  2.2.3בנוסף לאמור בסעיף 
 5,000המכירה המקוונת לפעילות מלאה וסדירה, ישלם נותן השירותים פיצוי מוסכם בסך של 

שקלים חדשים, אשר יקוזזו גם הם מכספי עמלת נותן השירותים אשר הצטברו )חמשת אלפים( 
 אצל המזמין.

נקבע לעיל  2.2.3בסעיף הפיצוי המוסכם כאמור  סכומיזאת, כי נותן השירותים מצהיר ומאשר ב
משיבושים בפעילות אתר כתוצאה  למזמיןלאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שיגרמו 

הפיצוי  סכומייהא מנוע מלטעון כל טענה לפיה רותים נותן השי, ולפיכך המכירה המקוונת
 או נקבע כקנס. יםסביר םהמוסכם כאמור אינ

 ומערכות ציוד 2.3

נותן השירותים לעיל,  2.1בלי לגרוע מאחריותו הכוללת של נותן השירותים כאמור בסעיף  2.3.1
, בהתאם להוראות המזמין, את כל פריטי הציוד וכן )לפי העניין( להתקין באתר פקמתחייב לס

ההנפקה לצורך  , לרבות קרוסלות וקוראי כרטיסים, נייחים וניידים,והמערכות הרלוונטיות
 ובדיקת הכרטיסים באתרים בהם יתקיימו האירועים.

וע בקרה שוטפת על תקינותם של כל המערכות והאמצעים נותן השירותים יהא אחראי לביצ 2.3.2
לעיל, וכן לדאוג לתיקון כל תקלה ו/או להחליף כל פריט מקולקל, באופן  2.3.1האמורים בסעיף 
כל עיכוב בפעילות הכרטוס השוטפת, ובכל מקרה בתוך פרק זמן שלא יעלה על אשר לא יגרום ל

ממועד קרות התקלה. מובהר שנותן השירותים יהא מחויב להעמיד צוות תחזוקה  חצי שעה
מיומן, מנוסה ומקצועי, אשר יהא זמין לתיקון מידי של כל תקלה וכן מלאי מספק של אמצעים 

 חלופיים ומערכות גיבוי.

רותים יהא גם מחויב לנהל רשימות שמיות "קשיחות" של כל רוכשי הכרטיסים, וזאת נותן השי
כגיבוי לכל מקרה בו תהא תקלה במערכות האלקטרוניות אשר תשבש את רצף בדיקת 

 הכרטיסים והכנסת רוכשי הכרטיסים לאירועים השונים.  

 



5 

זמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להזמין חלק מפריטי הציוד מובהר שהמ 2.3.3
והמערכות הדרושים לצורך בדיקת הכרטיסים מגורם אחר ו/או נוסף אך לא יהא בכך כדי לגרוע 

לעיל ונותן השירותים יהא מחויב,  2.3.2 -ו 2.3.1מחובות נותן השירותים כאמור בסעיפים 
ת האמורות ולתחזוקתם בהתאם להנחיות המזמין, לדאוג להתקנתם של פריטי הציוד והמערכו

 השוטפת.

 נותן השירותיםוהתחייבויות הצהרות  .3

 דלקמן:כמאשר, וכן )לפי העניין( מתחייב, מצהיר,  נותן השירותים

בהתאם בסטנדרטים ושירותים עצמאי,  ן, כנותםשירותיהאת  למזמיןלספק  ןא מעונייוהכי  3.1
 ;ובהזמנה ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה

בדיקה כלשהי  ךלא ער המזמין, כי לנותן השירותיםוידוע  המזמיןבמפורש על ידי  וובהר לכי ה 3.2
וכי  ו/או בקשר למתקנים השונים הקיימים באולם )ככל שקיימים( ואו סביבת/ו האולםלגבי 

 המזמין , ולכןנכון למועד החתימה על הסכם זה אינו שלם יםהמידע שמצוי בידיו בקשר לאירוע
ו/או בקשר  וו/או סביבת האולםכל מצג שהוא, בין במפורש ובין במשמע, לגבי  ןנות וואינ ןלא נת

)למעט כאמור  על ידי המזמין ונותן השירותים לא הסתמך על כל מידע שניתן לו ים,לאירוע
, והאחריות הבלעדית לבירור, לבדיקה, להערכה ולהחלטה של כל (במפורש במסמכי המכרז

להתקשר  נותן השירותים תרים וכל יתר הנתונים העשויים להשפיע על החלטהנתונים האמו
נותן מוטלת על  ,את השירותים, במלואם ובמועדם למזמיןו/או על יכולתו לספק  זה בהסכם

  ., והא מוותר על כל תביעה ו/או טענה בקשר לכךבלבד השירותים

ובסביבתו, ובדק את מכלול הנתונים, התנאים, הגורמים והשיקולים הנוגעים  באולםכי ביקר  3.3
 האולם, מספר המקומות והמתקנים השוניםהפיזי של  ו, ובכלל זה את מצבלמתן השירותים

ם או כול ,מתן השירותיםכל דבר ועניין אחר המשפיעים, או העשויים להשפיע, על כן ו הקיימים בו
נותן על ביצוע יתר התחייבויות  ו/או מתן השירותים כדאיותו/או על  יםחלקם, על ידי נותן השירות

, וכי ניתנה לו הזדמנות מלאה לשאול שאלות, לברר ולבקש וההזמנה הסכם זהעל פי  השירותים
, והוא קיבל תשובות, למתן השירותים, או כל חלק מהםו/או  לאולםכל מידע הנוגע ו/או הקשור 

שר לכך, והשיג וקיבל את כל המידע והפרטים שהתבקשו על ידיו, הבהרות ומידע ככל שביקש בק
 לשביעות רצונו המלאה.

סיון י, בעל היכולת, הידע, המומחיות, הכישורים, הנההתקשרותכי הינו, ויהיה משך כל תקופת  3.4
קיום והשירותים  מתןלצורך  הדרושיםמקצועי ואמצעי המימון(, האדם הח ווהאמצעים )לרבות כ

והוא מקבל על עצמו לספק, והוא יספק, , םובמועד םהתחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואכל יתר 
, במיומנות ובצורה מקצועית ומיטבית, ברמה ביעילותבהתאם להוראות כל דין, את השירותים, 
ביותר ותוך אומיים העדכניים והמחמירים תוך הקפדה על הסטנדרטים הבינל הגבוהה ביותר

, EBU -המתקדמת ביותר, והכל תוך עמידה בדרישות שנקבעו וייקבעו על ידי השימוש בטכנולוגיה 
לפי  ,לאבטחת מידע ושמירה על הפרטיות בנוגעאירופאים ולתקנים סטנדרטים ובכלל זה בכפוף ל

 מיטב כללי המקצוע, ובמירב השקידה, המסירות והנאמנות, ובהתאם להוראות הסכם זה
  ;וההזמנה

לפרטים ולנתונים בקשר  בהתאם הגובשהשירותים תכולת מקובל עליו, כי ידוע לנותן השירותים ו 3.5
)לרבות בכל הקשור  המזמין נכון למועד פרסום ההזמנה לאירועים ולאולם, כפי שמצויים בידי

מעת לעת, עם ההתקדמות  להתעדכן העשוי ההאמורהשירותים תכולת (, וכי EBU -דרישות הל
לספק את כל השירותים שיידרשו  מתחייב, ונותן השירותים יםבהליך התכנון המפורט של האירוע

ערוך ונכון לכך, מכל מצהיר ומתחייב כי הוא בהתאם לתכנון המפורט כאמור, ונותן השירותים 
את היקף  ו להרחיבאלמניעת ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לצמצם הבחינות. 

 . במסמכי המכרזכאמור מהזוכה בפועל שיוזמנו השירותים 

, כל האישורים, ההיתרים, משך כל תקופת ההתקשרות כי יש בידיו, וימשיכו להיות בידיו 3.6
ו/או  המזמיןו/או על פי הנחיית הרישיונות ו/או ההסכמות הנדרשים )ככל שנדרשים( על פי כל דין 

 .השירותים על פי הסכם זה ועל פי כל דין למתן, EBU -ה

 ןובכלל זה בח ואת כללי האירוויזיון, כל פרטי הסכם זה, על כל נספחיו ובדק היטב את ןכי בח 3.7
, לרבות בכל הקשור , על כל הכרוך והנובע מכךוובדק כאמור את כל היבטי מתן השירותים על ידי

ולרכיבי אי הוודאות הקיימים מטבע הדברים בשל אופיים  להיבטים הכספיים של מתן השירותים
וכל י, כי נוא מתקשר בהסכם זה לאחר שמצא, לשביעות רצוו, וכי הומורכבותם של האירועים

 ., במלואן ובמועדןויתר מסמכי המכרז על פי הסכם זה וכל התחייבויותי לקיים את



6 

מתן השירותים, זכויות כלשהן )לרבות עם בקשר , וו/או בעסקי ופר בפעילותימפר ולא  וא אינוכי ה 3.8
 .זכויות קניין רוחני( של צד שלישי כלשהו

מנע מכל פעולה, אמירה ו/או מחדל העלולים לפגוע ייו, המזמיןפי לכשמור על נאמנות יכי הוא  3.9
, בכל צורה הטוב מםאו בש במוניטין שלהם, , ברכושםלרבות בעיסוקיהם ,וו/או מי מטעמ מזמיןב

 .שהיא

ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה בהסכם זה לעניין תשלומים  -שלם, בנוסף יויישא הוא כי  3.10
לואם ובמועדם, את כל התשלומים וההוצאות, מכל במ - נותן השירותיםוהוצאות המוטלים על 

על פי הסכם זה, לרבות: הוצאות בגין העסקת  ומין וסוג שהם, הכרוכים בביצוע התחייבויותי
הוצאות ביטוח, הוצאות בגין היתרים, אישורים , וצוות השירותים שירותיםהעובדי נותני 

, מיסים, היטלים, תשלומי חובה ,)ככל שדרושים( ורשיונות הדרושים בקשר עם מתן השירותים
וכן כל הוצאה אחרת ו/או נוספת הכרוכות בביצוע  , צילומים, הדפסות, חומרים, אמצעיםנסיעות

על פי הסכם זה ו/או על פי כל  נותן השירותיםמתן השירותים, או כנובע מהם ו/או המוטלת על 
 ;על פיהם, או כנובע מהם ודין ו/או הכרוכות בביצוע התחייבויותי

פירוק, הסדר נושים ו/או מינוי פשיטת רגל, כל הליכים למחיקה, נגדו לא ננקטו ולא ננקטים כי  3.11
כל הודעה או התראה על כוונה לפתוח בהליכים כאמור,  וכונס נכסים ו/או נאמן, לא נתקבלה אצל

, בין על פי יו; לא מוטלת עלועל כל עילה העלולה לגרום לפתיחת הליכים כאמור כנגד וולא ידוע ל
ח הסכם או אחרת, חובה לקבל אישור ו/או הסכמה מאת השלטונות, רשויות ודין ובין מכ

ו מוסמכות, בנקים, מוסדות כספיים או צדדים שלישיים אחרים כלשהם, לצורך התקשרות
על פיו, ולא קיימים כל איסור, מניעה ו/או מגבלה, בין על  וויותיבהסכם זה ולצורך ביצוע התחייב

מלהתקשר בהסכם זה  ותופי דין ובין על פי הסכם ובין אחרת, האוסרים, מונעים ו/או מגבילים א
 וקבל על עצמילא  הואעל פיו בהתאם לתנאים ולהוראות הכלולים בו, ו וומלבצע את התחייבויותי

 ;איסור, מניעה ו/או מגבלה כאמור וכדי להטיל עליבעתיד כל התחייבות שיש בה 

אשר עיסוקו במתן שירותי ארגון ומכירת כרטיסים  ישראל,תאגיד המאוגד כדין בכי הינו  3.12
להתקשר ועל פי כל דין החל עליו,  ועל פי מסמכי ההתאגדות של ךמוסמהלאירועים ומופעים, 

כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי  א קיבל אתועל פיו, וה ובהסכם זה ולבצע את התחייבויותי
על פיו;  ובהסכם זה ולשם ביצוע התחייבויותי וועל פי כל דין לשם התקשרות וההתאגדות של

, לכל דבר ועניין בנוגע ותומחייבת א םלכך כדין וחתימת כוהוסמ מום על הסכם זה בשמיהחות
 "ב" נספחבנוסח ; במעמד החתימה על הסכם זה, ימציא נותן השירותים אישור להסכם זה

 .להסכם זה, חתום על ידי עו"ד

לאירועים, ולא יעשה אירוויזיון ו/או תחרות הלא יציג את עצמו בכל דרך שהיא כקשור ל הוא 3.13
וכן לא ישלח כל מידע שיווקי לרוכשי  שימוש במותגי האירוויזיון או איזה מסמליו או סימניו

 .עם המזמין ובכתב , אלא באישור המזמין ובאופן שיסוכם מראשהכרטיסים

 תקשרותתקופת הה .4

ונותן  המזמיןידי  על זהממועד חתימת הסכם החל תהיה  נותן השירותיםתקופת ההתקשרות עם  4.1
לפיו הזוכה השלים את מתן וקבלת אישור המזמין  יםשל האירוע םועד למועד סיומ השירותים

"תקופת ) השירותים ועמד בכל התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז
 .(ההתקשרות"

לשם מתן תקשרות הבלעדי, להאריך את תקופת הה ורשאי, על פי שיקול דעתבלבד  המזמין 4.2
אשר יהא/יו  השירותים, על ידי נותן השירותים, באותם תנאים, ביחס לאירוע/ים נוסף/ים,

, ואשר יתקיים/ו באותה שנה קלנדארית שבה יתקיימו וןדומה/ים במהותו/ם לתחרות האירוויזי
ודיע י(, ובלבד שת ההארכה""תקופ)( 2020האירועים, או בשנה הקלנדארית שתבוא אחריה )שנת 

  .ההתקשרותלפני תום תקופת  )שלושים( ימים 30 -יאוחר מלא  נותן השירותיםלעל כך בכתב 

 ות ההארכה הינה זכותלמשך תקופ התקשרות, כי הארכת תקופת האתמובהר בזמניעת ספק ל
רשאי שלא  מזמין יהאהבלעדי, וה ועל פי שיקול דעתהיא תעשה )אם בכלל( ו המזמיןהבלעדית של 

 .בלבד להאריך את תקופת ההתקשרות או להאריכה באופן חלקי

להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, יחולו בתקופת ההארכה  ואת זכות המזמיןמימש 
תנאי הסכם זה, בשינויים המחויבים. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוארכה תקופת 
ההתקשרות למשך תקופת ההארכה, אזי לעניין תקופת ההארכה, אלא אם כן נאמר אחרת 

ת" יבוא בהתאמה "תקופת במפורש, בכל מקום בהסכם זה שבו נאמר "תקופת ההתקשרו
 .ההארכה"
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ו/או  , בכל עת במהלך תקופת ההתקשרותרשאייהא  המזמיןלעיל,  4.1על אף האמור בסעיף  4.3
לקצר להביא לסיומו הסכם זה  הבלעדי, ועל פי שיקול דעת ,ומכל סיבה שהיא תקופת ההארכה

מכוחו, וזאת בהודעה בכתב, אשר  את תקופת ההתקשרות או )לפי העניין( את תקופת ההארכה
אשר יכול ותכלול גם תנאים שונים לסיום  )שלושים( ימים מראש 30 נותן השירותיםתשלח ל

. במועד אשר יקבע על ידי ("הודעת הסיום") ההתקשרות עם נותן השירותים על פי הסכם זה
, או בתום ו/או )לפי העניין( בהתקיים התנאים שנקבעו על ידי המזמין הסיום בהודעת המזמין

, לפי המאוחר מביניהם, יבוא לקיצו הסכם זה ותסתיים כאמור לעיל תקופת ההודעה מראש
זה לעיל  4.3למניעת ספק, אין באמור בסעיף תקופת ההתקשרות על פיו, על כל המשתמע מכך. 

להלן,  18.2כדי לגרוע מזכותו של המזמין להביא את הסכם זה לסיומו בנסיבות המפורטות בסעיף 
 האמור. 18.2ובהתאם לאמור בסעיף 

)או, לפי העניין, לקצר את תקופת ההתקשרות  המזמיןשל  ומודע ומסכים, כי זכות נותן השירותים
על פי הסכם זה,  למזמיןור בסעיף זה לעיל, הינה זכות יסודית המוקנית כאמאת תקופת ההארכה( 

 ההתקשרותבגין קיצור תקופת  כי הוא לא יהא זכאי לפיצוי, החזר הוצאות או דמי נזק כלשהםו
כאמור בסעיף זה לעיל, וכי לא תהא לו כל  המזמין על ידי)או, לפי העניין, את תקופת ההארכה( 

זה  הסכםבגין ביטול  מטעמוו/או מי  המזמיןתביעה, מכל מין וסוג שהם, כנגד , דרישה ו/או טענה
אין באמור כדי  כאמור.)או, לפי העניין, תקופת ההארכה(  תקשרותו/או בגין קיצור תקופת הה

זה  4.3 תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף קיצורבמקרה של  -לגרוע מזכותו של נותן השירותים 
שמועד קיומן  המכרזמסמכי ימלא את כל התחייבויותיו על פי  שנותן השירותיםבכפוף לכך ו לעיל

שך מכירת כרטיסים כפי שיורה )ככל שיורה( המ, לרבות לעניין למועד הפסקת ההתקשרותחל עד 
את עמלת נותן השירותים שהצטברה בפועל בחשבון המזמין קבל ל - המזמין בהודעת הסיום

בגין כרטיסים שנמכרו על ידיו, בהתאם להנחיית  לנותן השירותיםהמגיעה  )לרבות מע"מ בגינה(,
 להלן 5.2.2 סעיףויחולו לענין זה הוראות עד למועד הפסקת ההתקשרות, המזמין כאמור, 

 .)בשינוים המחויבים(

  הכספית התמורה .5

במלואן בגין וכנגד אספקת השירותים ומילוי כל התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה,  5.1
, אשר תתבסס על עמלת נותן השירותים תמורה המזמיןעל ידי  נותן השירותיםתשולם לובמועדן, 

 .("התמורה הכספית") להלן 5.2בסעיף  כמפורט )כהגדרתה להלן(

 כדלהלן: ,מנגנון התשלום בהתייחס לכל כרטיס נמכר יהא 5.2

ייגבה נותן השירותים מכל רוכש,  ,אשר יימכר על ידי נותן השירותים בגין כל כרטיס 5.2.1
השירותים ישירות לחשבון הבנק של המזמין )בהתאם לפרטי החשבון אשר יימסרו לנותן 

ס ההצעה )ככל מלוא מחיר הכרטיס הנקוב בטופאת  ,("חשבון המזמין") על ידי המזמין(
לא  ז)א( להזמנה, שא4.1.1.1שאין מדובר בכרטיסים שמורים ללא תמורה כאמור בסעיף 

ייגבה נותן השירותים כל תמורה וכן לא יהא זכאי לכל עמלה( בתוספת עמלה בהתאם 
"עמלת נותן ) 1______________()היינו,  פס ההצעהשבטוהמכירה  תלשיעור עמל
 (.השירותים"

את סך כל יעביר המזמין לנותן השירותים לחודש,  20 -המידי חודש, עד לא יאוחר מ 5.2.2
בגין כרטיסים שנמכרו על ידי  שהופקדו בחשבון המזמין בפועלעמלות נותן השירותים 

 הסכום ין, לרבות מע"מ כדין בגלעיל 5.2.1נותן השירותים בחודש החולף כאמור בסעיף 
סך כל עמלות  .למזמין השירותים נותן ימסור אשרכנגד חשבונית מס כדין  הכל, האמור

)בתוספת המע"מ  זה 5.2.2נותן השירותים שתועברנה לנותן השירותים כאמור בסעיף 
כאמור לנותן השירותים היחידה, הסופית והמוחלטת  , יהווה את התמורה הכספית(ןבגינ

  .להלן 5.5בסעיף 

ו/או )לפי העניין( לסליקה, ישירות לחשבון  למניעת ספק, מובהר כי האחריות הבלעדית לגבייה 5.3
)לרבות עמלת נותן  הכרטיסים שיימכרו, בהתאם לנקוב בטופס ההצעהשל מלוא מחיר  המזמין,

נותן ולא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה של  ,נותן השירותים בלבדהשירותים(, מוטלת על 
ושלא  נותן השירותים על ידיכרטיס שנמכר ל בקשר, המזמיןכלפי ו ו/או מי מטעמ השירותים

למניעת . נותן השירותים במלואואו שהתשלום האמור לא נפרע בידי ו/בגינו תשלום בפועל נתקבל 
כל סכום אשר היה אמור להתקבל בידי המזמין בגין מכירה בפועל של כרטיסים על ידי נותן ספק, 

השירותים בהתאם להוראות הסכם זה, ואשר לא יתקבל בפועל בידי המזמין, יקוזז על ידי המזמין 
 .לעיל 5.2.2מתשלומי עמלת נותן השירותים שיועברו לנותן השירותים כאמור בסעיף 

                                                      
 יושלם בסמוך לפני חתימת המזמין על הסכם ההתקשרות עם הזוכה. 1
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 השירותים נותןיהא רשאי לערוך כל בדיקה שימצא לנכון, ולהורות ל המפיק הראשי של האירוע 5.4
כלל הסכומים שנתקבלו אצל נותן להמציא לו כל מסמך הדרוש, לפי שיקול דעתו, לצורך בדיקת 

מתחייב בזאת  ונותן השירותים, הועברו למזמין, בקשר עם מכירת הכרטיסיםהשירותים ו/או ש
לו גישה  לספקו כאמור המפיק הראשי של האירועלהיענות לכל הנחיה שתינתן לו על ידי 

כפי שיידרשו ו/או נתון, ו/או מסמך  אסמכתא כל ולהמציא הבהרה כללמערכותיו הממוכנות ו/או 
 . כךלצורך  האירועהמפיק הראשי של על ידי 

לנותן השירותים ווה את התמורה המלאה, היחידה, הסופית והמוחלטת מה התמורה הכספית 5.5
על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, יו התחייבויותמתן השירותים על ידיו וקיום כל יתר עבור 

 .המזמיןהמלא של  ובהתאם ובכפיפות לתנאים ולדרישות הקבועים בהסכם זה ולשביעות רצונ
 אחרותהכלליות והמיוחדות, הת כל ההוצאות כוללת א התמורה הכספיתמובהר, כי למניעת ספק, 

ח וציוד, אמצעים )לרבות כ, בעל המקצועהתקשרות עם )לרבות עלות ו/או הוצאה כאמור, בגין 
הכרוכות במתן  , מכל מין וסוג שהם,, מסים ואגרות(, הוצאת אישורים והיתרים, צילומיםהאדם(

וכן את  הסכם זהבהתאם להוראות  נותן השירותיםבביצוע יתר התחייבויות או /השירותים ו
תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכל סוג  ה הכספית, ולא יתווספו לתמורהרווח של נותן השירותים
 הצמדה.ומין שהם, לרבות הפרשי 

 יםהמפיק הראשי של האירוע .6

בכל דבר ועניין  המזמיןהמוסמך של  והינו נציגות מי מטעמו( )לרב המפיק הראשי של האירוע 6.1
 . מסמכי המכרזבקשר עם השירותים נושא 

, מסמכי המכרזעל פי  למפיק הראשי של האירועבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת הנתונה  6.2
 השירותיםביצוע אופן , את המזמין, בכל עת, מטעם מוסמך לבדוק המפיק הראשי של האירועיהא 

 .וכן להנחות את נותן השירותים בהתאם הסכם זהוהתאמתם להוראות  נותן השירותיםעל ידי 

ויסייע לו בביצוע תפקידיו, ובכלל  יםהמפיק הראשי של האירועישתף פעולה עם  נותן השירותים 6.3
 ולכללאתר ולכל מי מטעמו, אפשרות כניסה וגישה, בכל עת,  למפיק הראשי של האירועזה יאפשר 
למפיק הראשי של האירוע את כל המידע , ויספק מסופקים השירותים על פי הסכם זהמקום בו 

 .ושיתבקשו על ידי והמסמכים

, כמוה כהוראה שניתנה על המפיק הראשי של האירועעל ידי  לנותן השירותיםכל הוראה, שתינתן  6.4
, ראשי של האירועהמפיק המתחייב בזאת, לציית לכל הוראה של  נותן השירותים. המזמיןידי 

יצייתו אף הם לכל הוראות  אנשי צוות השירותיםלמלאה במלואה ובמועדה, ולגרום לכך שכל 
  וימלאו אותן, במלואן ובמועדן. המפיק הראשי של האירוע

תהיינה  הסכם זהבעניינים הנתונים לסמכויותיו על פי  המפיק הראשי של האירועהחלטותיו של  6.5
 נותן השירותים.את סופיות ומוחלטות ותחייבנה 

ו/או במימושן, או  מסמכי המכרזעל פי  המפיק הראשי של האירועאין, ולא יהא, בסמכויותיו של  6.6
מסמכי מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםבאי מימושן, על ידיו, כדי לשחרר את 

המפיק ו/או על  המזמיןו/או כדי לגרוע מהן באופן כלשהו, ולא יהא בהן כדי להטיל על  המכרז
יהא האחראי היחיד  ונותן השירותיםו/או מי מטעמם, אחריות כלשהי,  יםהראשי של האירוע

 . מסמכי המכרזולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי  השירותיםוהבלעדי לביצוע 

 השירותיםשינויים בביצוע  .7

מצא לנכון שיכל שינוי ביצוע הבלעדי, על  ורשאי להורות בכל עת, לפי שיקול דעת מיןהמז 7.1
, צמצום יםנוספ שירותיםאו ביצוע  שירותים, לרבות תוספות לםאו חלק ם, כולבשירותים
ומבלי שלנותן  מצא לנכוןי"( הכל כפי שהשינויים)" השירותיםאו ביטול כל חלק של  השירותים

וכן מבלי שנותן השירותים יהא זכאי לכל תמורה  השירותים תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך
למניעת ספק, נותן השירותים לא יהא רשאי לבצע מיוזמתו כל שינוי בשירותים, ללא  .בשל כך

 קבלת אישור המזמין לכך, מראש ובכתב.

ו/או בשינויים  המזמיןשינויים על ידי  הוראה בדברלא יהא במתן כי למניעת ספק, מובהר  7.2
 לאמור ובכפוף, למתן השירותים הזמנים ותבלוח לשינוי ו/או לארכהלגרום , כדי הנדרשים על פיה

 .המתחייבות בהתאמות, השינויים על גם יחולו זה הסכם הוראות כל, להלן 7.3 בסעיף

אשר  , לפי קביעתו של המזמיןנדרש נותן השירותים על ידי המזמין, לבצע שינויים המהווים באם 7.3
וחד משמעי מהגדרת השירותים  מהותיבאופן  יםהסוטשינויים  ,תהא על פי שיקול דעתו הבלעדי
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, המזמין בשליטת שאינם גורמים עקב שלא, מיוזמתו המזמין הורה עליהםעל פי מסמכי המכרז, 
תשלום נוסף אשר ייקבע על  ,)ועבורו בלבד( כאמור שינוי כל עבור השירותים לנותן המזמין ישלם

 כדלהלן:די המזמין, י

שינויים אשר בגינם זכאי האחרת, ייקבע ערך במפורש ל ידי המזמין עכל עוד לא נקבע  7.3.1
להצעה הכספית של בהתאם לעיל, זה  7.3נותן השירותים לתשלום נוסף כאמור בסעיף 

 הנותן השירותים כפי שבאה לידי ביטוי בטופס ההצעה שצורף להצעת נותן השירותים
כפי שבאו הפחתות ממחירי השוק המקובלים שבוצעו על ידי נותן השירותים בניכוי כל 

 ; או האמורטופס ההצעה במסגרת לידי ביטוי 

על בסיס  ,ככל שלא ניתן להתבסס על הצעתו הכספית האמורה לעיל של נותן השירותים 7.3.2
 .מוכרים מהתחום הרלוונטי בעלי מקצועהצעות מחיר מפורטות, של  3

את  את ביצוע השירותים ו/אורשאי לעכב נותן השירותים לא יהא ספק מובהר בזאת כי למניעת  7.4
ו/או האם שינויי  ערכו של השינוי קבעכך שטרם נמחמת מכל סיבה שהיא, לרבות לא  יים,והשינ

 .המזכה את נותן השירותים בתשלום נוסףפרטני מהווה שינוי 

שנותן של כך ניתנה בר שאשינויים  המזמין לביצועבהוראה של לא יהא ומוסכם, כי  מובהר 7.5
 או התחייבות שנטל על עצמו לפיו זה הסכםלא קיים הוראה מהוראות  השירותים ו/או מי מטעמו

ו/או מי מטעמו,  נותן השירותיםו/או בגין כל מעשה או מחדל של  השירותיםאו בשל פגם בביצוע 
על פי הסכם זה ויתר מסמכי המכרז  לת עליומחובה כלשהי המוט נותן השירותיםלפטור את  כדי

זה הסכם לפי  המזמיןגרוע מכל זכות של כדי ל הוראה כאמורבמתן ולא יהא ו/או על פי כל דין, 
 לפי כל דין.ו/או 

 בעלי מקצועהעסקת צוות נותן השירותים;  .8

ומנוסה,  איכותי, מיומן עבודה כוח להעסיק לצורך מתן השירותים נותן השירותים יהא מחייב 8.1
במסגרת השירותים ובכמויות מספקות לצורך ביצוע  ותהדרוש השונות תבהתאם לסוגי העבודו

, מומחיות, ידע בעלי, שנים( עשרה)שמונה  18 גיל מעלכלל השירותים. כוח העבודה יורכב מעובדים 
 יאפשרו הזוכה ידי על יועסקו שבהם הזמן ופרקי המועדים וכן מספרם, שכישוריהם, ויכולת ניסיון

ובהוראות כל  המכרז במסמכי הקבועים והדרישות התנאים לכל בהתאם השירותים כל מתן את
 דין.

לצורך  להתקשר עם קבלני משנה רשאי האילא  בעצמו והוא השירותים נותן השירותים יספק את 8.2
כך, אלא באישורו של המזמין, מראש ובכתב, ובהתאם לתנאים אשר ייקבעו לצורך כך על ידי 

 המזמין.

יהא רשאי לקבל או לדחות את בקשת נותן השירותים להתקשר עם קבלני  המזמיןלמניעת ספק, 
יידרש לנמק את הבלעדי ומבלי ש ועל פי שיקול דעתהכל , זה לעיל 8.2משנה כאמור בסעיף 

 .החלטתו

)ככל שהמזמין ייתן הסכמתו  לעיל 8.2קבלני משנה כאמור בסעיף העסקת ש מובהר, ספק למניעת 8.3
אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהם, ולא  וו/או מי מטעמ המזמיןלא תטיל על  להתקשרות כאמור(

 השירותיםלמתן  המזמיןכלפי  ואחריותממאחריות כלשהי, לרבות  נותן השירותיםתשחרר את 
 נותן השירותיםובמישרין,  נותן השירותים, כאילו הביצוע האמור נעשה על ידי זה להסכםבהתאם 

ישא באחריות יו, זה הסכםעל פי  וילביצוע כל התחייבויות המזמיןהישיר כלפי  אחראיה יוותר
 נותן השירותיםנעשו על ידי  כאילו, קבלני המשנה האמוריםשל או מחדל /ומלאה לכל מעשה 

נותן ל, או מי מהם, לא יקנו קבלנו המשנה האמוריםעם בעיה ו/או תקלה ו/או סכסוך  וכל, עצמו
 לא זה ובכלל, זה הסכםעל פי  וו/או בזכויותי וכל עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותי השירותים

או /ו כספים לקבלתאו /ו ו/או עילה לדרישת הזמנים בלוחות כלשהו לשינויאו /ו לחריגה עילה יהוו
 .הכספית תמורהל מעבר כלשהי תמורה

להחליף כל אחד מאנשי צוות השירותים  , בכל עת,המזמין יהא רשאי להורות לנותן השירותים 8.4
מקבלני המשנה האמורים לעיל עמם יתקשר )ככל שיתקשר( נותן כל אחד  למניעת ספק, )לרבות

שאו בכל אחריות יטעמו יאו מי מ/השירותים בהתאם להוראות הסכם זה(, וזאת מבלי שהמזמין ו
 עילה והיהו , ובלי שהדברכאמור, בגין כך יםכלפי נותן השירותים או כלפי מי מאנשי צוות השירות

 תמורהאו /ו כספים לקבלתאו /ו ו/או עילה לדרישת הזמנים בלוחות כלשהו לשינויאו /ו לחריגה
 .הכספית תמורהל מעבר כלשהי
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 ערבות הביצוע .9

 נותן השירותים, דין כל פי ועל מסמכי המכרז פי על נותן השירותים התחייבויות כל קיום להבטחת 9.1
 מוציא הבנק ידי על חתומה כשהיאזה, את ערבות הביצוע  הסכם, במועד חתימת למזמין ימציא

  .הערבות

)שישים( ימים  60ערבות הביצוע תעמוד בתוקף מלא החל ממועד המצאתה למזמין, ועד לתום  9.2
 על מקרה ובכל, הצורך במידתיום תקופת ההתקשרות או )לפי העניין( תקופת ההארכה. סממועד 

, לעת ומעת שיידרש ככל, הביצוע ערבות של תוקפה את יאריך השירותים נותן, המזמין דרישת פי
 הביצוע ערבות הארכת אי. הביצוע ערבות של תוקפה תום לפני ימים)שלושים(  30 מאשר יאוחר לא
 זה לעיל, תהווה עילה לחילוטה של הערבות האמורה. 9.2 בסעיף כאמור השירותים נותן ידי על

מסמכי יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםבכל מקרה שבו  9.3
ו פיצוי ו/או שיפוי , וכן בכל מקרה שבו רשאי המזמין על פי הסכם זה לגבות תשלום ו/אהמכרז

רעון ולחלט את סכום י, המזמין יהא רשאי להציג את ערבות הביצוע לפמנותן השירותיםכלשהם 
ערבות הביצוע, כולו או חלקו. ערבות הביצוע תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת המזמין, 

כל התראה  דרש לתת לנותן השירותיםהמזמין ייבלי ששתימסר לבנק מוציא ערבות הביצוע, 
ובלי שהמזמין יידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או ראיה  ,מוקדמת

 כלשהם נוספים על דרישת החילוט. 

מחיובי כדי לגרוע ובהעמדת ערבות הביצוע על פיו  זה לעיל 9.2למניעת ספק, מובהר שאין בסעיף  9.4
נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וכן אין בו כדי לגרוע מכל סעד העומד למזמין 

 .על פי כל דין המזמיןמזכויות על פי הסכם זה ו/או 

 ; פיקוחיווח נותן השירותיםד .10

 על, למזמיןהשירותים ימסור  נותןו/או )לפי העניין( תקופת ההארכה,  ההתקשרותבמשך תקופת  10.1
כל דיווח בנוגע לשירותים  או שוטף, מעת לעת, דין וחשבון של המזמין ובקשת פי עלוכן  יומי בסיס
וסטאטוס מכירת  השירותים ביצוע התקדמותזה, לרבות דין וחשבון בדבר  הסכםלו/או 

, בכל עניין הכרוך והקשור המזמיןעל ידי  ושיידרש ונתונים מידע, הסבר כל ימסור וכן, הכרטיסים
, למפיק הראשי של האירועיםיודיע  נותן השירותיםמהאמור לעיל,  בלי לגרועבביצוע השירותים. 

ל התקיימות כל אירוע, נסיבה או תנאי, המשפיעים, או עלולים להשפיע, על ידי, במקרה שבאופן מ
, במלואן ובמועדן. מסמכי ההסכםלקיים את התחייבויותיו על פי  נותן השירותיםיכולתו של 

זה לעיל, לא תהווה,  10.1 למניעת ספק, התקיימות אירוע, נסיבה או תנאי כאמור בסעיף
על פי  נותן השירותיםכשלעצמה, משום עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו של 

 .מסמכי ההסכם

גיח על לפקח, לבדוק ולהש םרשאי יוהי( ם)ו/או מי מטעמ ים, המפיק הראשי של האירועהמזמין 10.2
, ובכלל זה מסמכי המכרזעל פי  נותן השירותיםביצוע השירותים ועל קיום התחייבויותיו של 

לנקוט את הצעדים הדרושים לצורך אספקת השירותים ולקיום  נותן השירותיםלדרוש מ
את מתחייב לנקוט  נותן השירותיםכאמור, במלואן ובמועדן, ו נותן השירותיםהתחייבויותיו של 

 םלממש את זכותו/או למפיק הראשי של האירועים  למזמיןהדרושים על מנת לאפשר כל הצעדים 
 זה. 10.2על פי סעיף 

, לעיל 10.2כאמור בסעיף למניעת ספק, מובהר בזאת במפורש, כי אין ולא יהא בזכות הפיקוח  10.3
מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי נותן השירותים באי מימושה, כדי לשחרר את במימושה או 

)ו/או על  ו/או על המפיק הראשי של האירוע המזמין, ולא יהא בכך כדי להטיל על מסמכי המכרז
יהא האחראי הבלעדי למתן  נותן השירותים( אחריות כלשהי. למניעת ספק, בכל מקרה, םמי מטעמ

 , במלואן ובמועדן.מסמכי המכרזכל יתר התחייבויותיו על פי השירותים ולקיום 

 סיקהעדר יחסי עובד מע .11

על פי  וואת יתר התחייבויותי םשירותיהאת  יספקא ומצהיר ומאשר, כי: )א( ה נותן השירותים 11.1
צוות , לרבות וו/או מי מטעמ נותן השירותיםעצמאי; )ב( בין  כנותן שירותים מסמכי המכרז

, ולא יתקיימו ו/או מעסיק-, לא מתקיימים יחסי עובדוו/או מי מטעמ המזמין, לבין השירותים
כי )ג(  ן; וכמתן השירותיםכתוצאה מהסכם זה ו/או במסגרת  עסיקמ-ייווצרו ביניהם יחסי עובד

, (מי מבין צוות השירותים)לרבות  מי שיועסק על ידי נותן השירותים בקשר עם מתן השירותיםכל 
בלבד, המועסק  נותן השירותיםשירותים של  ןאו )לפי העניין( כנות ייחשב כעובד ם,כולם או חלק

 ובהתאם לתנאי עבודה ושכר או )לפי העניין( תנאי שירותים, שיסוכמו בינ נותן השירותים על ידי
מסמכי למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי . נותן השירותיםלבין 

בכל  וו/או להורות ל השירותים נותןלהנחות את  יםלמפיק הראשי של האירועו/או  למזמין המכרז
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 נותןעל ידי  מסמכי המכרזאלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות , השירותיםצוות עניין הקשור עם 
 .השירותים

, לשלוחי השירותיםחויב בתשלום כלשהו לאנשי צוות ילא  המזמיןמובהר בזאת, כי למניעת ספק,  11.2
, וכל תשלום שיגיע למי מהם, יחול וישולם על וו/או לאחרים המועסקים על ידי נותן השירותים

 ווהשגחת ו, פיקוחובלבד, וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותי וועל חשבונ נותן השירותיםידי 
 .נותן השירותיםהמלאים של 

 השירותים נותןל ידי כאמור ע מעסיקלעיל, ייטענו יחסי עובד ו 11.1 היה ועל אף האמור בסעיף 11.3
ו/או במקרה של טענה  וואחרים המועסקים על ידי ו, שלוחיהשירותים, לרבות צוות וו/או מי מטעמ

חייבים באופן כלשהו בחיוב  וו/או מי מטעמ המזמיןשתועלה על ידי רשות מוסמכת כלשהי, כי 
, השירותיםצוות ל בקשר, לרבות ומי מטעמעל ו/או  השירותים נותןעל  מסמכי המכרזהמוטל לפי 

הפסדים,  וו/או למי מטעמ למזמין, וכתוצאה מכך ייגרמו וואחרים המועסקים על ידי ושלוחי
, מיד וו/או את מי מטעמ המזמיןשפה את י השירותים נותןהוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, 

 ישפה השירותים נותןה שישלמו או יחויבו בתשלומו, ובכלל ז סכוםעם דרישה ראשונה, בגין כל 
כאמור בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או )לפי העניין( יחויבו להוציא בקשר  וו/או מטעמ המזמיןאת 

 .כאמור )לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים( עסיקמ-עם טענת יחסי עובד

קבלני משנה )ככל שנותן השירותים כי בהסכם ההתקשרות שלו עם  בזאת מתחייב נותן השירותים 11.4
, לרבות יםמתחייבהם יכללו סעיפים לפיהם  יתקשר עם קבלני משנה בהתאם להוראות הסכם זה(

 (,1973-)כחוזה כלפי צד שלישי כמשמעותו בחוק החוזים )כלק כללי(, תשל"ג המזמיןכלפי 
 כדלקמן:

לצורך ו בעלי המקצוע מי שיועסק ו/או שעמו יתקשר ו/או הםעובדילהבהיר ולהסביר לכל  11.4.1
בין מי  מעסיק-באמצעותם, כדי ליצור יחסי עובד םשירותיה, כי אין במתן מתן השירותים

  .וו/או מי מטעמ המזמיןמהם לבין 

את כל הוראות חוקי העבודה  לעיל 11.4.1הגורמים האמורים בסעיף למלא ביחס לכל  11.4.2
והתקנות על פיהם, ולשלם את כל תשלומי החובה החלים ביחס אליהם על פי כל דין 
)לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא 

י העבודה, תקנות שהותקנו על פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באלה(, לרבות, באלה(, חוק
למניעת ספק, שכר עבודה, תשלום שעות נוספות, דמי מחלה, דמי חופשה, פדיון חופשה, 

, פיצויי פיטורים, החזר ןאו תמורת , התפטרותדמי הבראה, הודעה מוקדמת על פיטורים
אחרים מכל ונלווים ותנאים סוציאליים קרן השתלמות לקופות גמל, הוצאות, הפרשות 
 ו, למילוי כל התחייבויותיו, ועל חשבונולבד הא בכל עת, אחראייא ומין וסוג שהם, וה

או עילה על פי כל דין, צו הרחבה, הסכם )קיבוצי או אישי(, הסדר, נוהג, מנהג  ווחובותי
 בעלי המקצוע ידי, הן בקשר להעסקתם על השירותיםצוות אחרת כלשהי, ביחס לאנשי 
 והן בקשר לסיום העסקתם. 

למניעת ספק, התקשרות הצדדים בהסכם זה נעשית על בסיס הבנתם והסכמתם באשר למעמדו  11.5
ואחרים המועסקים על  ושלוחימטעמו, לרבות צוות השירותים, מי של נותן השירותים )ובכלל זה 

לפי הסכם  השירותים נותןובות לב לח בשים( כנותן שירותים עצמאי, המקצוע יבעל, לרבות וידי
ו/או לאחרים  השירותים נותן, לשלוחי השירותיםזה לשאת בכל התשלומים הנדרשים לאנשי צוות 

ומובהר ומוסכם בזאת, כי הסכמה זו מהווה תנאי יסודי ומהותי, לנכונות , והמועסקים על ידי
טים בהסכם זה, להתקשר בהסכם זה, ולשלם לנותן השירותים את התשלומים המפור המזמין

 .כאמור אשר נקבעו בשים לב למעמדו של נותן השירותים כנותן שירותים עצמאי

 קניין רוחני .12

מסדי , המסמכים, לרבות דו"חותהכרטיסים ויתר מאשר ומצהיר בזה כי כל  יםהשירות נותן 12.1
בקשר עם מתן  השירותים מי מצוות ידי עלאו /ו וישיופקו על יד ,ותכניות נתונים, תרשימים

 יהיו(, "המסמכים") וכן כל מידע שיגיע לנותן השירותים במסגרת מתן השירותיםהשירותים 
לא יהיה רשאי  יםהשירות נותן. שימוש כל בהם לעשות וכלי אווה המזמין של הבלעדית ובבעלות

 , מראש ובכתב.המזמיןלהשתמש במסמכים, או בחלק מהם, אלא אם קיבל לכך את הסכמת 

, כוללת תמורה מלאה גם עבור כל השירותים תמצהיר ומאשר בזאת, כי תמור נותן שירותים 12.2
, וכי הוא לא יהא רשאי לדרוש ולא יהא זכאי לקבל תמורה זה 12בסעיף  כאמורהתחייבויותיו 

למניעת ספק, גם במקרה בו תופסק  כאמור ו/או בגינן. התחייבויותיונוספת כלשהי עבור 
רק חלק מן  השירותים לנותןההתקשרות בין הצדדים בטרם יסופקו מלוא השירותים, ותשולם 

, וגם במקרה שבו תהא מחלוקת כספית בין נותן השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה התמורה
 זה לעיל, ללא סייג.  12.2לבין המזמין, יחול האמור בסעיף 
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, מנהג בעלים במסמכיםרשאי לנהוג  האי ,וובין באמצעות אחרים מטעמ ובין בעצמ ,המזמין 12.3
וכן להעבירם לכל צד לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"ב,  ולעשות בהם כל שימוש,

לרבות במקרה שבו תופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא,  שלישי, וזאת בכל מקרה,
מוותר  ונותן השירותיםלשם כך,  נותן השירותיםורך בקבלת הסכמת או אישור ללא כל צוהכל 

  בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת משינוי, העתקה, הפצה או תיקון כאמור.

שמצוי בחזקתו או המסמכים אחד מזכות עכבון בכל  לנותן השירותיםולא תהיה מוסכם כי אין  12.4
 .המזמיןבינו לבין כספית או אחרת , לרבות במקרה של מחלוקת םלמתן השירותישנמסר לו בקשר 

 ,באופן מלא ובלתי הפיך או )לפי העניין( ישמיד, עם סיום מתן השירותים, נותן השירותים ימחק 12.5
את כל הנתונים שנשמרו אצלו בקשר עם זהותם של רוכשי הכרטיסים, והוא לא יהא ראשי לעשות 

 בנתונים האמורים כל שימוש.

לעיל, הינן בלתי חוזרות, אינן מוגבלות בזמן  זה 12סעיף שירותים על פי הבויותיו של נותן התחיי 12.6
 , מכל סיבה שהיא.תקופת ההתקשרותובמקום, והן תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום 

 ניגוד עניינים; סודיות .13

בנספח  , כמפורטופרטיות סודיות ו עלשמרי השירותיםצוות כי הוא וכל  מתחייב נותן השירותים 13.1
וכל חברי צוות  ו נותן השירותיםמעליו יחת להסכם זה "ג"כנספח המצורף  ההתחייבותכתב 

השירותים )נותן השירותים הוא זה אשר יהא אחראי להחתים את כל חברי צוות השירותים על 
חייבות החתומים על ידי העתק של כתבי ההת למזמיןכתב ההתחייבות האמור, והוא אף ימסור 

נותן השירותים לשמירת סודיות תחייבויות ה .(המזמיןשל  וחברי צוות השירותים, על פי דרישת
נותן תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את  הינן התחייבויות בלתי חוזרות, אשר כאמורופרטיות 

, תקופת ההתקשרותשל  הזמן, גם לאחר סיומללא הגבלת  (השירותים צוות)לרבות  השירותים
 בחובת סודיות זו. צוות השירותיםנותן השירותים ידאג לעדכן את  מכל סיבה שהיא.

נותן השירותים מתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה,  13.2
, למזמיןלבין ענייניו האחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להודיע 

 המזמין, על כל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים בין נותן השירותים ו/או בין ענייני באופן מיידי
 לבין ענייניו האחרים של נותן השירותים.

)לרבות צוות מי מטעמו כל ו/או  לעיל, נותן השירותים 13.2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  13.3
האירועים, אך ורק בנאמנות עבור המזמין ולטובת  השירותיםיפעלו במסגרת מתן השירותים( 

 השירותיםטובת הנאה ממתן לו ו/או למי מטעמו כאמור כל לא תצמח  ונותן השירותים מתחייב כי
 ולא יעמידו/או מי מטעמו כאמור הוא כי , ובהסכם זהמעבר לתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי 

להימצא בניגוד עניינים עם האינטרסים של המזמין או במצב שיצמחו  יםעלול םבמצב בו ה םעצמ
 טובות הנאה כאמור. להם

לעיל, יחול גם על כל חברי צוות השירותים, ונותן השירותים יהא אחראי זה  13ף האמור בסעי כל 13.4
 להביא עניין זה לידיעתם ולשלב סעיפים מתאימים בהסכמי ההתקשרות שייחתמו מולם.

 לאש ומתחייב בזאת לגרוע מחובותיו של נותן השירותים על פי כל דין, נותן השירותים מצהיר בלי 13.5
 בעל דבר כל או/ו כסף או/ו הנאה טובת כל, בעקיפין או/ו במישרין, לקבל או/ו לתת או/ו להציע

 משרה נושא של או המזמין של מעשה או/ו החלטה על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע במטרה ערך
 .פיו על השירותים מתן או/ו זה הסכם עם בקשר, ומטעמ מי ואו/ המזמין עובד או/ו מזמיןב

 וביטוח  אחריות .14

ו/או  המזמיןבלי לגרוע מאחריות של נותן השירותים על פי הוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה,  14.1
לא יהיו אחראים, ונותן השירותים יהא אחראי, באופן בלעדי, לאספקת השירותים,  ומי מטעמ

היחידה, המלאה והבלעדית לכל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל סוג ת וישא באחרייו
ו/או  ו)לרבות עובדי ומי מטעמלו/או  למזמיןומין שהם, שיגרמו לאדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות 

, אשר: )א( נגרמו תוך כדי, עקב או בקשר לאספקת השירותים, כתוצאה מכל מעשה או (ומנהלי
עקב הפרת הוראה השירותים, לרבות  צוותותים ו/או מי מטעמו, לרבות מחדל של נותן השיר

על  נותן השירותים( שהאחריות להם מוטלת על ב; ו/או )זה ו/או הוראות כל דין הסכםמהוראות 
 פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

בלי לגרוע ו/או לשחרר את נותן השירותים מהתחייבות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  14.2
ביחד ) (ומנהליו/או  ו)לרבות עובדי וו/או )לפי העניין( מי מטעמ המזמיןנותן השירותים יפצה את 
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ד, מכל , מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה ו/או הפס("הזכאים לשיפוי" -
סוג ומין שהם, שיגרמו להם, ואשר נותן השירותים אחראי להם כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל 

כאמור, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל  וו/או )לפי העניין( מי מטעמ המזמיןדין, וכן ישפה את 
י פשרה סכום שהזכאים לשיפוי ישלמו ו/או יחויבו לשלם )על פי פסק דין או פסק בורר, או על פ

 וו/או מי מטעמ המזמין, בעקבות דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד (שנותן השירותים הסכים לה
כאמור, ואשר האחריות בגינה מוטלת על נותן השירותים על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל 

שהזכאים לשיפוי יוציאו ו/או )לפי העניין( יחויבו להוציא במסגרת  ות סבירותדין, וכן בגין כל הוצא
ים(. הגנתם מפני דרישה ו/או תביעה כאמור )לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עד

על כל דרישה ו/או תביעה כאמור בסמוך לאחר קבלתה,  נותן השירותיםבכתב ל ודיעי המזמין
נותן התביעה, אם על ידי צירופו של הדרישה ו/או להתגונן מפני  נותן השירותיםשר לפאיו

)או לעורך דין  נותן השירותיםח לוכצד שלישי לתביעה האמורה, אם על ידי מתן ייפוי כ השירותים
, המזמיןבתביעה האמורה, הכל לפי בחירת  המזמין( להתגונן בשם המזמיןע בהסכמה עם שיקב

 .להסכם זה או בכל דרך אחרת שתוסכם )ככל שתוסכם( בכתב בין הצדדים

המתייחס לקיזוז, ניכוי  חוזהשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף הכלול בכל חוק או ב 14.3
)אם מגיע( לקזז, לנכות ו/או לעכב סכום כלשהו המגיע י יהא רשאא נותן השירותים לו/או עיכוב, 

מכל סיבה  ,ול)אם מגיע( זה, כנגד סכום כלשהו המגיע הסכם על פי לרבות מכל סיבה שהיא, ממנו, 
 .מנו כאמורזה, או לעכב תשלומו של סכום כלשהו המגיע מהסכם שהיא, לרבות על פי 

תים ונותן השיר תחייב, מיןד יפ לע וו/א הז סכםה יפ לענותן השירותים  לש אחריותומ גרועל בלי 14.4
להסכם  "דבנספח "ים, כמפורט ביטוח תקשרותהה קופתת לכ משך, בשבונוח ל, עלקייםו ערוךל

, זהימים ממועד חתימת הסכם )ארבעה עשר(  14תוך  למזמיןמתחייב להעביר נותן השירותים  .זה
 . אמורותסות הביטוח הפולי העתקאת  וכן לפי בקשתה,

 מיסים .15

שא במיסים ובתשלומי החובה המוטלים עליו )אם בכלל( על פי כל דין בקשר יי הסכם זהל צד לכ 15.1
 ממנו.  ולנובע הסכם זהל

ימסור למזמין, מעת לעת ועל פי דרישת המזמין, אישור תקף כדין מאת רשויות  נותן השירותים 15.2
המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או )לפי העניין( על שיעור הניכוי, וכן אישור תקף 

מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו  שנותן השירותיםכדין מאת פקיד מורשה, המעיד על כך, 
או שהוא פטור  1975-מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ולנהלם על פי פקודת 

מלנהלם, וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות 
. לא יומצא למזמין אישור רשות המיסים 1975-עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו שמוטל

את  לנותן השירותיםקור כאמור, ינכה המזמין מהתשלומים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במ
 .סכומי המס על פי דין

 מחאה והעברהה .16

לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות לאחר ו/או לאחרים, בשום דרך שהיא, נותן השירותים 
את הסכם זה ו/או את זכויותיו ו/או , )לרבות לא בדרך של העברת מניותיו( במישרין או בעקיפין

, מראש המזמין המפורשת של והתחייבויותיו על פיו, כולן או חלקן, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת
  כאמור. המזמיןובכתב, ובכפוף לתנאים שיקבעו )אם יקבעו( על ידי 

מהתחייבות, אחריות  נותן השירותיםכאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את  המזמיןניתנה הסכמת 
או כדי לגרוע מזכויות /ו או על פי כל דיןו/ מסמכי ההסכםעל פי  ו/או חובה כלשהן, בהן הוא חב,

 .המכרזפי מסמכי המזמין על 

, ו/או למי מטעמו EBU -לרבות ללאחר ו/או לאחרים  להמחותרשאי להעביר ו/או  האי המזמין 16.1
וללא  ,הבלעדי ולפי שיקול דעת ,זה הסכםלפי נותן השירותים כלפי  ווהתחייבויותי ואת זכויותי

, ובלבד שמקבל הזכויות ו/או ההתחייבויות כאמור יקבל על עצמו נותן השירותיםצורך בהסכמת 
  .זה הסכםנותן השירותים על פי כלפי  המזמיןאת התחייבויות 

 קיזוז; גביית סכומים .17

כל סכום המגיע  לנותן השירותים,למניעת ספק, המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום שיגיע ממנו  17.1
)לרבות כל תשלום ו/או  ו/או על פי כל דין מסמכי המכרזעל פי הוראות  מנותן השירותיםלמזמין 

בכל דרך ו/או לגבות את הסכום כאמור , שיפוי ו/או פיצוי המגיע למזמין כאמור בהסכם זה(
. מובהר, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות ערבות הביצוע חילוטלנכון, לרבות באמצעות שימצא 

 ו/או על פי כל דין. מסמכי המכרזנוספת ו/או אחרת המוקנית למזמין על פי 
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לא יהא רשאי לקזז, לנכות ו/או לעכב סכומים  נותן השירותיםעל אף האמור בכל דין או הסכם,  17.2
לנותן נו למזמין )אם יגיעו( על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. כלשהם מאלה אשר יגיעו ממ

 אין ולא תהא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו זכות עיכבון, מכל סוג ומין שהם. השירותים

 ; סיום ההתקשרות על פי הסכם זההפרות ותרופות .18

 .1970-תשל"אעל הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  18.1

בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להביא  18.2
הסכם זה לידי סיום מידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, ונותן השירותים לא יהא זכאי 

, וזאת תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמורלכל 
ו/או על פי  המכרזמסמכי בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים ו/או נוספים הנתונים למזמין על פי 

 :כל דין

והפרה זו לא תוקנה בתוך  המכרזנותן השירותים הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי מסמכי  18.2.1
 ;יםע)שבעה( ימים מן המועד בו נדרש לכך, בכתב, על ידי המפיק הראשי של האירו 7

המזמין סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי השירותים מתבצעים באופן שאינו מבטיח  18.2.2
עמידה ברמה המקצועית הנדרשת ו/או בלוחות הזמנים ו/או באופן רשלני ו/או באופן שאינו 

"(, ונותן השירותים לא נקט בתוך פרק הזמן הליקויעולה בקנה אחד עם הנחיות המזמין )"
בצעדים הדרושים, לפי  יםב שקיבל מאת המפיק הראשי של האירועשנקבע בהתראה בכת

 שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, לתיקון הליקוי;

 נותן השירותיםבקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה על פירוק  נותן השירותים נגדהוגשה  18.2.3
הוטל  ו/או ו/או מונה כונס נכסים, זמני או קבוע נותן השירותיםמרצון ו/או ניתן צו לפירוק 

או  נותן השירותיםלכל או לרוב נכסי  ביחס )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת(,עיקול 
מתן לצורך  לנותן השירותיםו/או לנכסים הדרושים  נותן השירותיםלנכסים מהותיים של 

בקשה להסדר נושים ו/או ניתן צו למינוי  נותן השירותיםו/או הוגשה נגד או על ידי  השירותים
לנותן השירותים, ובלבד שהבקשה, ההחלטה, הצו, המינוי או הפעולה כאמור לא בוטלו נאמן 
 )חמישה עשר( ימים ממועד נתינתם. 15בתוך 

נותן השירותים לא יכול להמשיך במתן השירותים מסיבות של כוח עליון, פטירה או אובדן  18.2.4
 )ארבעה עשר( ימים רצופים. 14כושר עבודה לתקופה העולה על 

, או הפר באופן יםכי נותן השירותים קיבל תמורה כלשהי מגורם כלשהו המעורב באירועהוכח  18.2.5
 .EBU -ת עליו כלפי המזמין ו/או כלפי הוהאמון המוטלהסודיות ות ואחר את חוב

לעיל,  18.2 כי זכותו של המזמין לבטל הסכם זה כאמור בסעיף ,מודע ומסכים לכך נותן השירותים 18.3
כי הוא לא יהא זכאי לפיצוי, החזר הוצאות או , על פי הסכם זה למזמיןזכות יסודית המוקנית הינה 

תביעה, מכל , דרישה ו/או כאמור לעיל, וכי לא תהא לו כל טענה ביטול הסכם זה בגין דמי נזק כלשהם
  ביטול הסכם זה כאמור.בגין  מטעמוו/או מי  המזמיןמין וסוג שהם, כנגד 

כדי לגרוע מהזכות  ,לעיל 18.2 זכותו של המזמין לבטל הסכם זה כאמור בסעיףבלמניעת ספק, אין 
 לעיל. 4.3, בכל עת ומכל סיבה שהיא, כאמור בסעיף תקופת ההתקשרותהמוקנית למזמין להפסיק את 

 הוראות לעניין סיום הסכם זה  18.4

, מכל סיבה שהיא, תחולנה או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו מקרה של סיום הסכם זהכל ב
ההוראות הבאות, אשר תבואנה בנוסף לכל סעד ו/או זכות אחרים ו/או נוספים הנתונים למזמין על 

 ו/או על פי כל דין ובלי לגרוע מהם: מסמכי ההסכםפי 

כל לו על כך, את  יורה המזמיןבמועד שבו  ,בצורה מסודרת למזמיןישיב נותן השירותים  18.4.1
והמצויים )אם  ומי מטעמלו/או  למזמיןהשייכים  ו/או רכושכל מסמך תוצרי השירותים וכן 

לא תהא כל זכות  לנותן השירותים, ספקלמניעת . נותן השירותיםוככל שמצויים( ברשותו של 
 ומי מטעמלו/או  למזמיןו/או ציוד ו/או רכוש וכל חומר אחר השייך עיכבון על מסמכים 

 .)לרבות על תוצרי השירותים(

לכל מי למסור את השירותים, כולם או חלקם, ו/או את המשך ביצועם, המזמין יהא רשאי  18.4.2
, תוצרי השירותיםולהשתמש לצורך זה בכל  (המחליף" נותן השירותים")שימצא לנכון 

והכל ללא כל  נותן השירותים במסגרת השירותים,שהוכנו על ידי  בתוצרים כאמורלרבות 
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 זכות להתנגד באיזו כל תהא לא לנותן השירותים. תמורה, שכר או פיצוי לנותן השירותים
המחליף  נותן השירותים לבין המזמין בין התקשרות למנוע ו/או לעכב שהיא ו/או לנסות דרך

 נותן השירותים ידי על , ביןהשירותים המשך המשךב את ו/או לנסות למנוע ו/או לעכ
כספית או אחרת לרבות במקרה של מחלוקת וזאת  ,עצמו המזמין ידי על כאמור, ובין המחליף

 . בינו לבין המזמין

מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, לרבות בביצוע  נותן השירותים 18.4.3
לא תזכה את נותן  כאמור. חפיפה נותן השירותים המחליףחפיפה הולמת וראויה עם 

( ימים מיום שלושה) 3השירותים בתשלום נוסף כלשהו, והיא תבוצע בשלמותה עד תום 
  התקשרות מכוחו.הודעת המזמין על סיום הסכם זה או קיצור תקופת ה

נותן השירותים סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לא ישחרר את מובהר, כי  18.4.4
ו/או על פי כל דין, אשר על פי לשונן, או מטבען, נועדו  מסמכי ההסכםמהתחייבויותיו על פי 

נותן השירותים לעניין זה, התחייבויות , , לרבותההתקשרותלהמשיך ולחול גם לאחר תקופת 
 רת סודיות.לשמי

 חילוקי דעות בין הצדדים .19

מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה, שיתגלו בין המזמין ו/או  19.1
לא  נותן השירותים, המכרזלאיזה ממסמכי ו/או  לשירותים, בקשר נותן השירותיםמי מטעמו לבין 

 בכל דרך אחרת שהיא. םבביצוע, ולא יפגע מתן השירותיםיפסיק או יאט את 

לא יהא רשאי בשום מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב ביצוע  נותן השירותיםמוסכם בזאת במפורש כי  19.2
, בקיומו של האירוע, או כל סעד אחר שמשמעותו, בין במישרין ובין בעקיפין, הינה עיכוב השירותים

ו/או הסכם זה  השירותים, בקשר עם כל גורם אחר שהואמוהסעד היחיד שיוכל לתבוע מן המזמין, או 
 יהא סעד כספי בלבד. 

 ; אי חוקיותפעולה על פי דין; תרופות; ויתור; ארכה; הקלה; עיכוב .20

במקרה מסוים, לא יהוו תקדים להסכם זה למשנהו ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד  ויתור, 20.1
אלא אם , הסכם זה למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם

 . להסכם זה נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים

עיכוב ו/או השהיה במימוש בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן,  20.2
על זכויותיו, כולן או חלקן, על פי הסכם ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו 

 בכל עת שימצא לנכון.  ןו/או להפעיל ןוהוא יהיה רשאי לממשזה ו/או על פי כל דין, 

במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם לביצוע פעולה או תשלום כלשהם, ביום  20.3
 שאיננו יום עסקים, יידחה אותו מועד ליום העסקים הקרוב הבא אחריו. 

רש בהסכם זה, בנוסף, התרופות והסעדים על פי הסכם זה הינם, אלא אם כן נאמר אחרת במפו 20.4
כל צד להסכם זה יהיה זכאי לתרופות תרופה אחרים על פי כל דין, וובלי לגרוע, מכל סעד או 

 .ולסעדים העומדים לו על פי הסכם זה וכל דין

זה או בכל הודעה  הסכםבכל האמור בולא יהא כי ידוע לו שאין ומאשר, מצהיר  יםנותן השירות 20.5
 היתר, שיוןיאו צורך לקבל כל ר, ל חובה המוטלת עליו לפי כל דיןיו, כדי לשחררו מכפ שתינתן על
, המוטלים עליו על פי אחרחובה  םתשלו או או מן הצורך לשלם כל מס, היטל אגרה ,או הסכמה

 כל דין.

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, אזי, אלא אם  20.6
יכולת האכיפה יורדים לשורשו של הסכם זה, לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר אי החוקיות או העדר 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שיקבע, כי  הוראות הסכם זה, אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן.
הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, אזי במקום ההוראה שנקבע 

קית ואכיפה הקרובה בתוכנה, מטרתה ותוצאתה ככל האפשר לגביה כאמור, תבוא הוראה חו
 להוראה לגביה נקבע כאמור.

את זהותו של  EBU -ו מראש של הבזאת כי חתימת הסכם זה כפופה לאישורמובהר למניעת ספק,  20.7
 .נותן השירותים
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 תיקונים בהסכם זה .21

 כל שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים. 

 סמכות שיפוט .22

הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע 
לפי , בירושליםלבתי המשפט ונה נת, תהא לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, לרבות בקשר הסכם זהמ

 בלבד.  ולהם, סמכותם העניינית

 הודעות .23

. כל הודעה שתשלח במבוא להסכם זההינן כמפורט דין( -)לרבות לצורך מסירת כתבי ביכתובות הצדדים 
, שהודעה לכתובת בישראל )כפוף לכל שינוי בה במבוא להסכם זהכמפורט מצד אחד למשנהו לכתובתו 

)שבעים  72כעבור  -לצד האחר( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום בכתב עליו נמסרה 
במועד קבלת  -או בדוא"ל  ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה

אישור אלקטרוני בדבר משלוח )ואם נשלחה ביום שאיננו יום עסקים, אזי ביום העסקים שלאחר קבלת 
, ובלבד שקיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה קטרוני בדבר המשלוח(אישור אל

 בעת מסירתה כאמור.  -; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד במלואה

 הסכם זהכלליות  .24

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא מחליף בעניינים הכלולים בו, 
, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( הסכמה, התכתבות, או התחייבותהצהרה, מצג, הסכם, כל 

, ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה, ולא על הסכם זה למועד החתימהאו שנערכו )ככל שנערכו(, קודם 
דמות של טיוטות קוהתכתבות, או התחייבות כאמור.  יהא כל תוקף לכל הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה,

 הסכם זה לא תשמשנה ככלי לפרשנותו.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

  _____  תאגיד השידור הישראלי
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 נוסח ערבות הביצוע -" אנספח "

 
 נוסח ערבות הביצוע

 
  לכבוד
  הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 

 ________ערבות בנקאית מספר הנדון: 
 

 
(, אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות "המבקש" - להלן) ____________________פי בקשת -על .1

 75,000מוחלטת, בלתי הדירה, בלתי מותנית ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום, עד לסכום של 
)כהגדרתו  למדדהצמדה "(, בתוספת הפרשי סכום הקרן" -שקלים חדשים )להלן  (שבעים וחמישה אלף)

)כהגדרתו להלן(,  למדדפרשי הצמדה להלן(, על פי החישוב המפורט שלהלן )סכום הקרן, בתוספת ה
למתן שירותי  ההסכם שנחתם עימומאת המבקש, בקשר עם (, שתדרשו "סכום הערבות -יכונה להלן 

   (.24/2018)במסגרת מכרז מס'  2019תחרות אירוויזיון ארגון ומכירת כרטיסים ל

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

דד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית ממשמעו  - "המדד" 2.1
לסטטיסטיקה, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש בחודשו. בהעדר מדד כאמור, כל מדד רשמי אחר 

 אשר יבוא במקומו. 

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.  - "המדד החדש" 2.2

 _________בחודש  15פורסם ביום אשר ) _________המדד הידוע ביום  - "המדד הבסיסי" 2.3
 (. 2018שנת  _________, בגין חודש 2018שנת 

יהיו  המדד הבסיסי,מ גבוהיתברר, כי המדד החדש  ועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זאם במו .3
ם הנדרש לתשלום כפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכוהפרשי ההצמדה סכום השווה למ

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זו, יתברר כי  , ומחולק במדד הבסיסי.ועל פי ערבות ז
 המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי אנו נשלם לכם את סכום הקרן.

)שבעה( ימים מיום  7אנו נשלם לכם כל סכום, או סכומים, שיידרש/ו על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך  .4
רישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שיהא עליכם להציג לנו כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על ד

דרישתכם האמורה ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ומבלי שיהא עליכם 
לדרוש את הסכום או הסכומים האמורים, מראש או בדיעבד, מאת המבקש, או לפתוח בהליך כלשהו 

 נגד המבקש.

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידיכם מתוך סכום הערבות,  .5
ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידיכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זו לא יעלו על סכום הערבות. 

וקפה לגבי יתרת סכום לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זו במלוא ת
 הערבות הבלתי ממומשת. 

 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6

     

 בכבוד רב,    

____________ 
 [שם הבנק הערב]
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 נוסח אישור עו"ד -" בנספח "
 

 [עורך הדין]נייר מכתבים של 
 
 

  לכבוד
  הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 א.ג.נ,

 
  2019ארגון ומכירת כרטיסים לתחרות אירוויזיון שירותי למתן הסכם הנדון: 

 

 :את, כדלקמןמאשר/ת בזאני הח"מ, ___________________ עו"ד )מ.ר. ___________(, 

 מולכם על ההסכם שבנדון ם"(, אשר חתהתאגידח.פ. ________________ )"_______________  .1
במתן שירותי הפקת טלוויזיה ו/או  ואשר עיסוקו ,ופעיל, המאוגד כדין בישראל םקיי תאגיד והינ "(ההסכם)"

 .פרסומות

כל ולבצע את להתקשר בהסכם , וועל פי כל דין החל עלי ופי מסמכי ההתאגדות של על ךמוסמ התאגיד .2
ועל פי כל דין  וא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי ההתאגדות שלועל פיו, וה והתחייבויותי

 כאמור. על פיו וויותיבהסכם ולשם ביצוע התחייב ולשם התקשרות

___________ נושא/ת ת.ז. _____________________ ומר/גברת ______מר/גברת ______ .3
אשר חתמו על ההסכם, _____________ נושא/ת ת.ז. ___________________, _____________

ם, ימתוחתהתאגיד, ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את  ההתאגדות של התאגידמוסמכים על פי מסמכי 
 .להסכם הקשורלכל דבר ועניין  את התאגידמחייבת  בצירוף חותמת התאגיד או שמו המודפס, 

 :ביום _____________ על החתוםבזאת  תיולראיה בא
 

 

 
  

 _____________, עו"ד
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 כתב ההתחייבות לשמירה על סודיות -" גנספח "
  

 [התאגיד]נייר מכתבים של 
  לכבוד
  הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 א.ג.נ,

 הצהרה והתחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 יםוכן )לפי העניין( מתחייב יםמצהיר ,___________________ ח.פ._ ___________________אנו, הח"מ, 
 : , כדלקמןחוזר, באופן בלתי "(המזמיןתאגיד השידור הישראלי )" כלפיבזאת 

 

 שמירת סודיות והגבלת השימוש במידע סודי

זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהיה אותה המשמעות  בכתב התחייבותלכל המונחים המפורטים  .1
, 2019תחרות אירוויזיון ארגון ומכירת כרטיסים לשירותי הצעות למתן  לקבלתהזמנה בהמיוחסת להם 

 "(.ההזמנה" -)לעיל ולהלן  24/2018אשר פורסמה על ידי המזמין במסגרת מכרז מס' 

אנו מתחייבים לשמור כל מידע סודי )כהגדרתו להלן( בסודיות מלאה ומוחלטת, ולא למסרו, לגלותו,  .2
"הנציגים" לפרסמו, לתארו ו/או להעבירו, לצד שלישי כלשהו )למעט למי מבין אלו אשר נמנים על 

)כהגדרתם להלן( ובכפוף לאמור להלן לענין זה(, בין במשך התקופה שעד להגשת הצעתנו במסגרת ההזמנה, 
ח הסכם ההתקשרות )אם נוכרז כזוכה( ובין לאחר הגשת הצעתנו כאמור, בין במשך תקופת ההתקשרות מכ

בהסכמה זו )אם  פורטויובין לאחר מכן, ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין, ובהתאם לתנאים אשר 
זה לעיל, אנו מתחייבים לנקוט את כל אמצעי הזהירות  1וככל שתינתן(. בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

הנדרשים ו/או הנחוצים כדי למנוע כל אפשרות כי המידע הסודי )כהגדרתו להלן( יצא מרשותנו ויגיע לידי 
 צד שלישי כלשהו כאמור.

מידע, בין בכתב ובין בעל פה, הקשור ו/או הנוגע כל  -" משמעו ידע סודימבכתב התחייבות זה, המונח "
ו/או להסכם ההתקשרות ו/או לשירותים, וכן כל חומר, ידיעה או מידע  EBU -להזמנה ו/או לאירוע ו/או ל

אחר או נוסף, שהגיעו/יגיעו אלינו ו/או למי מטעמנו, מהמזמין ו/או מצד שלישי כלשהו, בין בכתב ובין בעל 
 בעקבותלמתן השירותים  נוהתקשרות ו/או הזמנהנו במסגרת הליך העקב ו/או בקשר להגשת הצעתפה, 

והכל, , הסכם ההתקשרות למתן השירותים על פיאו /ו הגשת ההצעה כאמור, אם וככל שנוכרז כזוכה,
יע אלינו, הכלל או שהיה ידוע לנו טרם שנמסר לנו על ידי המזמין, או שהגלמעט מידע שהוא בבחינת נחלת 

כדין, מצד שלישי, ובלבד שמידע זה לא הפך לנחלת הכלל ו/או לא הגיע אלינו או למי מטעמנו, לרבות 
לנציגים )כהגדרתם להלן( ו/או לצד שלישי, עקב הפרת התחייבות כלפיכם ו/או עקב מעשה או מחדל שלנו 

 שלישי.  ו/או של מי מטעמנו, לרבות של הנציגים )כהגדרתם להלן(  ו/או של כל צד

, אם נושיועבר אלילמניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש כי כל מידע סודי 
נו לצורך השתתפותנו בהליך ההזמנה ו/או )לפי הענין( לצורך מתן השירותים על , יועבר לעיוננויועבר אלי

נו ו/או מבעלי המקצוע ו/או מנציגינו עובדימלחשוף את מי אנו נהיה רשאים וידינו )אם נוכרז כזוכה( בלבד, 
ו/או כאמור ( למידע סודי "הנציגים" - יחדב)שעימם נתקשר לשם מתן השירותים )לרבות אנשי המפתח( 

השתתפותנו בהליך ההזמנה רק ככל שחשיפה ו/או גישה כאמור נחוצה לצורך אך ולאפשר להם גישה אליו 
אודות חובות כל נציג כאמור אנו נודיע ל, ובלבד שהשירותים על ידינו כאמוראו )לפי הענין( לצורך מתן 

כתב התחייבות זה, וכל נציג כאמור יתחייב במפורש על פי נו על עצמנו ההתחייבויות שנטל הסודיות ויתר
 ובכתב בחובת סודיות כלפינו וכן יקבל על עצמו למלא אחר חובות הסודיות ויתר התחייבויותינו על פי כתב

כי  מובהר בזאתלמניעת ספק, פני חשיפת ו/או גישת הנציג למידע הסודי. הכל ל, התחייבות זה כאמור
וב אנו נחוכי כתב התחייבות זה על פי ינו התחייבות הנציגים כאמור לא תגרע באופן כלשהו מהתחייבויות

  , ביחד ולחוד עם הנציגים.כתב התחייבות זהבכל התחייבויות הנציגים על פי 

ע לנו שהמטרה היחידה והבלעדית שלשמה נמסר או )לפי הענין( יימסר לנו )אם יימסר לנו( המידע ידו .3
הסודי, ואשר לשמה אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי, הינה הגשת הצעתנו במסגרת הליך 

כה ההזמנה ו/או )לפי הענין( מתן השירותים על ידינו  מכח הסכם ההתקשרות, אם וככל שנוכרז כזו
(, ואנו לא נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי לכל מטרה אחרת, זולת המטרה "המטרה המותרת")

 המותרת, בין במישרין ובין בעקיפין.

למזמין על כל הפרה  בכתבבלי לגרוע מהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זה, אנו מתחייבים להודיע  .4
סודיות זה, מיד עם היוודע לנו על ההפרה ו/או החשש  ו/או חשש להפרה של חובת סודיות כאמור בכתב

הפרה, להפרה כאמור, ובכלל זה למסור למזמין כל מידע רלבנטי שיהיה ידוע לנו באותו מועד ביחס לאותה 
ולידע את לחקור את הנסיבות לקרות אירוע ההפרה, לתעד כל מידע ו/או ראיה שיימצאו בחקירה כאמור, 



20 

, ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור, ככל שיתגלהבקשר עם ף שיתגלה לנו המזמין בכתב בכל מידע נוס
 והכל בהקדם האפשרי.

אם תופנה אלינו דרישה על פי דין, על ידי רשות מוסמכת, למסור להם מידע סודי ו/או כל חלק ממנו,  .5
אנו מתחייבים במישרין או בעקיפין, נודיע לכם על כך מיד ובכתב, לפני מסירת כל מידע סודי כאמור. כמו כן 

כי במקרה כאמור נותיר בידיכם שהות סבירה ומספקת להתגונן בפני דרישה כאמור, בטרם מסירת מידע 
 סודי כלשהו הנדרש לרשות מוסמכת כאמור.

 כללי

אתם תהיו זכאים לכל סעד משפטי שהוא כנגדנו, העומד לרשותכם על פי כל דין, במקרה של הפרת איזו  .6
מבין התחייבויותינו האמורות לעיל, בין אם על ידינו במישרין או בעקיפין ובין אם על ידי מי מטעמנו 

שלא להתנגד לצווים )ובכלל זה הנציגים(, לרבות צו מניעה, צו עשה וצו לאיסוף מידע, ואנו מתחייבים 
 כאמור. 

גם אם הצעתנו על פי כתב התחייבות זה אינן מוגבלות בזמן, והן תעמודנה בתוקפן המלא  התחייבויותינו .7
במסגרת הליך ההזמנה, מכל סיבה שהיא, או )לפי הענין ואם נוכרז כזוכה( גם לאחר סיום מתן לא תזכה 

 .היאמכח הסכם ההתקשרות, מכל סיבה שידינו  השירותים על

אנו מודעים לכך שכל מידע סודי נמסר ו/או יימסר לנו, בין היתר, בהסתמך על האישורים וההתחייבויות  .8
, כולו סודי, וכי חשיפתוההרגישות הרבה בכל הקשור במידע  נול התחייבות זה, וידועההמפורטים בכתב 

הקשורים עמכם נזקים לגרום לכם ו/או לגורמים )בסבירות רבה( עלולה  כלשהו לצד שלישי או חלקו,
 .חמורים

 
 

 על החתום:בזאת ולראיה באנו 
 

                                                 ____תאריך: ______
                                                                                                                           _____________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ                                                      
 
 :המציעמים בשם ם/מות החותם/שש
 

 _________________ ת.ז. ____________________ שם ____
  שם _____________________ ת.ז. ____________________
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 ביטוח -" דנספח "

 
 ביטוחהנספח  

לערוך ולקיים, על  נותן השירותיםעל פי הסכם זה או על פי כל דין, על  נותן השירותיםבלי לגרוע מאחריות  .1
קיימת )ולעניין  נותן השירותיםוכל עוד אחריות  ההתקשרות, למשך כל תקופת נותן השירותיםחשבון 

(, את הביטוחים ההתקשרותביטוח אחריות מקצועית, למשך שבע שנים נוספות לאחר תום תקופת 
נפרד ממנו )להלן: , והמהווה חלק בלתי לנספח ביטוח זה המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין "אישור עריכת הביטוח"ו "השירותים נותן"ביטוחי 
 בישראל. 

להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים  נותן השירותיםללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על  .2
, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא כספיתה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה

. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין נותן השירותיםחתום בידי מבטח 
לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת  נותן השירותיםאישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי 

 לעיל.  1ה נוספת כמפורט בסעיף ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופ

עומד להיות מבוטל או  נותן השירותיםיודיע למזמין, כי מי מביטוחי  נותן השירותיםבכל פעם שמבטח 
לערוך את אותו  נותן השירותיםעומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 

 הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

הינם בבחינת דרישה מזערית,  םנותן השירותימובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .3
 על או/ו ההסכם לפי נותן השירותים של התחייבות מכל לגרוע, שאין בה כדי נותן השירותיםהמוטלת על 

ולנותן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  נותן השירותיםואין בה כדי לשחרר את , דין כל פי
 מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי השירותים

 נותן השירותיםלמזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי  .4
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים  נותן השירותיםכאמור לעיל, ועל 

 על פי הסכם זה. נותן השירותיםויות להתחייב נותן השירותיםאת ביטוחי 

מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על  .5
, טיבם, היקפם, נותן השירותיםהמזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי 

על פי הסכם  נותן השירותיםוע מכל חובה שהיא, המוטלת על ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגר
זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור 

 עריכת הביטוח ובין אם לאו.

פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  נותן השירותים .6
לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך  נותן השירותיםאו מי מטעם  נותן השירותיםכלשהו, המובא על ידי 

מתן השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק 
 אמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.כ

, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות נותן השירותיםבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  .7
התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם 

 ון. שגרם לנזק בזד

בלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם  .8
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות  נותן השירותים, על נותן השירותיםיינתנו על ידי קבלני משנה מטעם 

 ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. 

מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות  נותן השירותיםמובהר בזאת, כי על 
 .ים היו להינתן על ידי קבלני משנהשירותים שניתנו או אמור

על אף האמור לעיל, אי המצאת  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9
ימים ממועד בקשת המזמין מאת  10לא אם חלפו אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, א

 בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. נותן השירותים
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 __________:תאריך                  אישור עריכת הביטוח                                               

המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד הביטוחים 
 .שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

  ______אחר: ☐

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

 שם:
 תאגיד השידור הישראלי  

אצל ב"כ ש. הורוביץ ושות', 
 עו"ד

 
 

חברת האם ו/או ו/או 
חברות בנות ו/או חברות 

 קשורות
 כתובת: 

      

, 31מרחוב אחד העם  :כתובת
 תל אביב

  תיאור הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח
 בישראל 2019תחרות אירוויזיון שירותי ארגון ומכירת כרטיסים ל

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☐הסכם   ☒   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

 הכיסויים        

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח
גבול האחריות / 

 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

למקרה  2,000,000 
 ולתקופת הביטוח 

 צד ג'      

 
2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
לעובד,  20,000,000

 למקרה ולתקופה

 מעבידים      

 
3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
 

                  ת.רטרו: 

למקרה  1,000,000
 ולתקופת הביטוח 

אחריות  
 מקצועית

4.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 
 

                   ת.רטרו: 

אחריות המוצר   
ביטול חריג  /

 חבות המוצר

5.  

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    
  כאן

6.  

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    
  כאן

7.  

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •

סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו  •
 השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח        חתימת האישור: 

_______________________ 
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