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 התקשרות כםהס
  2018לחודש __________, שנת  __ ביוםשנערך ונחתם 

 
 ב  י  ן 

 
 תאגיד השידור הישראלי

 50-050195-2ישות מספר 
 אשר כתובתו לצרכי הסכם זה:

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 האירוויזיוןבמשרדי הפקת 

 ("המזמין") 
 ;מצד אחד     

 ל  ב  י  ן 
 

_________________ 
 ___________ מס' חברה

  :כתובתו לצרכי הסכם זהאשר 
______________________ 

 פקס: _________; דוא"ל: ___________
 (השירותים" ן"נות)

  ;מצד שני      
 

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

 ;"(רוויזיוןתחרות האי)" 2019עתידה להתקיים בישראל בחודש מאי 

 למציעיםבמסגרתו פנה המזמין ( 21/2018 פרסם המזמין מכרז פומבי )מכרז מספר 11.10.2018וביום  הואיל:ו
קצרים )"גלויות"(,  VTRסרטוני להפקת להגיש הצעות  ו/או פרסומות, בהזמנה פרומאיםהמתמחים בהפקת 

, וכן להפקת קליפ מסכם שיוצג בסיום התחרות תחרות האירוויזיוןהמשתתפות בלהצגת שירי המדינות 
בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים ו, Full HDאיכות מ באיכות שלא תפחתהכל כאמור, 

  ;("ההזמנה") במסמכי המכרז

למתן הגיש הצעה מטעמו  - המכרז )כהגדרתם בהזמנה(מסמכי  כלאת  לאחר שבדק היטב - ונותן השירותים :והואיל
, הוכרזה נותן השירותיםוהצעתו האמורה של  ,("הצעת נותן השירותים") במסגרת הליך ההזמנה השירותים

 ;על ידי ועדת המכרזים של המזמין, בישיבתה מיום _________ כהצעה הזוכה

להזמנה  10הסף המפורטים בסעיף בכל תנאי וימשיך לעמוד ונותן השירותים מצהיר ומאשר, כי הוא עומד  :והואיל
הידע, הניסיון, האמצעים, המשאבים, היכולת וכוח האדם המתאימים, על מנת המומחיות, וכי הינו בעל 

ההסכם במסמכי כמפורט  ולצורך עמידתו ביתר התחייבויותיו( כהגדרתם להלן)את השירותים  למזמיןלספק 
מורה )כהגדרתה להלן( כנגד הת למזמין לספק את השירותיםומסכים מעוניין  והוא ,)כהגדרתם להלן(

 ;במסמכי ההסכםהוראות המפורטים התנאים וכל הבהתאם ובכפיפות לו

נותן למסור ל - זה הסכםב נותן השירותיםוהתחייבויותיו של  הצהרותיועל יסוד לרבות  - המזמיןוברצון  והואיל:
, ובהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בתמורהוהכל לתקופה,  ,השירותיםאת ביצוע  השירותים

 ;במסמכי ההסכם

 :בין הצדדים, כדלקמןוהוסכם הותנה  ,לפיכך הוצהר

 ; הגדרות; כותרותונספחים מבוא .1

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. )כמפורט להלן( המבוא והנספחים להסכם זה  1.1

שימוש לצורכי פרשנותו כל כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן  1.2
 של הסכם זה. 

בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה להלן לצדם, אלא אם משמעות זו  1.3
 :אינה מתיישבת עם הקשר הדברים
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הצעת נותן " -ו "ההזמנה" "תחרות האירוויזיון"; ,, "נותן השירותים""המזמין" 1.3.1
 הסכם זה.ובמבוא לכהגדרתם, כסדרם, בראש  -" השירותים

מסמכי על פי  נותן השירותים לספק בקשר לאירועאשר על  השירותיםכל  -"השירותים"  1.3.2
 והקליפ הסרטונים כל של וההפקה העריכה, הצילום, הבימוי לרבות, מהםאו כנובע  ההסכם
וכן כל עבודה אחרת,  ,הזמנהל 4בסעיף המפורטים השירותים  כל וכן ,לעיל כאמור, המסכם

נותן הקשורה ו/או הדרושה, באופן ישיר או עקיף, לביצוען המלא של כל התחייבויותיו של 
 .הסכםמסמכי העל פי  השירותים

והקליפ  השלמת בימויים, צילומם, עריכתם והפקתם של כל הסרטונים - "השלמת העבודות" 1.3.3
של המזמין, באופן המלאה  ולהוראות מסמכי ההסכם ולשביעות רצונ, בהתאם המסכם

כאמור במופעי חצי הגמר ו/או והקליפ המסכם שיאפשר את הקרנתם של כל הסרטונים 
בארץ  , וכן את שידורם בטלוויזיה, באינטרנט ובכל פלטפורמה אחרתבמופע הגמר )לפי הענין(

 . ובעולם

שתשולם לנותן השירותים בגין מתן השירותים וקיום כל התמורה  -"התמורה"  1.3.4
(, אשר נקבעה בהתבסס על להלן 9.1ההסכם )כהגדרתה בסעיף התחייבויותיו על פי מסמכי 

 .תיםבהצעת נותן השירושנכללה ההצעה הכספית 

ה' בכל שבוע שבו מתנהלים עסקים סדירים בבנקים  -כל אחד מהימים א'  - "יום עסקים" 1.3.5
חג, מועד, ערב חג או יום שבתון שבו בנקים בישראל לא פתוחים למתן למעט בישראל, 

 .שירותים לקהל

, להלן 5.1.1כהגדרתו בסעיף  ,למתן השירותיםהכללי לוח הזמנים  -"לוח הזמנים הכללי"  1.3.6
 .ההזמנהלרבות כל תיקון בו, שיעשה על ידי המזמין, בהתאם להוראות 

, נותן השירותים, שיוכן על ידי למתן השירותיםלוח זמנים מפורט  - "לוח הזמנים המפורט" 1.3.7
, הכל כאמור המפיק הראשי של האירועעל בסיס לוח הזמנים הכללי, ויאושר בכתב על ידי 

 המפיקלהלן, לרבות כל תיקון בו ו/או עדכון שלו, שיעשה או שיאושר בכתב על ידי  5.2בסעיף 
, בהתאם להוראות הסכם זה; עם אישורו של לוח הזמנים המפורט כאמור הראשי של האירוע

 להסכם זה. "בכנספח "להלן, יצורף לוח זמנים זה  5.2.2בסעיף 

 הכללי ולוח הזמנים המפורט.לוח הזמנים  -"לוחות הזמנים"  1.3.8

 הסכם זה.על  המזמיןהמוסמכים של  ומועד חתימת נציגי - "מועד החתימה" 1.3.9

ולרבות טופס  ,הסכם זה, על כל נספחיומסמכי המכרז, לרבות כל  -"מסמכי ההסכם"  1.3.10
הוגש על ידי נותן השירותים במסגרת הצעת מולא, נחתם וו ',בשצורף להזמנה כנספח ההצעה 

 . םנותן השירותי

כל עובדי נותן השירותים המועסקים על ידי נותן השירותים  -"עובדי נותן השירותים"  1.3.11
ישירות ואשר יפעלו מטעם נותן השירותים או בשמו בקשר עם מתן השירותים למזמין על פי 

  .מסמכי ההסכם

)מאתיים  200,000של בסך מותנית, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי  -"ערבות הביצוע"  1.3.12
להסכם  "גכנספח " בנוסח המצורףערוכה  ,שקלים חדשים, בתוספת מס ערך מוסף כדיןאלף( 

 .זה

כל מי שיועסק ו/או שעמו יתקשר נותן השירותים לצורך מתן השירותים  - "צוות השירותים" 1.3.13
נותני ולרבות עובדי נותן השירותים, אנשי המפתח, לרבות יתר , לרבות מסמכי ההסכםעל פי 

כל גורם אחר או ו , שלוחי כל הגורמים האמורים,וכל מי מטעמם, השירותיםשירותים לנותן 
  .בקשר עם מתן השירותים םאו בשמ הגורמים האמוריםשיפעל מטעם נוסף 

, לרבות בקשר לאירוע מסמכי ההסכםעל פי  מתן השירותיםתקופת  -ההתקשרות"  "תקופת 1.3.14
 .בהתאם להוראות הסכם זה תקופה כאמורה כל הארכה של

המונחים המופיעים בהסכם זה והמוגדרים בהזמנה, תהא המשמעות שניתנה להם בהזמנה, אלא לכל  1.4
 אם צוין מפורשות אחרת בהסכם זה.
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, תפורשנה כמתן רשות )אך לא חובה( למזמין לפעול במסמכי ההסכם"המזמין יהא רשאי"  המילים 1.5
 על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהנמקה.

ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות  במסמכי ההסכםאי בהירות ו/או דו משמעות של  מקרהבכל  1.6
, כי אז תחולנה תמיד אותן הוראות וייוחסו תמיד מסמכי ההסכםהמסמכים השונים המהווים את 

אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד אותו פירוש שהינו לטובת המזמין 
 בנסיבות העניין.

במסמכי לעיל, בכל מקרה של אי בהירות ו/או דו משמעות זה  1.6בסעיף האמור  מכלליותבלי לגרוע 
, מסמכי ההסכםו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המסמכים השונים המהווים את  ההסכם

בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו, בכתב למזמין, והמזמין ייתן הוראות בכתב  נותן השירותיםיפנה 
 לכל דבר ועניין. נותן השירותיםופירוש זה יחייב את 

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

 ן בהן כדי לגרוע מהן באופן כלשהו.ואי

 :להלן מצורפים כנספחים להסכם זה המסמכים המפורטים 1.8

 נספח התמורה ואבני הדרך לתשלום; - נספח א' 1.8.1

 שיוכן על ידי נותן השירותים )יצורף בהמשך(;המפורט התקציב    - '1נספח א 1.8.2

 לוח הזמנים המפורט )יצורף בהמשך(;   - ב' נספח 1.8.3

 נוסח ערבות הביצוע;  - 'גנספח  1.8.4

  נוסח אישור עוה"ד מטעם נותן השירותים; - 'דנספח  1.8.5

 נספח הביטוח.  - 'הנספח  1.8.6

 טופס פתיחת מס' ספק לצורך תשלום התמורה.  -נספח ו'  1.8.7

 תצהיר לענין קיום חובותיו של נותן השירותים לפי דיני העבודה.  -' זנספח  1.8.8

 השירותים .2

כנותן שירותים עצמאי, במהלך תקופת ההתקשרות,  ,למזמיןלספק בזאת מתחייב נותן השירותים  2.1
 .הקבועים במסמכי ההסכםהכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות , םשירותיהכל  את

במסגרת השירותים ובלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי ההסכם, נותן השירותים יבצע, בין היתר, את  2.2
 הפעולות הבאות:

וביחס לקליפ  סרטוןכל ל ביחס"( התסריטדאון )" אפ / ברייק-יגיש את התסריט / ליין 2.2.1
את  ותדחלאשר או הא רשאי לאשר י המפיק הראשי של האירוע,, לאישורו של המסכם

המפיק הראשי רשאי  יהא. בכלל זה, )בכולו או בכל חלק ממנו( בקש בו שינוייםלהתסריט או 
מתחייב  ונותן השירותיםהתאמות, או השמטות  ,לדרוש גם שינויי אורך, תוספות של האירוע

מובהר, כי כל תסריט שיוגש על  .המפיק הראשי של האירועת ולשנות את התסריט לפי דריש
כל  ו שלאישורכי , והמפיק הראשי של האירוע יהא כפוף לאישורו של נותן השירותיםידי 

 . להמשך ההתקדמות במתן השירותים, הוא תנאי כאמור תסריט

 ביחס לכל סרטון  BREAKDOWN-את ה הראשי של האירוע למפיקימציא  נותן השירותים 2.2.2
לכל וזאת מועדי העריכה ומקומם,  ,, ובכלל זה את תכנית הצילומיםוביחס לקליפ המסכם

 המפיק הראשי של האירועהמאוחר, שבועיים ימים לפני תחילת הצילומים, אלא אם כן הורה 
 אחרת.

 ישבוע ימים מראש על מועדלפחות  למפיק הראשי של האירועיודיע  נותן השירותים 2.2.3
, תוכנם, על ימי העריכה ושל הקליפ המסכם של הסרטונים ושעות( כיםהצילומים )תארי
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, לפי למפיק הראשי של האירועומקומה, וכן על כל שינוי במועדים אלה, וזאת כדי לאפשר 
 . כאמור שיקול דעתו, להיות נוכח בעת הצילומים ו/או העריכה

 נותן השירותיםתסריטים יתחיל לכל ה ל המפיק הראשי של האירועאישורו שעם קבלת  2.2.4
רשאי להורות על  איה המזמין. למרות האמור, והקליפ המסכם הסרטוניםשל  םבהפקת

למפיק הראשי יודיע  נותן השירותיםכל התסריטים. לתחילת ההפקה גם בטרם מתן אישור 
מוכנה להקרנת העתק העבודה  בו תהיה ההפקהשימים מראש על המועד  7 לפחות של האירוע

(ROUGH CUTלצורך אישור ), הכל  ,לרבות פתיח, אריזה גרפית וגרפיקות ספציפיות להפקה
לדרוש  המפיק הראשי של האירוערשאי  יהא לעילבהתאם לנדרש. לאחר ההקרנה כאמור 

מתחייב לפעול בהתאם  ונותן השירותיםביצוע שינויים ו/או התאמות,  מנותן השירותים
 . המפיק הראשי של האירועישות לדר

את העתק העבודה  המפיק הראשי של האירועמתחייב למסור לאישור  נותן השירותים 2.2.5
וביצוע כלל השינויים שנדרשו על  המפיק הראשי של האירועהמתוקן לאחר יישום כל הערות 

 . והכל עד ולא יאוחר ממועד שיידרש על ידי המפיק הראשי של האירועו ייד

וגמר העריכה הסופית, כולל  העתק העבודהל המפיק הראשי של האירוע ו שלשוראיעם קבלת  2.2.6
העתק אחד  המפיק הראשי של האירועלאישור לבדיקת  נותן השירותיםמיקס סאונד, ימסור 

לשידור  כשהוא מוכן( ON LINEעם הכותרות ) ומהקליפ המסכם מכל אחד מהסרטונים
רשאי לדרוש שינויים ו/או  יהא האירועהמפיק הראשי של . במסמכי ההסכםכמפורט 

 .יומתחייב לפעול בהתאם לדרישות ונותן השירותים ,כאמור ON LINE -התאמות בהעתק ה

לשידור  יםמוכנוהקליפ המסכם, כשהם  הסרטוניםאת  מזמיןל ימסור נותן השירותים 2.2.7
 רו לו על ידיסובהתאם לדרישות הטכניות המפורטות שיימ Full HDבאיכות של לפחות 

המפיק הראשי של האירוע, לרבות קובץ וידאו, סאונד ותרגום עבור הדיגיטל, ולשביעות רצונו 
 המלאה המזמין. 

ליין -חומרים באיכות און מנותן השירותיםרשאי לדרוש  איה המפיק הראשי של האירוע 2.2.8
שנותן . ככל הסרטונים ימים לפני מועד שידור 30לצורך הפקת קדימון )"פרומו"(, וזאת 

המפיק הראשי של את החומרים כאמור,  למפיק הראשי של האירועלא יגיש  ותיםהשיר
 ירותיםשנותן היפיק את הפרומו מחומרים באיכות אוף ליין. במקרה כזה, באחריות  האירוע

הפרומו שמיום  לכל היותר ימי עסקים 2תוך בועל חשבונו להמיר את הפרומו המוכן לאון ליין 
 .של האירוע יתקבל בידי נותן השירותיםשהוכן על ידי המפיק הראשי 

לשידור רשימה, שתכלול  ןמוכ סרטוןבמצורף לכל  למזמיןמתחייב למסור  נותן השירותים 2.2.9
  :בסרטוןאת הפרטים הבאים המופיעים 

(i) .שמות היצירות וסוג היצירות 

(ii)  שמות כל היוצרים לרבות מחברים, מלחינים, מתרגמים, מעבדים ומבצעים של כל
 ים ונגנים.יצירה, מוסיקא

(iii) .תזמון מדויק של כל יצירה 

(iv)  במקרה של שימוש בתקליטים: תזמון מדויק, מקור התקליט, מספרו ושם החברה
 בעלת התקליט.

(v) .חומר ארכיוני בציון מקורו ובעלי זכויות היוצרים בו 

כי ושלעיל אינה ממצה ואינה מהווה רשימה סגורה,  הפעולותלמניעת ספק, מובהר בזאת, כי רשימת 
, הסרטונים והקליפ המסכםשיידרשו לשם הפקתם המלאה של כל  לבצע את כל הפעולותה יידרש הזוכ

  .תאם להוראות מסמכי ההסכם והוראות כל דיןההכל ב

, ברציפות ובהתאם ללוחות הזמנים, במיומנות ביעילותנותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים  2.3
 והשקידה, המסירות והנאמנות, לשביעות רצונלפי מיטב כללי המקצוע ובמירב , וברמה מעולה

תוך הקפדה על הסטנדרטים הבינלאומיים העדכניים והמחמירים ביותר ותוך  המלאה של המזמין,
ובהתאם להוראות כל דין )לרבות, למניעת ספק, שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום, 

ובכלל זה  EBU -על ידי ה קשר לאירועבבהתאם להנחיות ולנהלים הרלוונטיים שנקבעו ו/או שייקבעו 
 .(בהתאם לכללי האירוויזיון
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 מתחייב לפעול נותן השירותיםבמסגרת מתן השירותים, לעיל,  2.2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2.4
)אשר יהיו  המפיק הראשי של האירועאו /המזמין ושיינתנו לו מעת לעת על ידי בהתאם להנחיות 

להמציא ו/או  בקשר עם מתן השירותיםרשאים לקבוע ולהגדיר, בכל עת, מהן הדרישות הספציפיות 
והכל ביאורים לפי הצורך, או  , הוראות נוספותביצוע השירותיםתוך כדי  לנותן השירותים, מעת לעת,

כל בשיתוף פעולה מלא ובתאום עם: )א(  לפעול, וכן ל(לעי 2.2בסעיף בהתבסס, בין היתר, על האמור 
יתר הגורמים אשר יספקו למזמין שירותים בקשר עם האירוע; )ב( עם נציגי הרשות המקומית אשר 

גורמים ו EBU -בתחום שיפוטה ייערך האירוע ונציגי כל יתר הרשויות המוסמכות; )ג( עם נציגי ה
והכל בהתאם ובכפיפות  ,EBU -ע מטעם השונים בקשר לאירוהיו אמונים על היבטים נוספים אשר י

 .המפיק הראשי של האירועאו /ו להנחיות המזמין

, מתחייב להחזיק ותיםנותן השירהשירותים,  מתןלצורך לעיל,  2.2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2.5
וכן  מסמכי ההסכם,מתן השירותים על פי  לשם ובכוח האדם, כנדרשבאמצעים  ,בציוד בכל עת,

 מסופקים ולגבי בתחוםלהקפיד ולהתעדכן באופן רציף בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו 
 . השירותים

תפאורה, על ידי נותן השירותים, נו, ייבקנו או יי מובהר בזאת, כי אם במסגרת השירותים למניעת ספק
בבעלות מלאה של בכל עת,  ,הם יהיו אזי, צילום הסרטוניםכל אלמנט אחר שנוצר לצורך או אביזרים 

 למזמיןמתחייב כי  נותן השירותיםשימצא לנכון.  שימושרשאי לעשות בהם כל  יהאוהוא  ,המזמין
עם השלמת ת ללא כל הגבלה או תנאי. רישיונות הנחוצים לשם כך, וזאמלוא הזכויות ו/או ה יוקנו

אלמנט אחר כאמור, אביזרים וכל היעביר, על חשבונו, את התפאורה,  נותן השירותים, העבודות
 המזמין.למחסני 

, תקציב מפורט, ובהתאם להנחיותיו לפי דרישת המפיק הראשי של האירוענותן השירותים יכין,  2.6
אשר על בסיסה נקבעה התמורה והשירותים )שיתבסס על ההצעה הכספית שנכללה בהצעת נותן 

את כל השירותים הנדרשים במסגרת מסמכי ההסכם, בין שהם מסופקים  בהסכם זה(, ואשר יכלול
המיוחס לכל אחד מהם, הכל  התמחורעל ידי נותן השירותים ובין על ידי כל גורם מטעמו, וכן את 
 (."התקציב"ברמת פירוט כפי שתיקבע על ידי המפיק הראשי של האירוע )

ועם המזמין  יהא כפוף לאישורזה לעיל,  2.6התקציב שיוכן על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף 
 הסכם זה.ל "1כנספח "אאישורו על ידי המזמין כאמור הוא יצורף 

התקציב נועד אך ורק כדי להבטיח את יכולתו המפיק הראשי כי  ,למניעת ספק, מובהר בזאת במפורש
של האירוע לעקוב אחר ביצוע השירותים והשלמתם בתוך מסגרת התקציב הכוללת, כי התמורה 

התקציב(, תשולם לנותן השירותים אך ורק בהתאם ובכפיפות להוראות הסכם זה )וללא קשר לסעיפי 
 לא יהא רשאי להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בנוגע לכמויות נותן השירותיםו

, ובכלל זה טענה, דרישה ו/או לכל נתון אחר שייכלל )או לחילופין, לא ייכלל( בתקציב ו/או לסכומים
וכן על הש בתקציבו ו/או תביעה בקשר לטעויות, הערכה בלתי מדויקת, אי דיוקים, ו/או חוסרים שהי

 ידיו.

מובהר בזאת, כי מספר המדינות המשתתפות באירוע ייקבע סופית בהמשך ויכול להשתנות )לעלות  2.7
במסגרת  נותן השירותיםכמות הסרטונים שיופקו על ידי , וכי EBU -או לרדת( בהתאם לדרישות ה

כל טענה,  השירותיםלנותן באירוע, ולא תהא  פנהשתשתתתיגזר מכמות המדינות  מתן השירותים,
מובהר כי בכל  כאמור לעיל. ,הקטנת או הגדלת מספר הסרטונים הנדרשדרישה ו/או תביעה בשל 

 סרטונים. 46המספר הכולל של הסרטונים לא יעלה על מקרה 

אינו מתחייב לקבל את השירותים באופן בלעדי מנותן השירותים, והוא יהא  המזמיןמובהר בזאת כי  2.8
רשאי להתקשר עם כל גורם אחר או נוסף לשם קבלת השירותים, או כל חלק מהם )ו/או שירותים 

 דומים(, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

רשאי לקבל החלטות , האא ינותן השירותים אינו, ולמובהר בזאת, כי בשום מקרה, למניעת ספק,  2.9
מצג כלשהו בשם  לתתאו /ו, וו/או מי מטעמהמזמין ו/או להתחייב בשם ו/או עבור  ו/או לבצע פעולות

בכל אופן , וטעמאו מי מו/ המזמיןשל  וכשלוח או בא כוח וו/או להציג עצמ וטעמאו מי מו/ המזמין
 מראש ובכתב, המזמין שלכך לרשת מפוה תוהסכמאלא בכפוף לקבלת שהוא, במישרין או בעקיפין, 

 .מזמין(של ה )ככל שתינתן הסכמה כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי

 

 נותן השירותיםוהתחייבויות הצהרות  .3

 דלקמן:כמאשר, וכן )לפי העניין( מתחייב, מצהיר,  נותן השירותים
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בהתאם ובכפיפות בסטנדרטים ושירותים עצמאי,  ן, כנותםשירותיהאת  למזמיןלספק  ןא מעונייוה 3.1
 .במסמכי ההסכםלתנאים ולהוראות המפורטים 

סיון י, בעל היכולת, הידע, המומחיות, הכישורים, הנההתקשרותכי הינו, ויהיה משך כל תקופת  3.2
השירותים כל אספקת לצורך  הדרושיםמקצועי ואמצעי המימון(, האדם הח ווהאמצעים )לרבות כ

את  לספק מתחייבוהוא  במלואן ובמועדן,, מסמכי ההסכםכל התחייבויותיו על פי לשם ביצוע ו
לקיים קשר שוטף ולשתף  ובכלל זהבהתאם לכל הדרישות הקבועות במסמכי ההסכם,  השירותים

המזמין פעולה עם המזמין, עם המפיק הראשי של האירוע, ועם כל גורם רלבנטי אחר בהתאם להנחיות 
שיבות ההפקה שייקבעו על ידי המפיק הראשי של המפיק הראשי של האירוע, ולהשתתף בכל יו/או 

 ה הכוללת שללהצלח ולתרוםעל הצד הטוב ביותר  להביא להשלמת העבודות, והכל במטרה האירוע
 האירוע.

להתעדכן, מעת  ותעשוי שיסופקו על ידיוהדרישות הפרטניות בנוגע לשירותים ומקובל עליו, כי  לוידוע  3.3
לספק את כל השירותים  מתחייבל האירוע, ונותן השירותים המפורט שתכנון בלעת, עם ההתקדמות 

צהיר והוא מ, מעת לעת כאמור נושיתעדכ כפי והקליפ המסכם הפקתם של הסרטוניםשיידרשו לצורך 
כאמור לעיל, כשלעצמו הדרישות בעדכון וכי לא יהא  ,ערוך ונכון לכך, מכל הבחינותומתחייב כי הוא 

כל תוספת ב את נותן השירותים ו/או כדי לזכות הזמנים ותבלוח ו/או לארכה לשינויכדי לגרום 
או למניעת ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לצמצם . זה הנקובה בהסכם לתמורה
 . בהסכם זהכאמור שיסופקו על ידי נותן השירותים את היקף השירותים  להרחיב

בלוחות הזמנים, וכי יכולתו  נותן השירותיםדת הוא מודע לכך, שהמזמין רואה חשיבות עליונה לעמי 3.4
בו זמנית  ולעבודצוות הפקה מורחב  לנהל, ובכלל זה לעמוד בלוחות הזמנים נותן השירותיםשל 

היוותה שיקול משמעותי  )בשיטת "סרט נע"( עם מספר צוותי צילום בלוקיישנים שונים ברחבי הארץ,
 על ידי המזמין.  נותן השירותיםבבחירת 

 ,, כל האישורים, ההיתרים, הרישיונותמשך כל תקופת ההתקשרות בידיו, וימשיכו להיות בידיויש  3.5

ו/או על פי הנחיית הנדרשים )ככל שנדרשים( על פי כל דין  ,ו/או ההסכמות ,הריליסים )בגיר וקטין(
 מסמכי ההסכם ועל פי כל דין.לאספקת השירותים על פי , EBU -הו/או  המזמין

מקרנות או  ,בכסף ו/או באמצעי הפקה ,קבל כל מימון אחרלשלא  קיבל וכן מתחייבהוא מצהיר שלא  3.6
, המזמין מראש ובכתב אישור בקשר עם מתן השירותים, וזאת ללא קבלת ,מגופים אחרים כלשהם

 .להלן 13ובכפוף לשמירת זכויותיו של המזמין כאמור בסעיף 

כולם או , למתן השירותיםבדק את מכלול הנתונים, התנאים, הגורמים והשיקולים הנוגעים  הוא 3.7
כולם או חלקם,  ,מתן השירותיםכל דבר ועניין אחר המשפיעים, או העשויים להשפיע, על כן וחלקם, 

על ביצוע יתר  מתן השירותים, ו/או כדאיותירותים ו/או מי מטעמו, ו/או על על ידי נותן הש
, וניתנה לו הזדמנות מלאה לשאול שאלות, לברר מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותיםהתחייבויות 

השירותים,  ו/או למתן ו/או לקליפ המסכם ולבקש כל מידע הנוגע ו/או הקשור לאירוע ו/או לסרטונים
, והוא קיבל תשובות, הבהרות ומידע ככל שביקש בקשר לכך, והשיג וקיבל את כל או כל חלק מהם

 המידע והפרטים שהתבקשו על ידיו, לשביעות רצונו המלאה.

מסמכי ההסכם )ובכלל זה כל  ובדק היטב את ןבח הואלעיל,  3.7בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.8
וכן מסמכים ופרסומים פומביים בקשר עם ארגון  ואת כללי האירוויזיון את הסכם זה על מספחיו(

, וובדק כאמור את כל היבטי מתן השירותים על ידי ןובכלל זה בח ,תחרויות אירוויזיון בשנים קודמות
א מתקשר ו, והות בכל הקשור להיבטים הכספיים של מתן השירותים, לרבעל כל הכרוך והנובע מכך

, מסמכי ההסכםעל פי  ווכל לקיים את כל התחייבויותיי, כי נובהסכם זה לאחר שמצא, לשביעות רצו
 ;במלואן ובמועדן

מתן השירותים, זכויות כלשהן )לרבות עם בקשר , וו/או בעסקי ופר בפעילותימפר ולא  וא אינוה 3.9
 .ן רוחני( של צד שלישי כלשהוזכויות קניי

 מזמיןבמנע מכל פעולה, אמירה ו/או מחדל העלולים לפגוע ייו, המזמיןפי לכשמור על נאמנות יהוא  3.10
בלי  ., בכל צורה שהיאהטוב מםאו בש במוניטין שלהם, , ברכושםלרבות בעיסוקיהם ,וו/או מי מטעמ

ו ו/או מטעמו מתחייב כי כל פרסום פומבי שייעשה על ידי לגרוע מכלליות האמור לעיל נותן השירותים
ובכפוף לקבלת  במזמין לענין זההמקובלים  הנהליםיעשה על פי  האירוע,בקשר עם  )אם וככל שייעשה(

אישורו של המזמין מראש ובכתב לכל פרסום כאמור. מובהר כי המזמין יהא רשאי ליתן את אישורו 
 ל לפישיקול דעתו הבלעדי ומשיקוליו הוא.לפרסום כאמור או לסרב לתיתו, הכ

האוסרים  הכלליםלרבות ו כללי האתיקה החלים בענף,לרבות והדין,  המזמיןימלא אחר כללי  הוא 3.11
כל סוג  בסרטוניםלא לכלול שמתחייב  נותן השירותיםבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרסומות. 
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ו/או ליצרניהם ו/או  כלשהם שתמעת למוצריםשל תוכן שיווקי ו/או פרסומת גלויה או סמויה ו/או מ
 .למפיציהם ו/או לכל גורם אחר הקשור בהם

על ידיו )אם צולם( במסגרת  צולםש צד שלישיכל מקרה של התנגדות  על למזמיןמתחייב לדווח  הוא 3.12
השלמת העבודות. אשר הגיעה לידיעתו בשלב כלשהו, לרבות לאחר , הסרטונים ו/או הקליפ המסכם

בנושאים הקשורים בצנעת הפרט העלולים זה מובהר ונותן השירותים מאשר ומסכים לכך, כי  לענין
ההחלטה הסופית בשאלה אם הנסיבות מחייבות לבקש מראש את הסכמתו  תהאלפגוע באדם מצולם, 

  הממזין בלבד.בידי  במסגרת הסרטוניםבכתב של אותו אדם לצילומו ושידורו 

 במסמכי ההסכםבנוסף ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה  - עדםבמלואם ובמושלם, יויישא הוא  3.13
את כל התשלומים וההוצאות, מכל מין וסוג  - נותן השירותיםלעניין תשלומים והוצאות המוטלים על 

 ן, לרבות: הוצאות בגין העסקת עובדי נותמסמכי ההסכםעל פי  ושהם, הכרוכים בביצוע התחייבויותי
איתור והשימוש ההוצאות אבטחה, הוצאות בקשר עם הוצאות ביטוח, , םוצוות השירותי שירותיםה

הסרטונים ו/או הקליפ המסכם, אם וככל )לרבות בקשר עם העמדת אולפן לשם צילום  בלוקיישנים
)ככל שדרושים( שיונות הדרושים יאישורים ור הוצאות בגין היתרים,, שהדבר יידרש על ידי המזמין(

, צילומים, חומרים, , נסיעות )לרבות לחו"ל(מיסים, היטלים, תשלומי חובהבקשר עם מתן השירותים, 
וכן כל הוצאה אחרת ו/או נוספת הכרוכות בביצוע מתן השירותים, או כנובע מהם ו/או  אמצעים

ו/או על פי כל דין ו/או הכרוכות בביצוע  מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותיםהמוטלת על 
 ;נובע מהםעל פיהם, או כ והתחייבויותי

פירוק, הסדר נושים ו/או מינוי כונס פשיטת רגל, כל הליכים למחיקה, נגדו לא ננקטו ולא ננקטים  3.14
כל הודעה או התראה על כוונה לפתוח בהליכים כאמור, ולא ידוע  ונכסים ו/או נאמן, לא נתקבלה אצל

ח ובין על פי דין ובין מכ, יו; לא מוטלת עלועל כל עילה העלולה לגרום לפתיחת הליכים כאמור כנגד ול
הסכם או אחרת, חובה לקבל אישור ו/או הסכמה מאת השלטונות, רשויות מוסמכות, בנקים, מוסדות 

בהסכם זה ולצורך ביצוע ו כספיים או צדדים שלישיים אחרים כלשהם, לצורך התקשרות
ובין על פי הסכם ובין  על פיו, ולא קיימים כל איסור, מניעה ו/או מגבלה, בין על פי דין והתחייבויותי

על  ומלהתקשר בהסכם זה ומלבצע את התחייבויותי ותואחרת, האוסרים, מונעים ו/או מגבילים א
בעתיד כל התחייבות שיש בה כדי  וקבל על עצמילא  הואפיו בהתאם לתנאים ולהוראות הכלולים בו, ו

 .איסור, מניעה ו/או מגבלה כאמור ולהטיל עלי

; הוא עיסוקו במתן שירותי הפקת טלוויזיה ו/או פרסומותאשר  ישראל,ב תאגיד המאוגד כדין הוא 3.15
ולבצע את  להתקשר בהסכם זהועל פי כל דין החל עליו,  ועל פי מסמכי ההתאגדות של ךמוסמ

ועל פי כל  וא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי ההתאגדות שלועל פיו, וה והתחייבויותי
 מום על הסכם זה בשמיעל פיו; החות ובהסכם זה ולשם ביצוע התחייבויותי ודין לשם התקשרות

 מועדמעד ולא יאוחר ; , לכל דבר ועניין בנוגע להסכם זהותומחייבת א םלכך כדין וחתימת כוהוסמ
 .להסכם זה, חתום על ידי עו"ד "דנספח ", ימציא נותן השירותים אישור בנוסח החתימה

 תקשרותתקופת הה .4

 ,, ועד למועד סיומו של האירועהחתימהממועד החל תהיה  נותן השירותיםתקופת ההתקשרות עם  4.1
וקבלת אישור המזמין לפיו נותן השירותים השלים את מתן השירותים ועמד בכל התחייבויותיו על 

 "(.תעודת ההשלמה)"המלאה של המזמין  ו, לשביעות רצונפי מסמכי ההסכם

 ,לשם מתן השירותיםתקשרות הבלעדי, להאריך את תקופת הה וקול דעתרשאי, על פי שייהא  המזמין 4.2
אשר יתקיים/מו באותה שנה  ,ים/לאירוע/ים נוסף ביחסבאותם תנאים, , נותן השירותים על ידי

( אם 2020בשנה הקלנדארית שתבוא אחריה )שנת  , אוןתחרות האירוויזיותקיים תקלנדארית שבה 
  ."(התקופה הנוספת)"יזכה/ו בתחרות האירוויזיון  ןהאירוויזיובתחרות  וככל שנציג/י המזמין

 והינה זכות לתקופה הנוספת כאמור לעיל התקשרות, כי הארכת תקופת האתמובהר בזמניעת ספק ל
רשאי שלא יהא  מיןזוהמהבלעדי,  ועל פי שיקול דעתהיא תיעשה )אם בכלל( ו המזמיןהבלעדית של 

 .בלבדביחס לחלק מהשירותים אריכה להאריך את תקופת ההתקשרות או לה

תנאי  הנוספת הלהאריך את תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, יחולו בתקופ ןאת זכות המזמיןמימש 
 הסכם זה, בשינויים המחויבים. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוארכה תקופת ההתקשרות

במפורש, בכל מקום בהסכם , אלא אם כן נאמר אחרת התקופה הנוספת, אזי לעניין לתקופה הנוספת
  ."התקופה הנוספתזה שבו נאמר "תקופת ההתקשרות" יבוא בהתאמה "

ה ומכל סיב , בכל עת במהלך תקופת ההתקשרותרשאייהא  המזמיןלעיל,  4.1על אף האמור בסעיף  4.3
ולקצר את תקופת  הסכם זהמו של לסיולהביא לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין,  ,שהיא

 ( ימים מראששלושים) 30 נותן השירותיםשלח לי, וזאת בהודעה בכתב, אשר תההתקשרות מכוחו
קופת ההודעה , או בתום תהסיוםבהודעת  המזמיןבמועד אשר יקבע על ידי )כאשר  "(הודעת הסיום)"
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הם, יבוא לקיצו הסכם זה ותסתיים תקופת ההתקשרות על יני, לפי המאוחר מבכאמור לעיל מראש
מזמין לעיל כדי לגרוע מזכותו של הזה  4.3למניעת ספק, אין באמור בסעיף . (פיו, על כל המשתמע מכך

 18.2סעיף ב ובהתאם לאמורלהלן,  18.2להביא את הסכם זה לסיומו בנסיבות המפורטות בסעיף 
 האמור. 

 4.3 ההתקשרות כאמור בסעיף לקצר את תקופת המזמיןשל  ומודע ומסכים, כי זכות נותן השירותים
כי הוא לא יהא זכאי לפיצוי, החזר ועל פי הסכם זה,  למזמיןזה לעיל, הינה זכות יסודית המוקנית 

, כאמור לעיל, וכי לא תהא לו כל טענה תההתקשרובגין קיצור תקופת  הוצאות או דמי נזק כלשהם
אין באמור כדי לגרוע  .כךבגין  מטעמוו/או מי  המזמיןתביעה, מכל מין וסוג שהם, כנגד דרישה ו/או 

בכפוף ו זה לעיל 4.3 תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף קיצורבמקרה של  -מזכותו של נותן השירותים 
למועד שמועד קיומן חל עד  מסמכי ההסכםימלא את כל התחייבויותיו על פי  שנותן השירותיםלכך 

חלק יחסי מהתמורה קבל ל - מסירת כל תוצרי השירותים למזמין, לרבות לעניין הפסקת ההתקשרות
המגיעה לו עד למועד הפסקת ההתקשרות, כפי שתיקבע על ידי המזמין בהתחשב בשירותים שסופקו 

, ולפי לוח התשלומים הקבוע בהסכם זה הסיום,למועד מתן הודעת  עדבפועל על ידי נותן השירותים, 
 .לענין תשלום החשבון הסופי )בשינוים המחויבים( להלן 9.4סעיף הוראות ויחולו לענין זה 

בכל מקרה של סיום הסכם זה ו/או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו יחולו הוראות סעיף מובהר, כי 
 להלן. 18.4

 הזמנים  ותלוח .5

 לוח הזמנים הכללי 5.1

ללוחות זמנים פרטניים שייקבעו על ידי המזמין בהתאם  השירותים יספק את נותן השירותים 5.1.1
הזמנים במסגרת לוחות וזאת (, EBU -)לרבות בהתאם למועדים רלבנטיים שייקבעו על ידי ה

לוח )" והפיילוטים , הקליפ המסכםלהזמנה, לצילום הסרטונים 5הכלליים שנזכרו בסעיף 
, בין EBU -שיבוצע על ידי ההכללי מובהר כי כל שינוי בלוח הזמנים  "(.הזמנים הכללי

 נותן השירותים.מיוזמתו ובין לפי בקשת המזמין, יחייב את 

)כפי שהוא  יקפידה את לוח הזמנים הכללמצהיר ומאשר בזאת, כי בחן ב נותן השירותים 5.1.2
מספר  הדרישה לצלם, לרבות מתן השירותיםלגבי  ממנו, ואת כל המשמעויות הנובעות כיום(

, סרטונים במקביל ולעבוד בו זמנית עם מספר צוותי צילום בלוקיישנים שונים ברחבי הארץ
לשני  המזמיןשל  ואישורקבלת ולרבות הדרישה לעל מנת לעמוד בלוח הזמנים האמור, 

, הסרטונים צילוםתנאי מוקדם לכ וזאת המרכזי, לפיילוט EBU -הכן אישורו של ו הפיילוטים
מצהיר ומאשר כמו כן, נותן השירותים  .ובלי שיהיה בכך כדי להביא לחריגה מלוחות הזמנים

בכל כי והוא מתחייב לעיל,  5.1.1לוח הזמנים הכללי עשוי להשתנות כאמור בסעיף  בזאת, כי
וללא יספקו את כל השירותים בהתאם ללוחות הזמנים  וצוות השירותים מטעמוהוא מקרה 

 .יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך שנותן השירותיםבלי , וזאת כל חריגה מהם

, ומועד להשלמתאו )לפי הענין( ייקבע , שלא נקבע מהשירותיםיבצע כל חלק  נותן השירותים 5.1.3
 .העבודותבהשלמת , ובכל מקרה באופן שלא יגרום כל עיכוב זמן סבירבהקדם האפשרי ותוך 

 זמנים מפורטלוח  5.2

בין היתר, בכדי להבטיח את ביצוע השירותים תוך עמידה  -נותן השירותים יכין, על חשבונו  5.2.1
לעקוב אחר התקדמות  המפיק הראשי של האירועבלוח הזמנים הכללי, ואת האפשרות של 

, ויכלול, ללוח הזמנים הכללי, אשר יותאם למתן השירותיםלוח זמנים מפורט  -השירותים 
שהם מסופקים על ידי במסגרת מסמכי ההסכם, בין  הנדרשים השירותיםבין היתר, את כל 

המפיק , הכל ברמת פירוט כפי שתיקבע על ידי נותן השירותים ובין על ידי כל גורם מטעמו
 (. "לוח הזמנים המפורט") הראשי של האירוע

לעיל, יוגש לאישור  5.2.1לוח הזמנים המפורט שיוכן על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף  5.2.2
דרישתו הראשונה של המפיק הראשי ממועד  ימים ()שבעה 7בתוך המפיק הראשי של האירוע 

, יצורף לוח זה לעיל 5.2.2עם אישורו של לוח הזמנים המפורט כאמור בסעיף . של האירוע
 .להסכם זה כנספח "ב"זמנים זה 

המפיק הראשי של יעדכן את לוח הזמנים המפורט, מעת לעת, לפי דרישת  נותן השירותים 5.2.3
 המפיק הראשי, ויגישו לאישורו של להתקדמות ביצוע השירותים בפועלבהתאם ו, האירוע

. מובהר בזאת, כי עדכון לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל, יעשה אך ורק לעניין של האירוע
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ם, ומשך הזמן המוקצב לביצועבין השירותים השונים  יחסי הגומלין, השירותיםמתן סדר 
שנקבעו או )לפי הענין( לא באופן המשנה, או העלול לשנות, את המועדים  ובשום מקרה

 ללי. בלוח הזמנים הכ ייקבעו

 בלוחות הזמנים נותן השירותיםעמידת  5.3

 הדרוש כל את יעשה , והואלאחר מועד החתימהמיד  במתן השירותיםיתחיל  נותן השירותים 5.3.1
 .שבמסמכי ההסכם, בהתאם לתנאים ולהוראות הזמנים ותבלוח עמידה לצורך

 ותאינו מספיק כדי לעמוד בלוח מתן השירותיםכי קצב  המפיק הראשי של האירוע החליט 5.3.2
, באמצעות הוראה לנותן השירותיםרשאי להורות  המפיק הראשי של האירועהזמנים, יהא 

ו/או הגדלת מספר הלוקיישנים שבהם יצולמו  להגבירו )בין באמצעות הבאת ציוד נוסףבכתב, 
, בין באמצעות הגדלת כמות העובדים לסוגיהם זמנית בו ו/או הקליפ המסכם הסרטונים

לנותן יראה לנכון לתת  שהמפיק הראשי של האירועהשונים, ובין באמצעות כל הוראה אחרת 
 מתחייב לבצע כל הוראה נותן השירותיםהזמנים(.  ותכדי למנוע חריגה מלוח השירותים

לתמורה הנקובה בלי שתהא בכך עילה לדרישת ו/או לקבלת תוספת כלשהי כאמור, וזאת 
זה לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע באחריות  5.3.2. למניעת ספק, אין באמור בסעיף בהסכם זה

 במועד. העבודותבקשר להשלמת  נותן השירותים

הכל כפי שייקבע על  -השונים  השירותיםעדיפויות לביצוע  ייהא רשאי לקבוע סדר המזמין 5.3.3
 תוספת כלשהי ו/או לקבלת הבכך עילה לדריש שתהאבלי ו המפיק הראשי של האירועידי 

 .ההנקובה בהסכם ז לתמורה

 בעלי מקצועצוות נותן השירותים; העסקת  .6

ומנוסה,  מיומן, איכותי כוח עבודה להעסיק לצורך מתן השירותים נותן השירותים יהא מחייב 6.1
בהתאם לסוגי העבודות השונים הדרושים במסגרת השירותים ובכמויות מספקות לצורך ביצוע כלל 
השירותים. כוח העבודה יורכב מעובדים בעלי ידע, מומחיות, ניסיון ויכולת, שכישוריהם, מספרם וכן 

ת מתן כל השירותים בהתאם המועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידי נותן השירותים יאפשרו א
 לכל התנאים והדרישות הקבועים במסמכי ההסכם ובהוראות כל דין.

שהיא בקשר עם בכל דרך  המזמיןעסיק מי מעובדי לה מובהר בזאת, כי נותן השירותים לא יהא רשאי
 .המזמין, אלא באישור בכתב ומראש מאת מתן השירותים

 ,השירותיםלעיל, נותן השירותים מתחייב להעסיק לצורך מתן  6.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  6.2
 להזמנה 6.2המועמדים שהוצעו על ידיו לכל אחד מאנשי המפתח כאמור בסעיף את כאנשי המפתח, 

 בחירת המזמין , כולם או חלקם, הכל לפימסגרת הליך ההזמנהאשר זהותם אושרה על ידי המזמין בו
למניעת ספק, החלפתו של מי מבין אנשי המפתח שייבחרו על ידי  .מתוך רשימת המועמדים כאמור

 המזמין כאמור, על ידי נותן השירותים, תהא כפופה לקבלת אישורו של המזמין, מראש ובכתב.

, )אך לא חייב( להתקשר גם עם קבלני משנה רשאי האלצורך מתן השירותים, נותן השירותים י 6.3
אשר זהותם תאושר מראש (, "המקצוע"בעלי  -ביחד ) ומטעמ שירותים נותני ושאר יועצים, ספקים

 .ובכתב על ידי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו

וע כלשהו בקשר עם השירותים או כל נותן השירותים מתחייב, כי בכל התקשרות בינו לבין בעל מקצ 6.4
)לרבות אנשי המפתח, או מי מהם, ככל שהם יועסקו על ידי נותן השירותים כקבלני משנה  חלק מהם

, תיכללנה ההוראות הרלבנטיות מתוך מסמכי ההסכם, באופן ולא כחלק מעובדי נותן השירותים(
הסכם, הרלבנטיות, במישרין או שיבטיח, שכל התחייבויותיו של נותן השירותים, על פי מסמכי ה

בעקיפין, לבעל המקצוע ו/או לסוג העבודה שלשמה נשכרו שירותיו של בעל המקצוע, תחולנה, ללא 
ו/או  EBU -הלהוראות  יוצא מן הכלל, על אותו בעל מקצוע, לרבות, למניעת ספק, הוראות לענין ציות

 EBU -למזמין ו/או ל המאפשרת הוראה המזמין ו/או המפיק הראשי של האירוע ו/או מי מטעמם,
של  ויוזכויות והתחייבויותי מלואאת אליהם להסב ו/או למי מטעמם להיכנס בנעלי נותן השירותים ו

הוראות לעניין ביטוח, הוראות  שייחתם ביניהם,הסכם ה פי לעבעל המקצוע כלפי נותן השירותים 
תים שיוכנו על ידי בעל המקצוע ו/או מי בכל תוצרי השירולענין בעלות המזמין בזכויות היוצרים 

לבעל המקצוע לא תהיינה כל טענות, דרישות ו/או וכן הוראות, גם לטובת המזמין, לפיהן , מטעמו
ו/או המפיק הראשי של האירוע ו/או מי מטעמם, וכי כל  תביעות, מכל מין וסוג שהם, כלפי המזמין ו

על המקצוע מול נותן השירותים בלבד. המזמין טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור, תתברר על ידי ב
יהא רשאי לדרוש מנותן השירותים, בכל עת, להציג בפניו את ההסכמים שנחתמו בינו לבין בעלי 

, בהצגת ההסכמים האמורים למזמין, כדי לשחרר את נותן השירותים ולא יהיה, איןהמקצוע, ואולם 
זה, ו/או כדי להטיל על המזמין ו/או מי  6.4סעיף  מכל אחריות או התחייבות המוטלות עליו לפי



 21/2018מכרז מספר 
  להזמנה ו'נספח 

 

10  
L/80340/203/6640674/1 

והבלעדי לקיום כל התחייבויותיו על  יהא האחראי היחיד ונותן השירותיםמטעמו, אחריות כלשהי, 
 בקשר עם התקשרויותיו עם בעלי המקצוע. מסמכי ההסכםפי 

 בעלי מקצועבעצמו מובהר בזאת, כי המזמין יהא רשאי לבחור לעיל,  6.3בלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.5
רותים שנותן השירותים מחויב לספקם על פי מסמכי אשר יספקו שירותים ו/או ציוד בקשר עם השי

להתקשר עימם בהסכם ולקבל עליו את האחריות הכוללת ביחס  נותן השירותיםולחייב את ההסכם, 
יהא זכאי לכל תשלום נוסף  שנותן השירותיםלשירותים ו/או לציוד שיסופקו על ידיהם, וזאת בלי 

 .בגין כך

על ידי נותן השירותים )לרבות עקב דרישת המזמין  צועמקה בעליהעסקת ש מובהר, ספק למניעת 6.6
אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהם, ולא  וו/או מי מטעמ המזמיןלא תטיל על לעיל(  6.5כאמור בסעיף 
 למתן השירותים המזמיןכלפי  ואחריותממאחריות כלשהי, לרבות  נותן השירותיםתשחרר את 

נותן ובמישרין,  נותן השירותיםנעשה על ידי  , כאילו הביצוע האמורלמסמכי ההסכםבהתאם 
ישא יו, מסמכי ההסכםעל פי  וילביצוע כל התחייבויות המזמיןהישיר כלפי  אחראיה יוותר השירותים

, נותן השירותים עצמונעשו על ידי  כאילו, המקצוע בעלישל או מחדל /ובאחריות מלאה לכל מעשה 
כל עילה  נותן השירותיםלקצוע, או מי מהם, לא יקנו המ עם בעליבעיה ו/או תקלה ו/או סכסוך  וכל

 לחריגה עילה יהוו לא זה ובכלל, מסמכי ההסכםעל פי  וו/או בזכויותי ולשינוי כלשהו בהתחייבויותי
 מעבר כלשהי תמורהאו /ו כספים לקבלתאו /ו ו/או עילה לדרישת הזמנים בלוחות כלשהו לשינויאו /ו
 .תמורהל

 להחליף כל אחד מאנשי צוות השירותים )לרבות , בכל עת,לנותן השירותים המזמין יהא רשאי להורות 6.7
ו/או מבעלי המקצוע(, וזאת משיקולים של זמינות, מקצועיות,  כל אחד מאנשי המפתח למניעת ספק,

, והכל מבלי ודרישותיו ביחס לשירותים מומחיות וכיוצ"ב שיקולים שיתבססו על צרכי המזמין
 יםישאו בכל אחריות כלפי נותן השירותים או כלפי מי מאנשי צוות השירותטעמו שהמזמין ו/או מי מ

 הזמנים בלוחות כלשהו לשינויאו /ו לחריגה עילה והיהו , ובלי שהדברההחלפה כאמורכאמור, בגין 
 .תמורהל מעבר כלשהי תמורהאו /ו כספים לקבלתאו /ו ו/או עילה לדרישת

 המפיק הראשי של האירוע .7

עם הסכם זה והמוסמך של המזמין בכל דבר ועניין בקשר עם  והינו נציג האירועהמפיק הראשי של  7.1
 השירותים. 

, מסמכי ההסכםעל פי  למפיק הראשי של האירועבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת הנתונה  7.2
על  השירותיםביצוע אופן , את המזמין, בכל עת, מטעם מוסמך לבדוק המפיק הראשי של האירועיהא 
מסמכי ההסכם וכן ליתן הנחיות שונות לנותן השירותים התאמתם להוראות את ו תן השירותיםנוידי 

 .בקשר לביצוע השירותים

ויסייע לו בביצוע תפקידיו, ובכלל זה  המפיק הראשי של האירועישתף פעולה עם  נותן השירותים 7.3
, לכל מקום בו ולכל מי מטעמו, אפשרות כניסה וגישה, בכל עת למפיק הראשי של האירועיאפשר 

 למפיק הראשי של האירוע את כל המידע והמסמכיםויספק או איזה מהם, , מסופקים השירותים
 .ושיתבקשו על ידי

, כמוה כהוראה שניתנה על ידי המפיק הראשי של האירועעל ידי  לנותן השירותיםכל הוראה, שתינתן  7.4
, למלאה יק הראשי של האירועהמפמתחייב בזאת, לציית לכל הוראה של  נותן השירותים. המזמין

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

תהיינה  מסמכי ההסכםבעניינים הנתונים לסמכויותיו על פי  המפיק הראשי של האירועהחלטותיו של  7.5
 נותן השירותים.תחייבנה את סופיות ומוחלטות ו

ו/או במימושן, או  מסמכי ההסכםעל פי  המפיק הראשי של האירועאין, ולא יהא, בסמכויותיו של  7.6
מסמכי מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםבאי מימושן, על ידיו, כדי לשחרר את 

המפיק הראשי ו/או על  המזמיןו/או כדי לגרוע מהן באופן כלשהו, ולא יהא בהן כדי להטיל על  ההסכם
יהא האחראי היחיד והבלעדי לביצוע  ונותן השירותיםו/או מי מטעמם, אחריות כלשהי,  של האירוע
 . מסמכי ההסכםולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי  השירותים

  דיווח נותן השירותים; פיקוח .8

אודות  למפיק הראשי של האירועידווח באופן שוטף  נותן השירותים, ההתקשרותמשך תקופת ב 8.1
וכן ימסור כל הסבר, מידע ונתונים שיידרשו על ידי  ,םואופן ביצוע במתן השירותיםההתקדמות 
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יודיע  נותן השירותיםבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .המזמין, בכל עניין הכרוך והקשור בביצוע השירותים
ידי, במקרה של התקיימות כל אירוע, נסיבה או תנאי, המשפיעים, , באופן מפיק הראשי של האירועלמ

, מסמכי ההסכםלקיים את התחייבויותיו על פי  נותן השירותיםאו עלולים להשפיע, על יכולתו של 
זה לעיל, לא  8.1במלואן ובמועדן. למניעת ספק, התקיימות אירוע, נסיבה או תנאי כאמור בסעיף 

על  נותן השירותיםתהווה, כשלעצמה, משום עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו של 
 .מסמכי ההסכםפי 

לפקח, לבדוק ולהשגיח על ביצוע  םרשאי יוהי( ם)ו/או מי מטעמ המזמין, המפיק הראשי של האירוע 8.2
נותן ובכלל זה לדרוש מ מסמכי ההסכם,על פי  נותן השירותיםהשירותים ועל קיום התחייבויותיו של 

נותן לנקוט את הצעדים הדרושים לצורך אספקת השירותים ולקיום התחייבויותיו של  השירותים
כל הצעדים הדרושים על את מתחייב לנקוט  נותן השירותיםן, וכאמור, במלואן ובמועד השירותים

 .זה 8.2על פי סעיף  םממש את זכותו/או למפיק הראשי של האירוע ל למזמיןמנת לאפשר 

, במימושה לעיל 8.2סעיף כאמור בכי אין ולא יהא בזכות הפיקוח למניעת ספק, מובהר בזאת במפורש,  8.3
מסמכי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי נותן השירותים או באי מימושה, כדי לשחרר את 

( ם)ו/או על מי מטעמ המזמין ו/או על המפיק הראשי של האירוע, ולא יהא בכך כדי להטיל על ההסכם
יהא האחראי הבלעדי למתן השירותים  נותן השירותיםאחריות כלשהי. למניעת ספק, בכל מקרה, 

 , במלואן ובמועדן.מסמכי ההסכםולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי 

 התמורה  .9

, בהתאם ובכפיפות לכל התנאים והדרישות הקבועים במסמכי השירותיםכל של לאספקתם  בכפוף 9.1
במלואן ובמועדן , ההסכםעל פי מסמכי  נותן השירותיםההסכם, ובכפוף לקיום כל התחייבויותיו של 

בשיעורים ובתנאים , תמורה לנותן השירותיםישלם המזמין המלאה של המזמין,  וולשביעות רצונ
  .("נספח התמורה" -ו "התמורה" -בהתאמה ) זה להסכם "א"בנספח כמפורט 

עבור לנותן השירותים ווה את התמורה המלאה, היחידה, הסופית והמוחלטת מובהר, כי התמורה מה 9.2
, במלואן ובמועדן, בהתאם מסמכי ההסכםעל פי יו התחייבויותמתן השירותים על ידיו וקיום כל יתר 

כוללת מובהר, כי התמורה למניעת ספק,  .במסמכי ההסכםובכפיפות לתנאים ולדרישות הקבועים 
או /הכרוכות במתן השירותים ו מכל מין וסוג שהם, ,אחרותהכלליות והמיוחדות, הת כל ההוצאות א

)לרבות עלות ו/או הוצאה  מסמכי ההסכםבהתאם להוראות  נותן השירותיםבביצוע יתר התחייבויות 
 , התקשרות עם בעלי המקצוע(השירותים העסקת עובדי נותןכאמור, בגין ציוד, אמצעים )לרבות 

)לרבות העסקת שחקנים, רקדנים וניצבים לשם השתתפות בסרטונים ונשאיה בכל ההוצאות הכרוכות 
זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים ומבצעים, ובכלל זה תשלומים , הוצאת אישורים והיתרים, בכך(

 צילום הסרטוניםאיתור ו/או שימוש בלוקיישנים לצורך , לאגודות גביה ככל שנדרש לפי כל דין
, הסעות, צילומים , אבטחה, שמירה, שינוע,והקליפ המסכם )לרבות העמדת אולפן, ככל שיידרש(

תוספות ה , ולא יתווספו לתמורוכן את הרווח של נותן השירותים, (והוצאות הנהלה וכלליותמסים 
 הצמדה.רבות הפרשי ו/או הפרשים כלשהם, מכל סוג ומין שהם, ל

 חשבונות ביניים 9.3

המזמין ישלם לנותן השירותים, על חשבון התמורה, תשלומי ביניים, אשר ישולמו בהתאם  9.3.1
לתשלום להתקדמות במתן השירותים, ובכפוף לשיעורים המיוחסים לכל אחת מאבני הדרך 

, מאבני הדרך תאח כל של הם השלמת ביצועע .("אבני הדרך") המפורטות בנספח התמורה
 השירותיםאשר יפרט את כל , ("חשבון הביניים") חשבון למזמין השירותים נותןיגיש 

 חשבון מתייחס לגביהאשר נטית בהרלאבן הדרך  בגין השירותים נותן ידי עלשסופקו 
 נטיים.בהרל יצורפו כל המסמכים התומכים אליוואשר , הביניים

 7, בתוך ואת המסמכים התומכים שצורפו אליו מחשבונות הביניים כל אחדיבדוק  המזמין 9.3.2
יהא רשאי לערוך כל בדיקה הוא ו )שבעה( ימים ממועד המצאת חשבון הביניים הרלבנטי,

להמציא לו כל מסמך הדרוש, לפי שיקול דעתו,  השירותים נותןשימצא לנכון, ולהורות ל
ה שתינתן לו על ידי מתחייב בזאת להיענות לכל הנחי ונותן השירותיםחשבון, הלצורך בדיקת 

ו/או מסמך כפי שיידרשו על ידי  אסמכתא כל ולהמציא הבהרה כל לספקו כאמור המזמין
)כאשר מובהר כי מנין הימים הנקוב לעיל לבדיקתו של כל  , לצורך אישור החשבוןהמזמין

חשבון ביניים כפוף לכך שיומצאו למזמין כל ההבהרות ו/או המסמכים על ידי נותן השירותים 
חשבון, כולו או חלקו, ההא רשאי לאשר את י המזמין. ד עם דרישתו הראשונה של המזמין(מי

 ונותןהבלעדי,  הלתקנו, הכל לפי שיקול דעת השירותים לנותןלדחות אותו, וכן להורות 
 כאמור. המזמיןמתחייב לנהוג על פי ההנחיות, שתינתנה לו על ידי  השירותים
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המזמין יהא רשאי לנכות מכל חשבון ביניים, לאחר שאושר כאמור על ידיו, כל סכום, מכל  9.3.3
מין וסוג שהם, המגיע למזמין מאת נותן השירותים על פי הוראות מסמכי ההסכם ו/או על פי 
כל דין, לרבות כל פיצוי, שיפוי ו/או החזר הוצאות, המגיעים למזמין מאת נותן השירותים 

 כאמור. 

לנותן לעיל, תשולם  9.3.3לאחר ביצוע ההפחתות והניכויים כאמור בסעיף היתרה,  9.3.4
מהמועד ימים )ארבעים וחמישה(  45, בתוך , כתשלום ביניים על חשבון התמורההשירותים

למניעת ספק, מובהר בזאת "(. 45שבו אושר חשבון הביניים על ידי המזמין )"שוטף + 
כתשלומי ביניים כאמור, ייחשבו כחוב  לנותן השירותיםהסכומים שישולמו  במפורש, כי כל

מסמכי , בהתאם להוראות העבודותלמזמין, וזאת עד להשלמת  נותן השירותיםאותו חייב 
 .ההסכם

 ם, כפוף ומותנה בהשלמתהתמורהעל חשבון  ביניים י כל תשלוםכ ,מובהר למניעת ספק 9.3.5
ולשביעות רצונו המלאה של המזמין, של  מסמכי ההסכם, בהתאם לכל הוראות םבמלוא

 נטי.בחשבון הביניים הרל נושא שירותים םאות

שלומים בגינם, אין בהם תאישור חשבונות הביניים וכן ביצוע של  כי ,במפורשבהר בזאת מו 9.3.6
שסופקו ואשר בגינם  השירותיםמצד המזמין לטיב  אישור או/ו הסכמה או/ו חהמשום הוכ

, ואין בהם כדי להוות ויתור על דרישה, טענה ו/או תביעה של המזמין הוגש החשבון כאמור
 .מסמכי ההסכםלהוראות  םו/או התאמת ם, איכותם, היקפהשירותיםבקשר עם ביצוע 

 החשבון הסופי 9.4

נותן , יגיש תעודת ההשלמה)שלושים( ימים ממועד השלמת העבודות וקבלת  30תוך  9.4.1
כל השירותים שסופקו על ידי נותן השירותים על פי חשבון סופי בעבור  למזמין השירותים

 "(.החשבון הסופי)" הרלבנטיים, ובצירוף כל המסמכים התומכים מסמכי ההסכם

לעיל, בשינויים  9.3.2נין זה הוראות סעיף המזמין יבדוק את החשבון הסופי ויחולו לע 9.4.2
 המחויבים.

אושר כאמור על ידי המזמין, יופחת כל סכום ששולם לנותן ימהחשבון הסופי, לאחר ש 9.4.3
השירותים )לרבות, למניעת ספק, תשלום בדרך של קיזוז( בגין מתן השירותים. בנוסף, 
המזמין יהא רשאי לנכות מכל חשבון סופי כאמור, לאחר שאושר כאמור על ידיו, כל סכום, 

על פי הוראות מסמכי ההסכם ו/או  נותן השירותיםמכל מין וסוג שהם, המגיע למזמין מאת 
על פי כל דין, לרבות כל פיצוי, שיפוי ו/או החזר הוצאות, המגיעים למזמין מאת נותן 

 השירותים כאמור.

תשולם לנותן לעיל,  9.4.3היתרה לאחר ביצוע ההפחתות והניכויים כאמור בסעיף  9.4.4
ימים מתום החודש שבו )שישים(  60בתוך השירותים, כתשלום ביניים על חשבון התמורה, 
יהווה סילוק סופי  כאמור התשלוםו ,"(60אושר חשבון הביניים על ידי המזמין )"שוטף + 

 כלו/או  כלפי המזמין נותן השירותיםומוחלט של כל הטענות, הדרישות ו/או התביעות מצד 
 .הםו/או מתן השירותים על פי מסמכי ההסכםו, בקשר עם מי מטעמ

 תשלום התמורההוראות כלליות לעניין  9.5

החוקי נכון התמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין, בשיעורו  ם על חשבוןתשלומיהאחד מ לכל 9.5.1
 ., וזאת כנגד חשבונית מס כדיןלמועד התשלום

 נותן השירותים מחויב זה לעיל, 9תשלום התמורה בהתאם ובכפיפות להוראות סעיף לצורך  9.5.2
עד ולא , למזמין ימציא נותן השירותים. להסכם זה "וכנספח " המצורף הטופסלמלא את 

צילום בצירוף  ,על ידיוהחתימה, את הטופס האמור, כשהוא ממולא וחתום מועד יאוחר מ
מאת הבנק, אשר בו יופיעו פרטי חשבון הבנק שמתנהל על שמו של או אישור  מבוטל שיקשל 

התשלומים על חשבון  ואשר אליו נותן השירותים מעונין שיועברו כל נותן השירותים
 התמורה.

ימסור למזמין, מעת לעת ועל פי דרישת המזמין, אישור תקף כדין מאת  נותן השירותים 9.5.3
רשויות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או )לפי העניין( על שיעור הניכוי, וכן 

מנהל פנקסי חשבונות  שנותן השירותיםאישור תקף כדין מאת פקיד מורשה, המעיד על כך, 
-ורשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל  1975
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. לא יומצא 1975-עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל
מזמין אישור רשות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור כאמור, ינכה המזמין ל

 את סכומי המס על פי דין.  לנותן השירותיםמהתשלומים 

 ערבות הביצוע .10

 נותן השירותים, דין כל פי ועל מסמכי ההסכם פי על נותן השירותים התחייבויות כל קיום להבטחת 10.1
 מוציא הבנק ידי על חתומה כשהיא ,, את ערבות הביצועהחתימהד מועעד ולא יאוחר מ, למזמין ימציא

  .הערבות

)שישים( ימים ממועד  60ערבות הביצוע תעמוד בתוקף מלא החל ממועד המצאתה למזמין, ועד לתום  10.2
ערבות בלי לגרוע מהאמור לעיל, התקופה הראשונה של השלמת העבודות וקבלת תעודת ההשלמה. 

 השירותים במידת הצורך, ובכל מקרה על פי דרישת המזמין, נותן. 18.7.2019תהא עד ליום הביצוע 
)שלושים( ימים לפני תום תוקפה של ערבות  30יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, לא יאוחר מאשר 

זה לעיל, תהווה עילה  10.2על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף  ערבות הביצוע. אי הארכת הביצוע
 לחילוטה של הערבות האמורה.

, מסמכי ההסכםיפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםבכל מקרה שבו  10.3
מנותן ו פיצוי ו/או שיפוי כלשהם וכן בכל מקרה שבו רשאי המזמין על פי הסכם זה לגבות תשלום ו/א

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

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

 החילוט. 

מובהר בזאת כי אין ולא יהא, במתן ערבות הביצוע ו/או בחילוטה, כולה או חלקה, על ידי המזמין,  10.4
ו/או על פי כל דין  מסמכי ההסכםעל פי  ותיםנותן השירכדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של 

מסמכי ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד נוספים ו/או אחרים הנתונים למזמין על פי 
 ו/או על פי כל דין.ההסכם 

 .במועד מתן תעודת ההשלמה לנותן השירותיםערבות הביצוע תוחזר על ידי המזמין  10.5

 סיקהעדר יחסי עובד מע .11

מסמכי על פי  וואת יתר התחייבויותי םשירותיהאת  יספקא והכי מצהיר ומאשר: )א(  השירותיםנותן  11.1
, צוות השירותים, לרבות וו/או מי מטעמ נותן השירותיםבין כי )ב( עצמאי;  כנותן שירותים ההסכם

ביניהם , ולא יתקיימו ו/או ייווצרו מעסיק-, לא מתקיימים יחסי עובדוו/או מי מטעמ המזמיןלבין 
מי שיועסק על כל כי )ג(  וכן; מתן השירותיםכתוצאה מהסכם זה ו/או במסגרת  עסיקמ-יחסי עובד

 , כולם או חלקם,(מי מבין צוות השירותים)לרבות  ידי נותן השירותים בקשר עם מתן השירותים
ותן נ בלבד, המועסק על ידי נותן השירותיםשירותים של  ןאו )לפי העניין( כנות ייחשב כעובד

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

צוות בכל עניין הקשור עם  וו/או להורות ל השירותים נותןלהנחות את  למפיק הראשי של האירועו/או 
 .השירותים נותןעל ידי  מסמכי ההסכםאלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות , השירותים

את כל הוראות חוקי העבודה  עובדי נותן השירותיםלמלא ביחס לכל נותן השירותים מתחייב  11.2
ת שהותקנו והתקנו 1953-הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג)לרבות למניעת ספק,  והתקנות על פיהם

לעובדי נותן , ולשלם את כל תשלומי החובה החלים ביחס (מכוחו, לעניין העסקת ילדים בהפקה
על פי כל דין )לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות  השירותים

לה(, לרבות, ממלכתי וכיוצא באלה(, חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על פיהם, צווי הרחבה וכיוצא בא
למניעת ספק, שכר עבודה, תשלום שעות נוספות, דמי מחלה, דמי חופשה, פדיון חופשה, דמי הבראה, 

לקופות , פיצויי פיטורים, החזר הוצאות, הפרשות ןאו תמורת , התפטרותהודעה מוקדמת על פיטורים
הא בכל עת, י אואחרים מכל מין וסוג שהם, והונלווים קרן השתלמות ותנאים סוציאליים גמל, 

על פי כל דין, צו הרחבה, הסכם )קיבוצי  ווחובותי ו, למילוי כל התחייבויותיו, ועל חשבונואחראי לבד
, הן בקשר השירותים לעובדי נותןאו אישי(, הסדר, נוהג, מנהג או עילה אחרת כלשהי, ביחס 

  .והן בקשר לסיום העסקתם נותן השירותים להעסקתם על ידי

יחתום על תצהיר  מכלליות האמור לעיל, עד ולא יאוחר ממועד החתימה, נותן השירותיםבלי לגרוע 
בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי  ,להסכם זה "זכנספח "המצורף בנוסח  ,בכתב

נותן חתימה על תצהיר זה, הינה תנאי להתקשרות מובהר כי דיני העבודה, החלים עליו כמעסיק. 
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-)ד( לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד64אמור בסעיף ל המזמין וזאת בהתאםעם  םהשירותי
2014. 

, לשלוחי השירותיםחויב בתשלום כלשהו לאנשי צוות ילא  המזמיןלמניעת ספק, מובהר בזאת, כי  11.3
, וכל תשלום שיגיע למי מהם, יחול וישולם על ידי וו/או לאחרים המועסקים על ידי נותן השירותים
המלאים של  ווהשגחת ו, פיקוחובלבד, וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותי וועל חשבונ נותן השירותים
 .נותן השירותים

ו/או  השירותים נותןכאמור על ידי  מעסיקיחסי עובד ולעיל, ייטענו  11.1 היה ועל אף האמור בסעיף 11.4
ו/או במקרה של טענה  ,וואחרים המועסקים על ידי ו, שלוחיהשירותים, לרבות צוות ומי מטעמ

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

הפסדים, הוצאות כספיות  וו/או למי מטעמ למזמין, וכתוצאה מכך ייגרמו וואחרים המועסקים על ידי
, מיד עם דרישה ראשונה, וו/או את מי מטעמ המזמיןשפה את י השירותים נותןו/או נזקים אחרים, 

 וו/או מטעמ המזמיןאת  ישפה השירותים נותןומו, ובכלל זה שישלמו או יחויבו בתשל סכוםבגין כל 
 עסיקמ-כאמור בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או )לפי העניין( יחויבו להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד

 .כאמור )לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים(

יכללו סעיפים לפיהם  המקצועבעלי כי בהסכם ההתקשרות שלו עם  בזאת מתחייב נותן השירותים 11.5
)כחוזה כלפי צד שלישי כמשמעותו בחוק החוזים )כלק כללי(,  המזמין, לרבות כלפי יםמתחייבהם 

 כדלקמן: (,1973-תשל"ג

לצורך ו בעלי המקצוע ו/או מי שיועסק ו/או שעמו יתקשר הםעובדילהבהיר ולהסביר לכל  11.5.1
בין מי  מעסיק-באמצעותם, כדי ליצור יחסי עובד םשירותיה, כי אין במתן מתן השירותים

  .וו/או מי מטעמ המזמיןמהם לבין 

העבודה את כל הוראות חוקי  לעיל 11.5.1הגורמים האמורים בסעיף למלא ביחס לכל  11.5.2
וזאת  ,והתקנות על פיהם, ולשלם את כל תשלומי החובה החלים ביחס אליהם על פי כל דין

 11.2בדומה לחובות החלות על נותן השירותים ביחס לעובדי נותן השירותים, כאמור בסעיף 
 . לעיל

למניעת ספק, התקשרות הצדדים בהסכם זה נעשית על בסיס הבנתם והסכמתם באשר למעמדו של  11.6
, וואחרים המועסקים על ידי ושלוחימטעמו, לרבות צוות השירותים, מי נותן השירותים )ובכלל זה 

לפי הסכם זה לשאת  השירותים נותןלב לחובות  בשים( כנותן שירותים עצמאי, המקצוע יבעללרבות 
ו/או לאחרים המועסקים  השירותים נותן, לשלוחי השירותיםבכל התשלומים הנדרשים לאנשי צוות 

להתקשר  המזמיןומובהר ומוסכם בזאת, כי הסכמה זו מהווה תנאי יסודי ומהותי, לנכונות , ועל ידי
בשים לב למעמדו  הבהסכם זה, אשר נקבע התמורה כמפורטבהסכם זה, ולשלם לנותן השירותים את 

 .כאמור של נותן השירותים כנותן שירותים עצמאי

   השירותיםשינויים בביצוע  .12

מצא לנכון שיכל שינוי ביצוע הבלעדי, על  ובכל עת, לפי שיקול דעת בכתב, המזמין רשאי להורות 12.1
, יםנוספ שירותיםאו ביצוע  ,הנדרשים שירותיםאיזה מהשינוי , לרבות םאו חלק ם, כולבשירותים

ובלי  מצא לנכוןי"( הכל כפי שהשינויים" -ביחד ) השירותיםאו ביטול כל חלק של  השירותיםצמצום 
יהא רשאי לא  נותן השירותיםלמניעת ספק,  שלנותן השירותים תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

 ., ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתבבשירותים כל שינוימיוזמתו  לבצע

 שיידרשושינויים על ידי המזמין ו/או בשינויים  הוראה בדברהר כי לא יהא במתן למניעת ספק, מוב 12.2
להלן,  12.5 - 12.3 פיםבכפוף לאמור בסעיכי , והזמנים ותבלוח לשינוי ו/או לארכהלגרום על פיה, כדי 

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

נדרש נותן השירותים על ידי המזמין, לבצע שינויים המהווים שינויים מהותיים ויסודיים  באם 12.3
בפועל של הוצאותיו של נותן השירותים בקשר  להגדלהביאו הוהשינויים כאמור )כהגדרתם להלן(, 

שינוי )" לנותן השירותים עבור כל שינוי כאמור )ועבורו בלבד( ישלם המזמין, השירותים עם מתן
 להלן. 12.4 , תשלום נוסף אשר ייקבע על ידי המזמין, בהתאם לאמור בסעיף"(מזכה

מהגדרת  וחד משמעי באופן מהותי יםהסוט יםמשמעו: שינוי "ים ויסודייםמהותי ים"שינויהמונח 
הורה המזמין מיוזמתו, שלא עקב גורמים שאינם  הםעליאשר , ההסכםהשירותים על פי מסמכי 

ייחשבו  לאבשליטת המזמין; למניעת ספק, שינויים מסוג השינויים המפורטים להלן )אך לא רק אלה(, 
שות מוסמכת ( שינויים הנדרשים על פי כל חוק, תקן ו/או הנחיה של רi: )ויסודיים כשינויים מהותיים
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באתר תנאים שנתגלו ינויים הנדרשים מחמת ( שii; )(ו/או מי מטעמו EBU -הדרישות )לרבות  כלשהי
על  המפיק הראשי של האירועלדעת אשר דרושים שינויים  (iii) ;האירוע ו/או באיזה מהלוקיישנים

ביצוע  כדי לשמר ו/או לייעל אתמנת שהשירותים יסופקו כנדרש על פי מסמכי ההסכם ו/או 
ו/או עקב מעשה או  באיזה מהשירותים, כתוצאה מליקוי או פגםשינויים הנדרשים ( iv); השירותים

( כל vוכן ); ו/או הוראות כל דיןמסמכי ההסכם מחדל של נותן השירותים שלא בהתאם להוראות 
    .ההסכםוחד משמעי מהגדרת השירותים על פי מסמכי מהותי  שינוי אחר, שאינו סוטה באופן

ו/או באם שינוי מהותי  הקביעה באם שינוי כלשהו הינו "שינוי מהותי ויסודי" אם לאומובהר כי 
וקביעתו תהא  , על פי שיקול דעתו הבלעדי,למזמין, תהא נתונה ויסודי כלשהו הינו "שינוי מזכה"

 סופית.

לעיל,  12.3עיף זכאי נותן השירותים לתשלום נוסף כאמור בס ואשר בגינ של כל שינוי מזכה, כוער 12.4
 ויאושר על ידי המזמין, נותן השירותיםעל בסיס ניתוח מחיר, שיוכן על ידי ייקבע על ידי המזמין, 

  .בקשר עם השינוי המזכה הוצאותיו הישירות של נותן השירותים החזר בגיןאך ורק ואשר יכלול 

אך ורק בגין שינויים מזכים, ולא יהא זכאי שלום כאמור יהא זכאי לת נותן השירותיםלמניעת ספק, 
 לתמורה ו/או תשלום אחר נוסף כלשהו בגין שינויים אחרים כלשהם, שאינם שינויים מזכים.

 השירותיםבדבר שינויים שכתוצאה מהם תקטן העלות הכוללת של  לנותן השירותים הוראהניתנה  12.5
להיקף בהתאם באופן יחסי, , שתשולם לנותן השירותיםהתמורה  תופחת"(, שינויים מפחיתים)"
לגרוע למניעת ספק, אין באמור כדי  ., וזאת בהתאם לקביעתו של המזמיןשינויים המפחיתים כאמורה

 -פחות מ התמורה במקרה שנותן השירותים יידרש להפיקלענין הפחתת  מסמכי ההסכםמהוראות 
 . סרטונים במסגרת השירותים שיסופקו על ידיו 43

לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות ו/או הפסד  נותן השירותיםמובהר בזאת כי 
 ותן השירותיםולנהוראה על ביצוע שינויים מפחיתים, מתן רווח ו/או דמי נזק אחרים כלשהם, בגין 

. עוד לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כך
לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות ו/או הפסד רווח  נותן השירותיםמובהר כי 

תמורה שתשולם תופחת )ועל כן ה 43 -מ יפחתבאם מספר הסרטונים ו/או דמי נזק אחרים כלשהם, 
לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל  ולנותן השירותים, בהתאם להוראות מסמכי ההסכם(

 מין וסוג שהם, כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כך.

את ביצוע  את ביצוע השירותים ו/אורשאי לעכב נותן השירותים לא יהא ספק מובהר בזאת כי למניעת  12.6
אם שינויי פרטני מהווה שינוי מהותי  קבעכך שטרם נמחמת מכל סיבה שהיא, לרבות לא  השינויים,

 .כאמורים שינויאיזה מהערכו של ו/או שינוי מזכה ו/או שטרם נקבע  ויסודי

 קניין רוחניתוצרי השירותים;  .13

מבלי לגרוע מיתר התחייבויות נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם או על פי כל דין, נותן השירותים  13.1
מאשר ומצהיר כי תוצרי השירותים והעבודות מושא הסכם זה וההזמנה, ובכלל זה ובפרט הסרטונים 

חני, של יהיו נקיים מכל זכות, לרבות זכות קניין רו "(המוגמרות היצירות" -ביחד )והקליפ המסכם 
כל צד שלישי שהוא, ו/או כי נותן השירותים ידאג ויהא אחראי באופן בלעדי, ועל חשבונו המלא, 
לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות הנדרשים, ככל שנדרשים, מכל 

זכויות  צד שלישי שהוא שיהיה מעורב בהפקת או בהכנת היצירות המוגמרות, או שהינו הבעלים של
ביצירות מכל סוג ומין שהוא שבהן יעשה שימוש במסגרת היצירות המוגמרות או שתכללנה במסגרת 

 על שיוגדרלכל גוף אחר , EBU -, לחברי הEBU -היצירות המוגמרות, והכל באופן שיבטיח למזמין, ל
כל אחד ו של , על פי שיקול דעתבלעדי, שימוש חופשי, מלא, ו/או לכל מי מטעמם EBU -ידי ה

המוגמרות, לרבות שידורן בכל מדיה שהיא, שיווקן, שימוש מסחרי בהן  , ביצירותמהגורמים כאמור
 -והן כשלעצמם, וכל שימוש אחר לפי הנחיות ה ,האירוויזיוןתחרות  ה שלבמסגרת שידור וכו', לרבות

EBU המזמין, הכי . בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן השירותים מאשר ומתחייב- EBU חברי ,
תשלום כלשהו ב יםיבמחו ולא יהי כאמור וכל מי מטעמם, EBU -, כל גוף שיוגדר על ידי הEBU -ה

, וכן ככל שתגיע ליוצרים, מפיקים, מבצעים או אמנים אחרים לרבות תמלוגיםכלשהם, לבעלי זכויות 
, באופן בגינהמו או מי מטע המזמיןלפצות / לשפות את  נותן השירותיםדרישה כזו לתשלום מתחייב 

 להלן. 15.3מלא ומיידי, ויחולו לענין זה הוראות סעיף 

כל מידע ו/או מסמך שיגיע לנותן השירותים במסגרת מתן כי  בזאת,מאשר ומצהיר  יםהשירות נותן 13.2
הסכם האירוע ו/או השירותים על ידי המזמין בקשר עם  השירותים, לרבות כל מידע שיימסר לנותן

הדגמים, תוצרי חומרי הגלם, הצילומים, , הפיילוטיםהתחקירים, התסריטים, ונים, הסרטכל זה, וכן 
, במדיה מגנטית, דיגיטלית או בכל דרך העיצוב, הכוריאוגרפיה, הקונספט ו/או כל מסמך אחר )בכתב

או  השירותיםלצורך מתן מי מצוות השירותים  ידי עלו/או שיוכנו על ידי נותן השירותים  ,אחרת(
ובכלל זה זכויות היוצרים וכן  "(,תוצרי השירותים" -)ביחד  לרבות היצירות המוגמרות, במהלכם
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ולנותן  ,קניינו הבלעדי של המזמין , בכל עת,ויהיו, הינם בתוצרי השירותים כאמור הזכות המוסרית
כל ולא תהא אין  או למי מטעמו ובכלל זה עובדי נותן השירותים וצוות נותן השירותים, השירותים

 . מין וסוג שהםזכות בהם, לרבות זכויות יוצרים מכל 

זה כוללת, לכל דבר ועניין, גם  הסכםלפי  לנותן השירותיםמובהר ומוסכם כי התמורה המשולמת  13.3
או למי מטעמו ובכלל  לנותן השירותיםשיש  ,יוצריםקניין רוחני, לרבות זכות תשלום עבור כל זכות 

מוותר  ונותן השירותים ,בתוצרי השירותים , ככל שיש,תן השירותיםזה עובדי נותן השירותים וצוות נו
 13ככל שהדבר דרוש, הרי שהוראות סעיף ו ,כאמורת יוזכוו/או הקשורה לבזה על כל טענה הנובעת 

לבעלותו היחידה והבלעדית  בתוצרי השירותיםזכויות מלוא המהוות הסכם בלתי חוזר להעברת  זה
, כך, באופן בלתי חוזר, על זכותו המוסרית בקשר לנותן השירותיםמראש של  רותיוו, וכן של המזמין

 .זמיןלמ העברתהולחלופין 

למניעת ספק, גם במקרה בו תופסק ההתקשרות בין הצדדים בטרם יסופקו מלוא השירותים, ותשולם 
, וגם במקרה שבו תהא מחלוקת בהתאם לאמור בהסכם זה רק חלק מן התמורה לנותן השירותים

 זה לעיל, ללא סייג.  13.2כספית בין נותן השירותים לבין המזמין, יחול האמור בסעיף 

מיד עם דרישתו הראשונה של  , כולם או חלקם,תוצרי השירותיםאת ימסור למזמין  רותיםנותן השי 13.4
נותן למזמין יעביר  נותן השירותיםסיום ההתקשרות בין במן האמור לעיל, המזמין. בלי לגרוע 

באמצעות מדיה דיגיטלית ו/או קשיחה, על פי דרישת  תוצרי השירותיםכל  למזמין את השירותים
 המזמין.

, מנהג בעלים בתוצרי השירותיםבין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו, יהיה רשאי לנהוג  ,המזמין 13.5
וכן , תיקונם וכיו"ב, בכל מקום בעולם לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם ולעשות בהם כל שימוש,
בכל  , וזאתיורה להעביר לו כאמור( EBU -ואו לכל גורם שה EBU -ל)לרבות  להעבירם לכל צד שלישי

ללא כל צורך והכל לרבות במקרה שבו תופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, ו מקרה,
מוותר בזה על כל טענה ו/או  ונותן השירותיםלשם כך,  נותן השירותיםבקבלת הסכמת או אישור 

 דרישה ו/או תביעה הנובעת משינוי, העתקה, הפצה או תיקון כאמור. 

שהכין או שמצוי  מתוצרי השירותיםאחד זכות עכבון בכל  תן השירותיםלנוולא תהיה מוסכם כי אין  13.6
כספית או , לרבות במקרה של מחלוקת לאירוע ו/או למתן השירותיםבחזקתו או שנמסר לו בקשר 

 בינו לבין המזמין.אחרת 

לענייניו , או בחלק מהם, בתוצרי השירותיםלא יהיה רשאי להשתמש  יםהשירות נותןלמניעת ספק,  13.7
בלי  , מראש ובכתב.המזמיןאלא אם קיבל לכך את הסכמת , )לרבות לצורך פרסום עסקו( האחרים

השירותים לא יציג את עצמו ו/או יפרסם את עצמו בכל דרך שהיא כקשור נותן לגרוע מהאמור לעיל, 
איזה מסמליו או באירוויזיון ו/או לאירוע, ולא יעשה שימוש במותגי האירוויזיון או תחרות הל
  .ימניו, אלא באישור המזמין ובאופן שיסוכם מראש עם המזמיןסב

לעיל, הינן בלתי חוזרות, אינן מוגבלות בזמן  זה 13 סעיףשירותים על פי ההתחייבויותיו של נותן  13.8
 , מכל סיבה שהיא.תקופת ההתקשרותובמקום, והן תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום 

 

 

 ניגוד עניינים; סודיות .14

 הסודיותבנספח  סודיות, כמפורט ו עלשמרי השירותיםצוות כי הוא וכל  מתחייב נותן השירותים 14.1
  .במסגרת הליך ההזמנה נותן השירותים להזמנה, אשר עליו חתם 'דכנספח צורף ש

תעמודנה  הינן התחייבויות בלתי חוזרות, אשר נותן השירותים לשמירת סודיות כאמורהתחייבויות  14.2
ללא הגבלת זמן, גם לאחר  (מטעמו השירותים צוותאת )לרבות  נותן השירותיםבתוקפן ותחייבנה את 

  , מכל סיבה שהיא.תקופת ההתקשרותשל  הסיומ

ביצוע השירותים על פי מסמכי נותן השירותים מתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין  14.3
להזמנה,  'הכנספח שצורף  ,ויחולו לענין זה הוראות כתב ההתחייבות , לבין ענייניו האחריםההסכם

 . ם נותן השירותים במסגרת הליך ההזמנהואשר עליו חת
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)לרבות צוות מי מטעמו כל ו/או  לעיל, נותן השירותים 14.3בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  14.4
האירוע, ונותן אך ורק בנאמנות עבור המזמין ולטובת  השירותיםיפעלו במסגרת מתן השירותים( 

מעבר  השירותיםהנאה ממתן  טובתלו ו/או למי מטעמו כאמור כל לא תצמח  השירותים מתחייב כי
 םעצמ ולא יעמידו/או מי מטעמו כאמור הוא כי , ובהסכם זהלתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי 

 להםאו במצב שיצמחו עניינים עם האינטרסים של המזמין להימצא בניגוד  יםעלול הםבמצב בו 
 טובות הנאה כאמור.

בל כספים ו/או כל תמורה אחרת בכל הקשור אינו רשאי לק נותן השירותיםמובהר, כי  למניעת ספק 14.5
 במתן השירותים מכל גורם שאינו המזמין.

לעיל, יחול גם על כל חברי צוות השירותים, ונותן השירותים יהא אחראי  זה 14בסעיף האמור  כל 14.6
 להביא עניין זה לידיעתם ולשלב סעיפים מתאימים בהסכמי ההתקשרות שייחתמו מולם.

 וביטוח  אחריות .15

לשירותים שיסופקו על ידיו ו/או על ידי צוות ן בלעדי באופיהיה אחראי לבדו  נותן השירותים 15.1
, מכל סוג ו/או אובדןלכל נזק, הפסד  על פי דיןיהא אחראי  , וכןו/או כל גורם אחר מטעמו השירותים

למזמין ו/או  EBU -לכל אדם או גוף )לרבות  לששייגרמו לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו ומין שהם, 
ממעשה כתוצאה , בין במישרין ובין בעקיפין, (הם(מנהליעובדיהם ו/או )לרבות  ו/או לכל מי מטעמם

, לרבות השירותיםעם מתן תוך כדי, עקב או בקשר  ו/או ,ו/או מי מטעמו נותן השירותיםאו מחדל של 
ו/או בשל הפרה של זכויות יוצרים ו/או  ,ם, איכותם, טיבםשירותיבו/או אי התאמות בשל ליקויים 

ו/או בשל הפרה של חובת הסודיות ו/או החובה להימנע מניגוד , צד שלישי כלשהוזכויות אחרות של 
דיני העבודה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת בשל ו/או  ,, כמפורט במסמכי ההסכםעניינים

 . ו/או כל הוראת דין אחרת

ו/או  פי מסמכי ההסכםלכל תרופה או סעד על מזכויות המזמין  ובלי לגרוע ,בלי לגרוע מן האמור לעיל 15.2
מם )לרבות עובדיהם מי מטע כלוהמזמין ואת  EBU -הפוטר במפורש את  נותן השירותיםעל פי כל דין, 

לנותן יגרמו יש ,לעיל 15.1בסעיף הנזכרים שבאחריותו מאחריות לכל נזק מהנזקים , הם(מנהליו/או 
ו/או לכל אדם או גוף, לרבות ובלי לפגוע לכל גורם אחר מטעמו ו/או  לצוות השירותיםו/או  השירותים

מטעם  הפועל , מבקרים, מפקחים וכל אדםספקיםבכלליות האמור לעיל, מועסקים, נציגים, קבלנים, 
 .לשירותיםו/או בקשר  נותן השירותים

מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  נותן השירותים ,האמור לעיל מכלליותבלי לגרוע 
, בגין כל אובדן הם(מנהלימם )לרבות עובדיהם ו/או מי מטע או כל/והמזמין ו/או  EBU -התביעה כנגד 

פיננסי ו/או נזק שייגרם לרכוש בבעלות נותן השירותים ו/או לרכוש שבאחריותו ו/או לרכוש שיובא 
ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי  נותן השירותיםעל ידיו ו/או על ידי מי מטעמו, וזאת בין אם ערך 

מכל אחריות לנזק  כאמורואת המזמין ואת כל הבאים מטעמם  EBU -הובין אם לאו, והוא פוטר את 
 ו/או אובדן כאמור, למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון.

ו/או על פי כל  מסמכי ההסכםבלי לגרוע ו/או לשחרר את נותן השירותים מהתחייבות כלשהי על פי  15.3
ביחד ) (ומנהליו/או  ו)לרבות עובדי וו/או )לפי העניין( מי מטעמ המזמיןדין, נותן השירותים יפצה את 

, מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל סוג (כאים לשיפוי""הז -
ו/או על פי כל  במסמכי ההסכםומין שהם, שיגרמו להם, ואשר נותן השירותים אחראי להם כאמור 

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

כאמור,  וו/או מי מטעמ המזמין, בעקבות דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד (השירותים הסכים לה
ו/או על פי כל דין,  מסמכי ההסכםואשר האחריות בגינה מוטלת על נותן השירותים על פי הוראות 

שהזכאים לשיפוי יוציאו ו/או )לפי העניין( יחויבו להוציא במסגרת הגנתם  ות סבירותוכן בגין כל הוצא
 המזמיןמפני דרישה ו/או תביעה כאמור )לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים(. 

נותן שר לפאיוך לאחר קבלתה, ועל כל דרישה ו/או תביעה כאמור בסמ נותן השירותיםבכתב ל ודיעי
כצד שלישי  נותן השירותיםהתביעה, אם על ידי צירופו של הדרישה ו/או להתגונן מפני  השירותים

)או לעורך דין שיקבע בהסכמה עם  נותן השירותיםח לולתביעה האמורה, אם על ידי מתן ייפוי כ
, או בכל דרך אחרת זמיןהמבתביעה האמורה, הכל לפי בחירת  המזמין( להתגונן בשם המזמין

 .להסכם זה שתוסכם )ככל שתוסכם( בכתב בין הצדדים

, לקייםו ערוךל נותן השירותיםלעיל, מתחייב זה  15 ףלפי סעי נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  15.4
זה, וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות,  להסכם "ה"בנספח את הביטוחים כמפורט , שבונוח לע

ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור, עד 
את יא למזמין ימצ נותן השירותים ,לתום תקופת ההתיישנות הקבועה בדין. במועד החתימה

  חתום על ידי מבטחיו.וא כשה, האמור( "ה")המהווה חלק מנספח  "בדבר קיום הביטוחיםאישור ה"
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 מחאה והעברהה .16

לאחר ו/או לאחרים, בשום דרך ו/או לשעבד נותן השירותים לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות  16.1
שהיא, במישרין או בעקיפין )לרבות לא בדרך של העברת מניותיו(, את הסכם זה ו/או את זכויותיו 

נתקבלה לכך הסכמתו המפורשת של המזמין, ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או חלקן, אלא אם 
 מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שיקבעו )אם יקבעו( על ידי המזמין כאמור. 

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

 .פי מסמכי ההסכםהמזמין על 

ו/או לכל גורם מטעמו(  EBU -לאחר ו/או לאחרים )לרבות ל להמחותרשאי להעביר ו/או  המזמין יהא 16.2
 ולפי שיקול דעת , כולן או חלקן,מסמכי ההסכםלפי נותן השירותים כלפי  ווהתחייבויותי ואת זכויותי

, ובלבד שמקבל הזכויות ו/או ההתחייבויות כאמור ותיםנותן השירוללא צורך בהסכמת  ,הבלעדי
  .נותן השירותים על פי הסכם זהכלפי  המזמיןיקבל על עצמו את 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 ההסכםעל פי הוראות  מנותן השירותיםלמזמין 

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

 ו/או על פי כל דין. מסמכי ההסכםאחרת המוקנית למזמין על פי 

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

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

 ; סיום ההתקשרות על פי הסכם זההפרות ותרופות .18

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

עד  המאסטרים הסופיים לשידור של כל הסרטונים ושל הקליפ המסכםאת  נותן השירותיםלא הגיש  18.2
בסך של  את נותן השירותיםרשאי לחייב  יהא המזמין, למועד האחרון הקבוע להגשתם בלוחות הזמנים

 בגין כל יום איחור.  ,בתוספת מע"מ שקלים חדשים)שלושת אלפים(  3,000

המזמין , במסירת המאסטרים כאמורימים  7 -בכל מקרה של איחור מעבר לבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
 .מן הקבלן, כפיצויים מוערכים ומוסכמים מראש, תשלום בגובה סכום ערבות הביצוע יהא רשאי לדרוש

כל נזק ישיר או עקיף שייגרם  בגיןכאמור בסעיף זה, יהיו בנוסף לכל תשלום והפיצויים תשלומים כל ה
ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים למזמין  האיחור בהגשת המאסטרים כאמור,עקב  למזמין

 . על פי הסכם זה ו/או על פי כל דיןו לזכאים לשיפוי א

לעיל, כדי לשחרר זה  18.2בסעיף  כאמורלמניעת ספק, מובהר בזאת כי אין, ולא יהא, בתשלום הפיצויים 
או על פי כל דין ו/או כדי לגרוע מהן באופן /מסמכי ההסכם ומהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםאת 

 .כלשהו

בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להביא הסכם  18.3
תשלום הא זכאי לכל זה לידי סיום מידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, ונותן השירותים לא י

בלי לגרוע מכל נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור, וזאת 
 :ו/או על פי כל דין מסמכי ההסכםזכות ו/או סעד אחרים ו/או נוספים הנתונים למזמין על פי 

 7לא תוקנה בתוך  נותן השירותים הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם והפרה זו 18.3.1
 ;)שבעה( ימים מן המועד בו נדרש לכך, בכתב, על ידי המפיק הראשי של האירוע

   .EBU -, לא אושר על ידי הבמסגרת השירותים על ידי נותן השירותים ןשהוכ המרכזי, הפיילוט 18.3.2

המזמין סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי השירותים מתבצעים באופן שאינו מבטיח עמידה  18.3.3
ברמה המקצועית הנדרשת ו/או בלוחות הזמנים ו/או בתקציב האירוע ו/או באופן רשלני ו/או 
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"(, ונותן השירותים לא נקט בתוך הליקויבאופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנחיות המזמין )"
פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המפיק הראשי של האירוע בצעדים הדרושים, 

 עדי של המזמין, לתיקון הליקוי;הבללפי שיקול דעתו 

מרצון  נותן השירותיםבקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה על פירוק  נותן השירותים נגדהוגשה  18.3.4
)או ו/או הוטל עיקול  ו/או מונה כונס נכסים, זמני או קבוע נותן השירותיםו/או ניתן צו לפירוק 

או לנכסים  נותן השירותיםי לכל או לרוב נכס ביחס בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת(,
 מתן השירותיםלצורך  לנותן השירותיםו/או לנכסים הדרושים  נותן השירותיםמהותיים של 

לנותן בקשה להסדר נושים ו/או ניתן צו למינוי נאמן  נותן השירותיםו/או הוגשה נגד או על ידי 
 15וטלו בתוך כאמור לא בהמינוי או הפעולה  , הצו,ההחלטההבקשה, , ובלבד שהשירותים

 ( ימים ממועד נתינתם.חמישה עשר)

מסיבות של כוח עליון, פטירה או אובדן כושר  במתן השירותיםלא יכול להמשיך  נותן השירותים 18.3.5
 )ארבעה עשר( ימים רצופים. 14עבודה לתקופה העולה על 

אחר  , או הפר באופןכלשהו המעורב באירועגורם מקיבל תמורה כלשהי  נותן השירותיםהוכח כי  18.3.6
 .EBU -ת עליו כלפי המזמין ו/או כלפי הוהאמון המוטלהסודיות ו תואת חוב

תחרות האירוויזיון בישראל בוטל או נדחה ו/או התחרות הועברה למדינה אחרת, מכל קיום  18.3.7
  סיבה שהיא. 

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

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

כדי לגרוע מהזכות  ,לעילזה  18.3 בסעיףזכותו של המזמין לבטל הסכם זה כאמור בלמניעת 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 ההוראות או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו מקרה של סיום הסכם זהכל ב
מסמכי מין על פי הבאות, אשר תבואנה בנוסף לכל סעד ו/או זכות אחרים ו/או נוספים הנתונים למז

 ו/או על פי כל דין ובלי לגרוע מהם: ההסכם

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

לא תהא כל זכות עיכבון  לנותן השירותים, ספקלמניעת . נותן השירותיםשמצויים( ברשותו של 
)לרבות על תוצרי  ומי מטעמלו/או  למזמיןעל מסמכים ו/או ציוד ו/או רכוש וכל חומר אחר השייך 

 .השירותים(

לכל מי למסור את השירותים, כולם או חלקם, ו/או את המשך ביצועם, המזמין יהא רשאי  18.4.2
ולהשתמש  (המחליף" נותן השירותים") הגדרתו בהזמנה(, לרבות לכשיר השני )כשימצא לנכון

במסגרת  נותן השירותיםשהוכנו על ידי  בתוצרים כאמור, לרבות תוצרי השירותיםלצורך זה בכל 
 כל תהא לא לנותן השירותים. והכל ללא כל תמורה, שכר או פיצוי לנותן השירותים השירותים,

נותן  לבין המזמין בין התקשרות למנוע ו/או לעכב שהיא ו/או לנסות דרך זכות להתנגד באיזו
נותן  ידי על , ביןהשירותים המשך המשךהמחליף ו/או לנסות למנוע ו/או לעכב את  השירותים
כספית לרבות במקרה של מחלוקת וזאת  ,עצמו המזמין ידי על כאמור, ובין המחליף השירותים
 . בינו לבין המזמיןאו אחרת 

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

)שלושים( ימים מיום הודעת המזמין  30בתשלום נוסף כלשהו, והיא תבוצע בשלמותה עד תום 
 . ההתקשרות מכוחו או קיצור תקופת סיום הסכם זהעל 

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 
 מירת סודיות.לש
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 חילוקי דעות בין הצדדים .19

כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה, שיתגלו בין המזמין ו/או מי מטעמו  מובהר 19.1
לא יפסיק או יאט  נותן השירותים, לאיזה ממסמכי ההסכםו/או  לשירותים, בקשר נותן השירותיםלבין 
 בכל דרך אחרת שהיא. ם, ולא יפגע בביצועמתן השירותיםאת 

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

ו/או הסכם זה  השירותיםעם כל גורם אחר שהוא, בקשר מוהסעד 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 למקרה להסכם זה למשנהו ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד  ויתור, 20.1
אלא אם נעשו בכתב , זההסכם אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם 

 . להסכם זה ונחתמו על ידי הצדדים

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

 בכל עת שימצא לנכון.  ןו/או להפעיל ןה רשאי לממשוהוא יהיעל פי כל דין, 

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

על פי הסכם זה הינם, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, בנוסף, ובלי  התרופות והסעדים 20.4
כל צד להסכם זה יהיה זכאי לתרופות ולסעדים תרופה אחרים על פי כל דין, ולגרוע, מכל סעד או 

 .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
או  היתר, שיוןיאו צורך לקבל כל ר, יו, כדי לשחררו מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דיןפ שתינתן על

 , המוטלים עליו על פי כל דין.אחרחובה  םתשלו או או מן הצורך לשלם כל מס, היטל אגרה ,הסכמה

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

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

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

 

 מיסים .21

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

 תיקונים בהסכם זה .22

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

 סמכות שיפוט .23

הסכם הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מ
, ירושליםמחוז בבישראל לבתי המשפט נתונה , תהא לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, לרבות בקשר זה

 בלבד, לפי סמכותם העניינית.  ולהם

 הודעות .24
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. כל הודעה שתשלח מצד במבוא להסכם זההינן כמפורט דין( -)לרבות לצורך מסירת כתבי ביכתובות הצדדים 
תב עליו , שהודעה בכלכתובת בישראל )כפוף לכל שינוי בה במבוא להסכם זהכמפורט אחד למשנהו לכתובתו 

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

קבלת אישור אלקטרוני בדבר  בדבר משלוח )ואם נשלחה ביום שאיננו יום עסקים, אזי ביום העסקים שלאחר
; אם נמסרה בכתובתו של , ובלבד שקיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואההמשלוח(

 בעת מסירתה כאמור.  -הצד הרלוונטי ביד 

 הסכם זהכלליות  .25

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

רש בהסכם זה, ולא יהא כל , ושאינם כלולים במפועל הסכם זה למועד החתימהשנערכו )ככל שנערכו(, קודם 
טיוטות קודמות של הסכם זה לא התכתבות, או התחייבות כאמור.  תוקף לכל הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה,

 תשמשנה ככלי לפרשנותו.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

  ______________  תאגיד השידור הישראלי

 
 
 


