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 התקשרות כםהס
  _______לחודש __________, שנת  __ ביוםשנערך ונחתם 

 
 ב  י  ן 

 
 תאגיד השידור הישראלי

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

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 ("המזמין")
 ;מצד אחד     

 ל  ב  י  ן 
 

_________________ 
 ___________ מס' חברה

  :כתובתו לצרכי הסכם זהאשר 
______________________ 

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

  ;מצד שני      
 

, 2014-הישראלי, תשע"דשידור ציבורי אשר הוקם על פי חוק השידור הציבורי והמזמין, 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 

גורמים לבמסגרתו פנה המזמין  (7/2019פרסם המזמין מכרז פומבי )מכרז מספר  4.1.2019וביום  הואיל:ו
שירותי למתן להגיש הצעות  , בהזמנהומורכבים אבטחת אירועים המונייםבמתן שירותי  המתמחים

 בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרזהכל , של תחרות האירוויזיון אבטחה
  ;("ההזמנה")

 למתן השירותיםה מטעמו הגיש הצע -המכרז מסמכי  כלאת  לאחר שבדק היטב - ונותן השירותים :והואיל
כפי שעודכנה )אם עודכנה( בהתאם , נותן השירותיםוהצעתו האמורה של  ,במסגרת הליך ההזמנה

על ידי ועדת המכרזים  הוכרזה כהצעה הזוכה, ("הצעת נותן השירותים")ובכפיפות להוראות ההזמנה 
 ;_________של המזמין, בישיבתה מיום 

להזמנה  9הסף 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 

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

 ;במסמכי ההסכםהוראות המפורטים התנאים וכל היפות לבהתאם ובכפלהלן( ו

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

 ;במסמכי ההסכםהמפורטים 

 :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 כל כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן  1.2
 פרשנותו 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

 ,2011 -החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב  - "החוק להגברת האכיפה" 1.3.2
  , כפי שיהיו מעת לעת.מכוחוואשר יותקנו תקנות שהותקנו הו

 להלן. 17.2כהגדרתם בסעיף  - "המאבטחים" 1.3.3

מסמכי על פי  נותן השירותים לספק בקשר לאירועאשר על  השירותיםכל  -"השירותים"  1.3.4
ובמפרט  הזמנהל 4בסעיף כל השירותים המפורטים  לרבות, מהםאו כנובע  ההסכם

אחרת, הקשורה  , וכן כל עבודהכם זהולרבות כל השירותים המפורטים בהס ,השירותים
נותן ו/או הדרושה, באופן ישיר או עקיף, לביצוען המלא של כל התחייבויותיו של 

 .הסכםמסמכי העל פי  השירותים

שתשולם לנותן השירותים בגין מתן השירותים וקיום כל התמורה  -"התמורה"  1.3.5
 .(להלן 10.1ההסכם )כהגדרתה בסעיף התחייבויותיו על פי מסמכי 

בהצעת נותן  ורכיבי השכר, אשר נכללפירוט ת אוטבל - רכיבי השכר"פירוט ת או"טבל 1.3.6
בהתאם  ן, לרבות כל עדכון שלהזה להסכם "2אכנספח "מצורף  ןהשירותים ואשר העתק

 להוראות מסמכי ההסכם.

ה' בכל שבוע שבו מתנהלים עסקים סדירים בבנקים  -כל אחד מהימים א'  - "יום עסקים" 1.3.7
חג, מועד, ערב חג או יום שבתון שבו בנקים בישראל לא פתוחים למתן למעט בישראל, 

 .שירותים לקהל

מצורף העתקו  ואשר , אשר נכלל בהצעת נותן השירותיםכתב הכמויות - "כתב הכמויות" 1.3.8
, לרבות כל תיקון בו, שיעשה או שיאושר בכתב על ידי המזמין, זה להסכם "1אכנספח "

 .זה הסכםבהתאם להוראות 

, להלן 5.1.1כהגדרתו בסעיף  למתן השירותים,הכללי לוח הזמנים  -"לוח הזמנים הכללי"  1.3.9
 .ההזמנהלרבות כל תיקון בו, שיעשה על ידי המזמין, בהתאם להוראות 

נותן , שיוכן על ידי למתן השירותיםלוח זמנים מפורט  - "לוח הזמנים המפורט" 1.3.10
, ממונה האבטחה הראשי, על בסיס לוח הזמנים הכללי, ויאושר בכתב על ידי השירותים

להלן, לרבות כל תיקון בו ו/או עדכון שלו, שיעשה או שיאושר  5.2הכל כאמור בסעיף 
, בהתאם להוראות הסכם זה; עם אישורו של לוח אבטחה הראשיממונה הבכתב על ידי 

 להסכם זה. "גכנספח "להלן, יצורף לוח זמנים זה  5.2.2הזמנים המפורט כאמור בסעיף 

 הזמנים הכללי ולוח הזמנים המפורט.לוח  -"לוחות הזמנים"  1.3.11

 הסכם זה.על  המזמיןהמוסמכים של  ומועד חתימת נציגי - "מועד החתימה" 1.3.12

, לרבות כתב הסכם זה, על כל נספחיומסמכי המכרז, לרבות כל  -"מסמכי ההסכם"  1.3.13
 . הוגש על ידי נותן השירותים במסגרת הצעת נותן השירותיםמולא, נחתם והכמויות, ש

כל עובדי נותן השירותים המועסקים על ידי נותן השירותים  -"עובדי נותן השירותים"  1.3.14
ישירות ואשר יפעלו מטעם נותן השירותים או בשמו בקשר עם מתן השירותים למזמין על 

  .מסמכי ההסכםפי 

 __________של בסך מותנית, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי  -"ערבות הביצוע"  1.3.15
)חמישה אחוזים( מסכום ההצעה הכספית  5%)המהווה  קלים חדשיםש( __________)

סף , בתוספת מס ערך מונותן השירותים במסגרת הצעת נותן השירותים( ידישננקב על 
 .להסכם זה "דכנספח " בנוסח המצורףערוכה  ,כדין

כל מי שיועסק ו/או שעמו יתקשר נותן השירותים לצורך מתן  - "צוות השירותים" 1.3.16
נותן השירותים,  עובדיאנשי המפתח, לרבות יתר , לרבות מסמכי ההסכםהשירותים על פי 

 , שלוחי כל הגורמים האמורים,וכל מי מטעמם, נותני שירותים לנותן השירותיםולרבות 
בקשר עם מתן  םאו בשמ האמוריםהגורמים שיפעל מטעם כל גורם אחר או נוסף ו

  .השירותים
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 להלן. 14כהגדרת מונח זה בסעיף  -"תוצרי השירותים"  1.3.17

נותן וכן על ידי תתכנית אבטחה מפורטת לאירוע, ש - "המפורטת תכנית האבטחה" 1.3.18
הכל כאמור  ,ועל ידי משטרת ישראל ממונה האבטחה הראשיאושר על ידי ות, השירותים

, שיעשה או שלהעדכון כל ו/או  בתכנית האמורהלהלן, לרבות כל תיקון  2.3בסעיף 
, בהתאם להוראות ו/או משטרת ישראל ממונה האבטחה הראשישיאושר בכתב על ידי 
תצורף להלן,  2.3כאמור בסעיף  המפורטת תכנית האבטחהשל  ההסכם זה; עם אישור

 להסכם זה. "גכנספח " התכנית האמורה

, בקשר לאירוע מסמכי ההסכםעל פי  מתן השירותיםתקופת  -ההתקשרות"  "תקופת 1.3.19
 .בהתאם להוראות הסכם זה תקופה כאמורה לרבות כל הארכה של

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

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

ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין  במסמכי ההסכםשל אי בהירות ו/או דו משמעות  מקרהבכל  1.6
, כי אז תחולנה תמיד אותן הוראות מסמכי ההסכםהוראות המסמכים השונים המהווים את 

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

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים לעיל, זה  1.6בסעיף האמור  מכלליותבלי לגרוע 
במפרט השירותים ובכל יתר מסמכי ההסכם, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב 

אי התאמה ו/או דו ו/או הבדל ו/או ן סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה הכמויות, כל עוד אי
משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט השירותים ובכל יתר מסמכי 
ההסכם, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, 

  כפי שמצוין בכתב הכמויות.

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

בדבר הפירוש בכתב למזמין, והמזמין ייתן הוראות בכתב  נותן השירותים, יפנה מסמכי ההסכם
 לכל דבר ועניין. נותן השירותיםשיש לנהוג לפיו, 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 יתר מסמכי ההסכם , הקבועות בנותן השירותיםשל  והתחייבויותיושל המזמין 

 ן בהן כדי לגרוע מהן באופן כלשהו.דין, ואי

 :להלן מצורפים כנספחים להסכם זה המסמכים המפורטים 1.8

 ;כתב הכמויות - '1נספח א 1.8.1

 ;רכיבי השכרפירוט טבלת  - '2נספח א 1.8.2

 צורף בהמשך(;ת) המפורטת תכנית האבטחה   - 'ב נספח 1.8.3

 לוח הזמנים המפורט )יצורף בהמשך(;   - 'גנספח  1.8.4

 נוסח ערבות הביצוע;  - 'דנספח  1.8.5

  ;אשר הינו תאגיד נוסח אישור עוה"ד מטעם נותן השירותים - 'הנספח  1.8.6

 נספח הביטוח.  - 'ונספח  1.8.7

 טופס פתיחת מס' ספק לצורך תשלום התמורה.  -' זנספח  1.8.8

 .טבלת קנסות  -' חנספח  1.8.9
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 השירותים .2

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

יהא אחראי במסגרת השירותים ובלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי ההסכם, נותן השירותים  2.2
ובכלל  קמה באתר,לרבות אבטחה מלאה של כל עבודות הה לאבטחה הכוללת והמלאה של האירוע,

 זה יספק ו/או יתקין )לפי העניין( את כלל האמצעים והציוד הדרושים לצורך אבטחת האירוע
ובקרה, ציוד בדיקה )קבוע ונייד(, לרבות  , לרבות נשק, מערכות תקשורת, ציוד צילוםכאמור

בהתאם למפורט  כלי רכב לניוד צוות נותן השירותיםשיקוף, מגנומטרים קבועים וניידים ומכונות 
הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות הקבועים ווי, אמצעי סימון וזיה, במפרט השירותים

, הדרושים לשם והאמצעיםהציוד, הכלים  כלמובהר כי  כל דין.במסמכי ההסכם ובהוראות 
 במפורש נקבע אלא אםוזאת על חשבונו,  יסופקו על ידי נותן השירותיםאספקת השירותים, 

 נפרד לגביהם בכתב הכמויות.תשלום 

תכנית אבטחה מפורטת לאירוע,  יכין, על חשבונו, לעיל, נותן השירותיםבלי לגרוע מכלליות האמור  2.3
שתוכן על ידי ממונה האבטחה הראשי ותימסר לנותן  ,על תכנית האבטחה הכללית בהתבסס

 "תכנית) ראשי, ובהתאם להנחיות ממונה האבטחה הבמועד שייקבע על ידי המזמין השירותים
וגש לאישור תעל ידי נותן השירותים  תכנית האבטחה המפורטת שתוכן (.האבטחה המפורטת"

שבו תכנית האבטחה הכללית מועד ה( ימים מעשרים ואחד) 21ממונה האבטחה הראשי בתוך 
 ממונה האבטחה הראשי והן על ידי משטרתעל ידי  ולאחר שהתכנית תאושר הן, תימסר לידיו

, תכנית האבטחה המפורטתנותן השירותים יעדכן את . להסכם זה כנספח "ב"צורף היא תישראל 
וכל עדכון של התכנית כאמור , ו/או משטרת ישראל ממונה האבטחה הראשימעת לעת, לפי דרישת 

 . ממונה האבטחה הראשילאישורו של יהא כפוף 

פות ובהתאם ללוחות הזמנים, , ברציביעילותאת השירותים  לספקנותן השירותים מתחייב  2.4
לפי מיטב כללי המקצוע ובמירב השקידה, המסירות והנאמנות, , במיומנות וברמה מעולה

העדכניים והמחמירים ביותר תוך הקפדה על הסטנדרטים  המלאה של המזמין, ולשביעות רצונ
להוראות כל דין תאם , ובהאבטחת האירועים ותוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום

 בקשר לאירוענטיים שנקבעו ו/או שייקבעו ב)לרבות, למניעת ספק, בהתאם להנחיות ולנהלים הרל
 .(ובכלל זה בהתאם לכללי האירוויזיון EBU -על ידי ה

שיינתנו לו מעת לעת על ידי בהתאם להנחיות  , במסגרת השירותים,מתחייב לפעול נותן השירותים 2.5
)אשר יהיו רשאים לקבוע ולהגדיר, בכל עת, מהן הדרישות  ה הראשיממונה האבטחאו /המזמין ו

ביצוע תוך כדי  לנותן השירותים, מעת לעת,להמציא ו/או  הספציפיות בקשר עם מתן השירותים
בשיתוף פעולה מלא ובתאום עם:  לפעול, וכן ביאורים לפי הצורך(או  , הוראות נוספותהשירותים

אשר בתחום שיפוטה ייערך  עיריית תל אביב)ב( נציגי ישראל;  שירות הביטחון הכללי ומשטרת)א( 
יתר הגורמים אשר יספקו למזמין שירותים כל )ג( האירוע ונציגי כל יתר הרשויות המוסמכות; 

היו אמונים על היבטים שונים גורמים נוספים אשר יו EBU -( נציגי הד) וכן בקשר עם האירוע;
ממונה האבטחה או /ו בהתאם ובכפיפות להנחיות המזמיןהכל  - EBU -ע מטעם הבקשר לאירו

 .הראשי

ובכוח האדם, באמצעים  ,בציוד , בכל עת,מתחייב להחזיק נותן השירותיםהשירותים,  מתןלצורך  2.6
וכן להקפיד ולהתעדכן באופן רציף בכל  מסמכי ההסכם,מתן השירותים על פי  לשם כנדרש

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, . האירועיםאבטחת  בתחוםהחידושים וההתפתחויות שיחולו 
פריטי הציוד )ובכלל זה לתקינותם של כל כלי הנשק(  לתקינות נותן השירותים יהא אחראי

בקשר  ישיונות הנדרשיםוקבלת כל הרתקינות  לרבות עריכת בדיקות, לצוות השירותים ושיסופק
לאנשי האבטחה הכלולים בצוות לבצע תרגילים  . כמו כן נותן השירותים יהא אחראילכך

כן ו"(, תרגולי האבטחהמנהל האבטחה הראשי )להלן: "על פי תכנית שתאושר על ידי  השירותים,
השירותים הכל כפי שיידרש לשם מתן ו, ןריענווהכשרה שעות  , על חשבונו,לספק לצוות השירותים

 ממונה האבטחה הראשי.בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ו

לצורך מתן השירותים, נותן השירותים מתחייב להקים וכן להחזיק ולנהל, על אחריותו ועל  2.7
שעות ביממה, אשר יפעל החל ממועד תחילת  24חשבונו, מוקד קשר מבצעי המאויש ופעיל 

( ועד לתום 17.3.2019ליום בשלב זה האבטחה בפועל )אשר בהתאם ללוח הזמנים הכללי קבוע 
מובהר, כי הזוכה יידרש . בהתאם להנחיות ממונה האבטחה הראשי תקופת ההתקשרות, והכל

 .)שני( מוקדנים 2 -לאייש את מוקד הקשר המבצעי, בכל רגע נתון, ב

, כמפורט 2החל ממועד תחילת האבטחה על ביתן מתחייב להחזיק, בכל עת,  השירותיםנותן  2.8
 מאבטחים 10לפחות יכלול  צוות כוננות רכוב, אשר ,ועד לתום תקופת ההתקשרותהזמנים  ותבלוח

, ואשר יהא זמין לביצוע כל משימה להם וכן את כל הציוד הנדרשסדרנים/בודקים בטחוניים  10 -ו
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 )שלוש( שעות 3תוך בבקשר עם אבטחת האירוע, וזאת ממונה האבטחה הראשי שתידרש על ידי 
התשלום בגין המאבטחים שייכללו בצוות הכוננות הרכוב יודגש, כי לענין זה . ממועד דרישתו

של אותם מאבטחים במסגרת האירוע )אם וככל שהעסקת תידרש ייעשה בכפוף להעסקתם בפועל 
 .להלן 10ובהתאם ובכפיפות להוראות סעיף  על ידי ממונה האבטחה הראשי(,

אינו מתחייב לקבל את השירותים באופן בלעדי מנותן השירותים, והוא  המזמיןמובהר בזאת כי  2.9
יהא 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 , א יהאנותן השירותים אינו, ולמובהר בזאת, כי בשום מקרה, למניעת ספק,  2.10
מצג כלשהו  לתתאו /ו, וו/או מי מטעמהמזמין ו/או להתחייב בשם ו/או עבור  ו/או לבצע פעולות

, וטעמאו מי מו/ המזמיןשל  וכשלוח או בא כוח וו/או להציג עצמ וטעמאו מי מו/ המזמיןבשם 
, המזמין שללכך רשת מפוה תוהסכמאלא בכפוף לקבלת אופן שהוא, במישרין או בעקיפין, בכל 

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

 נותן השירותיםוהתחייבויות הצהרות  .3

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

בהתאם בסטנדרטים ושירותים עצמאי,  ן, כנותםשירותיהאת  למזמיןלספק  ןא מעונייוה 3.1
 .במסמכי ההסכםובכפיפות לתנאים 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 ולרבות כוהאמצעים )

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

, ועם כל גורם רלבנטי אחר בהתאם להנחיות ממונה האבטחה הראשיפעולה עם המזמין, עם 
ממונה שייקבעו על ידי  האבטחה, ולהשתתף בכל ישיבות ממונה האבטחה הראשיהמזמין ו/או 

ה להצלח ולתרוםעל הצד הטוב ביותר  לביצוע השירותיםלהביא , והכל במטרה האבטחה הראשי
 האירוע. הכוללת של

להתעדכן,  ותעשוי שיסופקו על ידיוהדרישות הפרטניות בנוגע לשירותים ומקובל עליו, כי  לוידוע  3.3
לספק את כל  מתחייבהמפורט של האירוע, ונותן השירותים תכנון במעת לעת, עם ההתקדמות 
והוא , מעת לעת כאמור נושיתעדכ כפיאבטחתו המלאה של האירוע, השירותים שיידרשו לצורך 

כשלעצמו הדרישות בעדכון וכי לא יהא  ,ערוך ונכון לכך, מכל הבחינותצהיר ומתחייב כי הוא מ
למניעת ספק, אין באמור . זה הנקובה בהסכם כל תוספת לתמורהב אותו לזכותכדי כאמור לעיל, 

קו על ידי נותן שיסופאת היקף השירותים  או להרחיבכדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לצמצם 
 . בהסכם זהכאמור השירותים 

במתן מטעמו כל הגורמים שיעסקו הוא יוודא כי , ובנוסף בידיויש בידיו, וימשיכו להיות  3.4
כל האישורים, את , ופת ההתקשרותמשך כל תק ,השירותים לפי הסכם זה יחזיקו בידיהם

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

ו/או  האישורים, ההיתרים, הרישיונות, המעידים על קיומם של להחזיק מסמכים מתחייב 
בכל  כאמור למזמיןהמסמכים את ולהציג  ,תההתקשרובמהלך כל תקופת  ,כאמור לעיל ההסכמות

  .דרשיעת שי

 , כיוכן )לפי הענין( מתחייב מצהירנותן השירותים  ,לעיל 3.4בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.5
 -לפעול כ ,התעשייההכלכלה ושר מבעל רישיון תקף ( i) :ויהא למשך כל תקופת ההתקשרות(הינו )

; 1996-על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו כמשמעות מונח זה בחוק העסקת עובדים "קבלן שירות"
(iiבעל )  מאת וועדת הרישוי ולארגון שירותי שמירה לקיום משרד לשירותי שמירה תקף רישיון

( iii; וכן )("שירותי שמירה"חוק ) 1972-עפ"י חוק החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב
כלי "חוק ) 1949-לאחזקת כלי נשק לפי חוק כלי הירייה, תשי"טבתוקף רישיון מיוחד  בעל

, נותן השירותים מצהיר וכן )לפי העניין( מתחייב, כי כל המאבטחים שיועסקו כןכמו . ("הירייה
בהתאם להוראות חוק  ים,רישיון תקף לעיסוק כשומרעל ידיו במסגרת השירותים, יחזיקו ב

 ככל .הילפי חוק כלי היריברישיון תקף להחזקת כלי נשק, ן )ככל שרלבנטי( , וכשירותי שמירה
של העתק למזמין להמציא נותן השירותים  מוגבל בזמן מתחייב איזה מהרישיונות האמוריםש

 איזה מהרישיונות כאמור. ככל שתוקפו של הרישיוןלא יאוחר ממועד פקיעת וחדש עד רישיון 
 נותן השירותים, מתחייב בתוקף רישיון חדש נותן השירותיםיפקע ובאותו מועד לא יהיה בידי 

במועד מוקדם ככל האפשר, ובכל מקרה טרם מועד פקיעת הרישיון. למזמין  להודיע על כך בכתב
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באופן מידי  נותן השירותיםרשאי לסיים את ההתקשרות עם המזמין יהא כזה  מובהר, כי במקרה
  להלן. 20.4 -ו 20.3 פיםויחולו הוראות סעי מוקדמת כלשהי ך בהודעהוללא צור

כולם או , למתן השירותיםבדק את מכלול הנתונים, התנאים, הגורמים והשיקולים הנוגעים  הוא 3.6
כולם או  ,מתן השירותיםכל דבר ועניין אחר המשפיעים, או העשויים להשפיע, על כן וחלקם, 

על ביצוע יתר  מתן השירותים, ו/או כדאיותחלקם, על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו, ו/או על 
, וניתנה לו הזדמנות מלאה לשאול שאלות, מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותיםבויות התחיי
, והוא השירותים, או כל חלק מהם ולבקש כל מידע הנוגע ו/או הקשור לאירוע ו/או למתןלברר 

קיבל תשובות, הבהרות ומידע ככל שביקש בקשר לכך, והשיג וקיבל את כל המידע והפרטים 
 יעות רצונו המלאה.שהתבקשו על ידיו, לשב

מסמכי ההסכם )ובכלל כל  ובדק היטב את ןבח הואלעיל,  3.6בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.7
מים פומביים בקשר עם וכן מסמכים ופרסו ואת כללי האירוויזיון זה את הסכם זה על מספחיו(

ובדק כאמור את כל היבטי מתן  ןובכלל זה בח ,ארגון תחרויות אירוויזיון בשנים קודמות
, לרבות בכל הקשור להיבטים הכספיים של מתן , על כל הכרוך והנובע מכךוהשירותים על ידי

כל וכל לקיים את י, כי נוא מתקשר בהסכם זה לאחר שמצא, לשביעות רצוו, וההשירותים
 ;, במלואן ובמועדןמסמכי ההסכםעל פי  והתחייבויותי

 מזמיןבמנע מכל פעולה, אמירה ו/או מחדל העלולים לפגוע ייו, המזמיןפי לכשמור על נאמנות יהוא  3.8
 ., בכל צורה שהיאהטוב מםאו בש במוניטין שלהם, , ברכושםלרבות בעיסוקיהם ,וו/או מי מטעמ

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

ובכפוף לקבלת אישורו של המזמין מראש ובכתב לכל פרסום כאמור. מובהר כי המזמין יהא רשאי 
 שיקול דעתו הבלעדי ומשיקוליו הוא. ליתן את אישורו לפרסום כאמור או לסרב לתיתו, הכל לפי

הקיבוצים הרלוונטיים  הוראות הדין, צווי ההרחבה וההסכמיםכל לקיים את ויקפיד מקפיד הוא  3.9
עובדי נותן השירותים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום, וגע לתנאי ההעסקה של בכל הנ

ההרחבה  ויצוההסכמים הקיבוציים או )לפי הענין( הוראות  וכןוהתקנות לפיו,  1987-התשמ"ז
, בכפוף לכל דין, ותוך מסמכי ההסכםאת השירותים על פי  הוא יספקו ,בענף השמירה והאבטחה

לרבות דיני מדינת ישראל הנוגעים לענף הרלוונטיות החלות עליו,  הדיןהקפדה מלאה על הוראות 
 ., כפי שיעודכנו מעת לעתהשמירה

במסמכי בנוסף ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה  - במלואם ובמועדםשלם, יויישא הוא  3.10
את כל התשלומים וההוצאות,  - נותן השירותיםלעניין תשלומים והוצאות המוטלים על  ההסכם

, לרבות: הוצאות בגין מסמכי ההסכםעל פי  ומכל מין וסוג שהם, הכרוכים בביצוע התחייבויותי
שיונות יאישורים ורהוצאות בגין הוצאות ביטוח, , וצוות השירותים שירותיםה ןהעסקת עובדי נות

, מיסים, היטלים, תשלומי םהעסקת עובדי נותן השירותי ו/או הדרושים בקשר עם מתן השירותים
וכן כל הוצאה אחרת ו/או נוספת הכרוכות בביצוע מתן השירותים,  , אמצעיםציוד, , נסיעותחובה

ו/או על פי כל דין ו/או  מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותיםאו כנובע מהם ו/או המוטלת על 
 ;על פיהם, או כנובע מהם והכרוכות בביצוע התחייבויותי

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

, בין על פי דין יו; לא מוטלת עלועל כל עילה העלולה לגרום לפתיחת הליכים כאמור כנגד וידוע ל
ח הסכם או אחרת, חובה לקבל אישור ו/או הסכמה מאת השלטונות, רשויות מוסמכות, ומכובין 

בהסכם זה ו בנקים, מוסדות כספיים או צדדים שלישיים אחרים כלשהם, לצורך התקשרות
על פיו, ולא קיימים כל איסור, מניעה ו/או מגבלה, בין על פי דין ובין  וולצורך ביצוע התחייבויותי

מלהתקשר בהסכם זה ומלבצע את  ותוין אחרת, האוסרים, מונעים ו/או מגבילים אעל פי הסכם וב
בעתיד כל  וקבל על עצמילא  הואעל פיו בהתאם לתנאים ולהוראות הכלולים בו, ו והתחייבויותי

 .איסור, מניעה ו/או מגבלה כאמור והתחייבות שיש בה כדי להטיל עלי

על פי  ךמוסמ; הוא אבטחהוקו במתן שירותי עיסאשר  ישראל,תאגיד המאוגד כדין ב הוא]** 3.12
על  ולהתקשר בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיועל פי כל דין החל עליו,  ומסמכי ההתאגדות של

ועל פי כל דין לשם  וא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי ההתאגדות שלופיו, וה
 כוהוסמ מום על הסכם זה בשמיעל פיו; החות ובהסכם זה ולשם ביצוע התחייבויותי והתקשרות

במקרה שנותן השירותים ; , לכל דבר ועניין בנוגע להסכם זהותומחייבת א םלכך כדין וחתימת
 "הנספח ", ימציא נותן השירותים אישור בנוסח החתימה מועדמעד ולא יאוחר הינו תאגיד אזי 

 **[.ידי עו"דלהסכם זה, חתום על 

 תקשרותתקופת הה .4
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 , ועד למועד סיומו של האירועהחתימהממועד החל תהיה  נותן השירותיםתקופת ההתקשרות עם  4.1
וקבלת אישור המזמין לפיו נותן השירותים השלים את  ,)לרבות השלמת פירוקו ופינויו של האתר(

המלאה של המזמין  ו, לשביעות רצונמתן השירותים ועמד בכל התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם
 "(.תעודת ההשלמה)"

לשם מתן תקשרות הבלעדי, להאריך את תקופת הה ורשאי, על פי שיקול דעתיהא  המזמין 4.2
אשר יתקיים/מו  ,ים/לאירוע/ים נוסף ביחסבאותם תנאים,  ,נותן השירותים על ידי ,השירותים

בשנה הקלנדארית שתבוא אחריה  , אוןתחרות האירוויזיותקיים תבאותה שנה קלנדרית שבה 
התקופה )"יזכה/ו בתחרות האירוויזיון  ןבתחרות האירוויזיו ( אם וככל שנציג/י המזמין2020)שנת 

  ."(הנוספת

הינה  לתקופה הנוספת כאמור לעיל התקשרותהארכת תקופת ה, כי אתמובהר בזמניעת ספק ל
יהא  מיןזוהמהבלעדי,  ועל פי שיקול דעתהיא תיעשה )אם בכלל( ו המזמיןהבלעדית של  וזכות

 .בלבדביחס לחלק מהשירותים רשאי שלא להאריך את תקופת ההתקשרות או להאריכה 

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

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

ומכל סיבה  , 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 תתקשרות מכוחוהה
קופת , או בתום תהסיוםבהודעת  המזמיןבמועד אשר יקבע על ידי )כאשר  "(הודעת הסיום)"

הם, יבוא לקיצו הסכם זה ותסתיים תקופת יני, לפי המאוחר מבכאמור לעיל ההודעה מראש
לעיל כדי לגרוע זה  4.3למניעת ספק, אין באמור בסעיף . (כל המשתמע מכךההתקשרות על פיו, על 

ובהתאם להלן,  20.3מזכותו של המזמין להביא את הסכם זה לסיומו בנסיבות המפורטות בסעיף 
 האמור.  20.3סעיף ב לאמור

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

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

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

 - מסירת כל תוצרי השירותים למזמין, לרבות לעניין למועד הפסקת ההתקשרותקיומן חל עד 
שירותים בגין העד למועד הפסקת ההתקשרות,  לנותן השירותיםהתמורה המגיעה את קבל ל

 סכום המקדמה)לרבות, ככל שרלבנטי,  הסיוםלמועד מתן הודעת  עדבפועל  על ידיו שסופקו
, או כל חלק ממנו, אשר ישולם לנותן השירותים בהתאם ובכפיפות לאמור )כהגדרת מונח זה להלן(

, הנוגעות לתשלום החשבון הסופי להלן 10ויחולו לענין זה הוראות סעיף , (להלן 10.2בסעיף 
 .בשינוים המחויבים

בכל מקרה של סיום הסכם זה ו/או קיצור תקופת ההתקשרות מכוחו יחולו הוראות מובהר, כי 
 להלן. 20.4סעיף 

 הזמנים  ותלוח .5

 לוח הזמנים הכללי 5.1

שצורף כנספח ג'  במסגרת לוח הזמנים הכללי השירותים יספק את נותן השירותים 5.1.1
שיבוצע על ידי הכללי מובהר כי כל שינוי בלוח הזמנים  "(.לוח הזמנים הכללי)" להזמנה

 נותן השירותים., יחייב את EBU -ההמזמין או 

)כפי שהוא  ימצהיר ומאשר בזאת, כי בחן בקפידה את לוח הזמנים הכלל נותן השירותים 5.1.2
כמו כן, נותן השירותים  .מתן השירותיםלגבי  ממנו, ואת כל המשמעויות הנובעות כיום(

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

יהא זכאי לכל  שנותן השירותיםבלי , וזאת וללא כל חריגה מהםבהתאם ללוחות הזמנים 
 .תשלום נוסף בגין כך
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מועד או )לפי הענין( ייקבע , שלא נקבע מהשירותיםיבצע כל חלק  נותן השירותים 5.1.3
, ובכל מקרה באופן שלא יגרום כל עיכוב זמן סבירבהקדם האפשרי ותוך , ולהשלמת

 .העבודותבהשלמת 

 זמנים מפורטלוח  5.2

בין היתר, בכדי להבטיח את ביצוע השירותים תוך  -נותן השירותים יכין, על חשבונו  5.2.1
לעקוב אחר  ממונה האבטחה הראשיעמידה בלוח הזמנים הכללי, ואת האפשרות של 

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

, הכל ברמת פירוט כפי מסופקים על ידי נותן השירותים ובין על ידי כל גורם מטעמו
 (. "לוח הזמנים המפורט") ממונה האבטחה הראשישתיקבע על ידי 

לעיל, יוגש לאישור  5.2.1לוח הזמנים המפורט שיוכן על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף  5.2.2
 עם אישורו. החתימה על הסכם זה( ימים ממועד עשרה) 10בתוך ממונה האבטחה הראשי 

 "גכנספח ", יצורף לוח זמנים זה זה לעיל 5.2.2של לוח הזמנים המפורט כאמור בסעיף 
 .להסכם זה

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

. מובהר בזאת, כי עדכון לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל, יעשה אך האבטחה הראשי
ומשך הזמן בין השירותים השונים  יחסי הגומלין, השירותיםמתן ורק לעניין סדר 

לא באופן המשנה, או העלול לשנות, את המועדים  ם, ובשום מקרההמוקצב לביצוע
 בלוח הזמנים הכללי.  שנקבעו או )לפי הענין( ייקבעו

 בלוחות הזמנים נותן השירותיםת עמיד 5.3

, בהתאם לתנאים הזמנים ותבלוח עמידה לצורך הדרוש כל את יעשה נותן השירותים 5.3.1
 .שבמסמכי ההסכםולהוראות 

הכל כפי שייקבע  -השונים  השירותיםעדיפויות לביצוע  ייהא רשאי לקבוע סדר המזמין 5.3.2
תוספת  ו/או לקבלת הבכך עילה לדריש שתהאבלי ו ממונה האבטחה הראשיעל ידי 
 .ההנקובה בהסכם ז לתמורה כלשהי

 כתב הכמויות .6

מלוא התמורה לנותן השירותים בגין  את כולליםמגלמים ו הכמויות בכתבהנקובים  המחירים 6.1
תכנון, ביצוע, )לפי הענין(  לרבות במסמכי ההסכם, על פי המוטלות ההתחייבויות כל ביצוע

בהתאם  של כל הפריטים המפורטים בכתב הכמויות, לפי הענין( )הכל בדיקהאו /אספקה,  התקנה ו
 השירותיםבקשר עם  נותן השירותיםשל ההוצאות העלויות ואת כל , וכן ההסכםלהוראות מסמכי 

תקורה, מטה, , וכלליות הנהלהללא יוצא מן הכלל, ובכלל זה עלויות והוצאות  מהםו/או כנובע 
ציוד, תשלומים ן ושתיה לצוות השירותים, אספקת אספקת מזו, הסעותכח אדם,  ,לוגיסטיקה

 רווחים. ולצדדים שלישיים מכל מין וסוג שהם, עלויות מימון, עלויות בלתי צפויות 

 להלן.  10.7.1מס ערך מוסף, לגביו תחולנה הוראות סעיף  כוללים אינם בכתב הכמויות המחירים 6.2

)לרבות היקפי השעות ו/או  בכתב הכמויותהנקובות  הכמויות כי בזאת, מובהר ,למניעת ספק 6.3
אינן מדויקות ומשמשות לצורך אומדן והערכה תקציבית בלבד, וייתכן שבפועל אורכי התקופות( 

 חלק כי , מובהר בזאת,כן. כמו ו/או קטנות יותר לצורך מתן השירותים ות גדולותתידרשנה כמוי
)לפי שיקול דעתו  המזמין לבחירת ,בלבד כאלטרנטיבה צוינו בכתב הכמויות המופיעים מהסעיפים

בכתב  יםהנכללהפריטים  כל את מנותן השירותים לרכוש חייב יהיה לא , והמזמיןהבלעדי(
 כדי בכמויות הנקובות בכתב הכמויות היהי לא כי ,ומתחייב מאשר נותן השירותים .הכמויות

ובכלל זה עילה  ,ההסכםו/או בזכויותיו על פי מסמכי  לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו עילה להוות
 לפי לנותן השירותים תגיע אשר לתמורה מעברי כלשה לתמורה או/ו כספים לקבלת או/ו לדרישה
תכנית , בהתאם לוהפריטים שיותקנו בפועל בפועלשיסופקו השירותים  בגין זה, הסכם הוראות

 שינויל הלדריש עילה להוות כדי או/ו ,מנהל האבטחה הראשיהנחיות האבטחה המפורטת ול
 במחירי יחידות הנקובים בכתב הכמויות.  כלשהו

למניעת ספק, קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיפי כתב  6.4
מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, הכמויות, אין בו כדי לגרוע 
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בלי  ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו. באיזהשהדרישה כאמור נקבעה ככל  וזאת
 עובדכל ל לספקציוד שעל נותן השירותים העלות ר לעיל מובהר בזאת, כי לגרוע מכלליות האמו

במחיר  הוכיוצ"ב( כלולביגוד ואמצעי זיהוי מכשירי קשר, טלפונים ניידים,  ,נשק)לרבות  מטעמו
)ובכל הנוגע  ביחס לכל עובד כאמור בכתב הכמויות הנקובאו )לפי הענין( בתשלום החודשי  לשעה

ת פירוט רכיבי אומהווה חלק מהעלויות הנוספות המפורטות בטבל העלות כאמור - למאבטחים
 ." להסכם זה((2השכר )נספח "א

הכלולות בכתב תחשבנה כשעות לעובדי נותן השירותים לא  ןריענואו /ושעות הכשרה מובהר כי  6.5
 ותנכללהן  -בכל הנוגע למאבטחים , והכמויות ולא תשולם לנותן השירותים כל תמורה בגינן

למניעת ספק,  " להסכם זה(.2ת פירוט רכיבי השכר )נספח "אאוהמפורטות בטבל בעלויות הנוספות
לגרוע מחובתו של נותן השירותים לשלם לעובדי נותן השירותים את השכר המגיע  אין באמור כדי

 .בגין השעות האמורות ממנו, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, להם

 עלי מקצועבצוות השירותים; העסקת  .7

ומנוסה,  מיומן, איכותי כוח עבודה להעסיק לצורך מתן השירותים נותן השירותים יהא מחייב 7.1
בהתאם לסוגי העבודות השונים הדרושים במסגרת השירותים ובכמויות מספקות לצורך ביצוע 

בעלי ידע, מומחיות, ניסיון ויכולת,  18מעל גיל כלל השירותים. כוח העבודה יורכב מעובדים 
שכישוריהם, מספרם וכן המועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידי נותן השירותים יאפשרו את 

התנאים יתר לכל ו לכתב הכמויות, לתכנית האבטחה המפורטת תן כל השירותים בהתאםמ
 והדרישות הקבועים במסמכי ההסכם ובהוראות כל דין.

לצורך מתן אצלו, ן השירותים מתחייב להעסיק לעיל, נות 7.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7.2
כאמור , כאנשי המפתח הגורמים שפורטו על ידיו במסגרת הצעת נותן השירותיםאת  ,השירותים

, וכן את בעלי אשר זהותם אושרה על ידי המזמין במסגרת הליך ההזמנהו להזמנה 6.2בסעיף 
או יתר  למניעת ספק, החלפתו של מי מבין אנשי המפתח .להזמנה 6.3התפקידים האמורים בסעיף 

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

צוות השירותים יהיה מחומש ומצויד בכל האמצעים הדרושים, טכנולוגיים ואחרים, הכל לפי  7.3
 ת.הענין וכפי שיוגדר בתכנית האבטחה המפורט

 דלקמן:, כזמיןתחייב בזאת כלפי הממאשר ו/או )לפי העניין( מ ,צהירמ נותן השירותים 7.4

ההפרשות, אותם עליו לשלם או כל התשלומים ויבצע את כל הוא ישלם, על חשבונו, את  7.4.1
לבצע בקשר עם קיומם של יחסי עובד מעסיק בינו לבין עובדי נותן השירותים ובקשר עם 

 סיומם;

שכר שלא יפחת משכר המינימום, בהתאם להוראות  נותן השירותיםלעובדי  הוא ישלם 7.4.2
 , כפי שיהיו מעת לעת; ולתקנות שהותקנו מכוחו ,1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

ם את הוא יסדיר את יחסי העבודה בינו לבין עובדי נותן השירותים בהסכם העסקה התוא 7.4.3
ספק, אם יבקש נותן השירותים להיטיב עם עובדיו יותר דרישות מסמכי ההסכם. למניעת 

מהקבוע במסמכי ההסכם, הוא רשאי לעשות כן, על פי שיקול דעתו, ובלבד שיישא בכל 
 עלות נוספת שתחול בקשר לכך.

ים בכל למניעת ספק, אין באמור כדי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירות
 הקשור לעובדי נותן השירותים, כמפורט בהסכם זה ובהוראות כל דין.

)למעט מנהלי הביטחון אשר לגביהם יחול האמור  נותן השירותיםהעסקת עובדי כי , מובהר 7.5
על ידי נותן  (ה' להזמנה( )נספח בטופס הצעת המחיר 1.10ובפרט בסעיף במסמכי המכרז, 

שעות העבודה הרגילות ולא במסגרת שעות נוספות.  , תיעשה ככל הניתן במסגרתהשירותים
 בשעות נוספות תהא כפופה לקבלת אישור המזמין, מראש ובכתב. נותן השירותים  העסקת עובדי

, במסגרת השירותים, בשעות נוספות )בכפוף נותן השירותיםכי עבור עבודה של עובדי  ,מובהר
את  לנותן השירותיםאל, המזמין ישלם לאמור לעיל(, או בזמן המנוחה השבועית או בחגי ישר

וצו ההרחבה  התשלומים הנוספים שישולמו על ידיו לעובדים כאמור, בגין שעות אלו, על פי החוק
 נותן השירותים)"גב אל גב"(. האמור יחול גם באשר להעסקת עובדי  בענף השמירה והאבטחה

להעסיק את עובדיו  ראשיממונה האבטחה הביום הבחירות, וזאת ככל שהזוכה יידרש על ידי 
 .במסגרת השירותים ביום הבחירות ויידרש לשלם להם גמול נוסף בגין כך
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, וינחה את עובדיו להחתים או מערכת יל"מנותן השירותים יתקין על חשבונו, שעון נוכחות באתר  7.6
התוכנה של שעון הנוכחות )או מערכת היל"מ . כרטיס בשעון הנוכחות בתחילת ובסיום יום עבודה

 גישהלו  תהאשנותן השירותים ידאג כאמור( תותקן על המחשב של ממונה האבטחה הראשי, ו
  אחר כל דיווחי הנוכחות. ואפשרות לבצע מעקב אונליין חופשית למערכת

 יועצים, ספקים, להתקשר גם עם קבלני משנה רשאי האלצורך מתן השירותים, נותן השירותים י 7.7
לאירועים בקשר הינם בעלי ניסיון במתן שירותים בתחומם אשר , ומטעמ שירותים נותני ושאר

, על פי שיקול דעתו ממונה האבטחה הראשיאושר מראש ובכתב על ידי זהותם תהמוניים, ואשר 
 .("המקצוע"בעלי  -ביחד ) הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו

נותן השירותים מתחייב, כי בכל התקשרות בינו לבין בעל מקצוע כלשהו בקשר עם השירותים או  7.8
כל חלק מהם, תיכללנה ההוראות הרלבנטיות מתוך מסמכי ההסכם, באופן שיבטיח, שכל 
התחייבויותיו של נותן השירותים, על פי מסמכי ההסכם, הרלבנטיות, במישרין או בעקיפין, לבעל 

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

ו/או למי  EBU -למזמין ו/או ל המאפשרת הוראה ו/או מי מטעמם,ממונה האבטחה הראשי ו/או 
של בעל  ויוזכויות והתחייבויותי מלואאת אליהם להסב ותן השירותים ומטעמם להיכנס בנעלי נ

הוראות לעניין ביטוח, הוראות לענין  שייחתם ביניהם,הסכם ה פי לעהמקצוע כלפי נותן השירותים 
, בכל תוצרי השירותים שיוכנו על ידי בעל המקצוע ו/או מי מטעמובעלות המזמין בזכויות היוצרים 

לבעל המקצוע לא תהיינה כל טענות, דרישות ו/או תביעות, בת המזמין, לפיהן וכן הוראות, גם לטו
ו/או מי מטעמם, וכי כל טענה, ממונה האבטחה הראשי מכל מין וסוג שהם, כלפי המזמין ו/או 

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

, בהצגת ההסכמים האמורים למזמין, כדי לשחרר את נותן ולא יהיה, איןהמקצוע, ואולם 
זה, ו/או כדי להטיל על המזמין  7.8סעיף  השירותים מכל אחריות או התחייבות המוטלות עליו לפי

והבלעדי לקיום כל  יהא האחראי היחיד ונותן השירותיםו/או מי מטעמו, אחריות כלשהי, 
 בקשר עם התקשרויותיו עם בעלי המקצוע. מסמכי ההסכםהתחייבויותיו על פי 

 בעלי מקצועלעיל, מובהר בזאת, כי המזמין יהא רשאי לבחור בעצמו  7.7בסעיף בלי לגרוע מהאמור  7.9
אשר יספקו שירותים ו/או ציוד בקשר עם השירותים שנותן השירותים מחויב לספקם על פי 

)אשר נוסחו יאושר מראש מסמכי ההסכם, ולחייב את נותן השירותים להתקשר עימם בהסכם 
ולקבל עליו את האחריות הכוללת ביחס לשירותים ו/או לציוד שיסופקו על  (ובכתב על ידי המזמין

, למעט החזר של יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך שנותן השירותיםי ידיהם, וזאת בל
 מכח ההסכם שייחתם עימם ,בעלי תפקידים ו/או ספקיםאותם ל ישלם בפועלתשלומים שהזוכה ה

 10ובהתאם ובכפיפות להוראות סעיף  גב"ישולמו על ידי המזמין לזוכה "גב אל אשר  ,כאמור לעיל
 .להלן

על ידי נותן השירותים )לרבות עקב דרישת המזמין  מקצועה בעליהעסקת ש מובהר, ספק למניעת 7.10
אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהם,  וו/או מי מטעמ המזמיןלא תטיל על לעיל(  7.9כאמור בסעיף 

למתן  המזמיןכלפי  ואחריותממאחריות כלשהי, לרבות  נותן השירותיםולא תשחרר את 
במישרין,  נותן השירותיםנעשה על ידי  , כאילו הביצוע האמורלמסמכי ההסכםבהתאם  השירותים

מסמכי על פי  וילביצוע כל התחייבויות המזמיןהישיר כלפי  אחראיה יוותר נותן השירותיםו
נותן נעשו על ידי  כאילו, המקצוע בעלישל או מחדל /וישא באחריות מלאה לכל מעשה יו, ההסכם

נותן להמקצוע, או מי מהם, לא יקנו  בעליעם בעיה ו/או תקלה ו/או סכסוך  וכל, השירותים עצמו
 זה ובכלל, מסמכי ההסכםעל פי  וו/או בזכויותי וכל עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותי השירותים

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

להחליף כל אחד מאנשי צוות השירותים  , בכל עת,רשאי להורות לנותן השירותיםהמזמין יהא  7.11
(, ו/או מעובדי נותן השירותים ו/או מבעלי המקצוע כל אחד מאנשי המפתח למניעת ספק, )לרבות

 שיקולים שיתבססו על צרכי המזמין וזאת משיקולים של זמינות, מקצועיות, מומחיות וכיוצ"ב
טעמו ישאו בכל אחריות כלפי נותן , והכל מבלי שהמזמין ו/או מי מודרישותיו ביחס לשירותים

 והיהו , ובלי שהדברההחלפה כאמורכאמור, בגין  יםהשירותים או כלפי מי מאנשי צוות השירות
או /ו כספים לקבלתאו /ו שתו/או עילה לדרי הזמנים בלוחות כלשהו לשינויאו /ו לחריגה עילה

 .תמורהל מעבר כלשהי תמורה

 

 ממונה האבטחה הראשי .8
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עם הסכם זה והמוסמך של המזמין בכל דבר ועניין בקשר עם  והינו נציג ממונה האבטחה הראשי 8.1
 השירותים. 

, מסמכי ההסכםעל פי הראשי  לממונה האבטחהבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת הנתונה  8.2
 השירותיםביצוע אופן , את המזמין, בכל עת, מטעם מוסמך לבדוק ממונה האבטחה הראשייהא 

מסמכי ההסכם וכן ליתן הנחיות שונות לנותן התאמתם להוראות את ו נותן השירותיםעל ידי 
 .השירותים בקשר לביצוע השירותים

יו, ובכלל זה ויסייע לו בביצוע תפקידממונה האבטחה הראשי ישתף פעולה עם  נותן השירותים 8.3
ולכל מי מטעמו, אפשרות כניסה וגישה, בכל עת, לכל מקום בו לממונה האבטחה הראשי יאפשר 

 את כל המידע והמסמכיםלממונה האבטחה הראשי ויספק או איזה מהם, , מסופקים השירותים
 .ושיתבקשו על ידי

ראה שניתנה על , כמוה כהוממונה האבטחה הראשיעל ידי  לנותן השירותיםכל הוראה, שתינתן  8.4
, ממונה האבטחה הראשימתחייב 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.ממונה האבטחה הראשי 

 מסמכי ההסכםבעניינים הנתונים לסמכויותיו על פי ממונה האבטחה הראשי החלטותיו של  8.5
 נותן השירותים.תהיינה סופיות ומוחלטות ותחייבנה את 

ו/או במימושן, או  מסמכי ההסכםעל פי ממונה האבטחה הראשי אין, ולא יהא, בסמכויותיו של  8.6
מסמכי התחייבויותיו על פי מאחריותו ומ נותן השירותיםבאי מימושן, על ידיו, כדי לשחרר את 

ממונה ו/או על  המזמיןו/או כדי לגרוע מהן באופן כלשהו, ולא יהא בהן כדי להטיל על  ההסכם
יהא האחראי היחיד והבלעדי  ונותן השירותיםו/או מי מטעמם, אחריות כלשהי, האבטחה הראשי 

 . מסמכי ההסכםולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי  השירותיםלביצוע 

  ווח נותן השירותים; פיקוחדי .9

אודות  לממונה האבטחה הראשיידווח באופן שוטף  נותן השירותים, ההתקשרותבמשך תקופת  9.1
וכן ימסור כל הסבר, מידע ונתונים שיידרשו על ידי  ,םואופן ביצוע במתן השירותיםההתקדמות 

 נותן השירותיםל, בלי לגרוע מהאמור לעי .המזמין, בכל עניין הכרוך והקשור בביצוע השירותים
ידי, במקרה של התקיימות כל אירוע, נסיבה או תנאי, , באופן מלממונה האבטחה הראשייודיע 

לקיים את התחייבויותיו על פי  נותן השירותיםהמשפיעים, או עלולים להשפיע, על יכולתו של 
ור בסעיף , במלואן ובמועדן. למניעת ספק, התקיימות אירוע, נסיבה או תנאי כאממסמכי ההסכם

זה לעיל, לא תהווה, כשלעצמה, משום עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו של  9.1
 .מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותים

של כל יום  מובסיו להכין, מתחייב נותן השירותיםלעיל,  9.1סעיף לי לגרוע מכלליות האמור בב 9.2
היום שחלף, אשר יכלול במהלך  צוות השירותים דו"ח מסכם בנוגע לעבודה שבוצעה על ידי ,עבודה

קו במהלך היום שחלף, לציוד התייחסות, בין היתר, למספרם של העובדים לסוגיהם שהועס
שנעשה בו שימוש, לתקלות והפרעות שהיו )ככל שהיו( בביצוע השירותים וכן כל דבר אשר לדעת 
נותן השירותים יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך מתן השירותים ביום שחלף. כמו כן, 

תרגולי האבטחה שנערכו מסכמים באשר לדוחות  נותן השירותים יכין, בסיומו של כל שבוע עבודה,
  על ידיו ותוצאותיהם.

 יםעותקו ממונה האבטחה הראשי,לאישורו של  זה לעיל יוגשו 9.2כל הדוחות כאמור בסעיף 
 לצרכי מעקב ובקרה.  המזמיןבידי  ויישאר האמורים ותדוחהמ

 ךתו ,דו"ח שעות חודשיוימסור למזמין, מדי חודש,  נותן השירותיםיפיק לדוחות האמורים בנוסף 
כל השעות שהושקעו על ידי צוות השירותים מטעמו )בחלוקה לסוגי העובדים וכן בחלוקה פירוט 

מתחייב להפיק כל  נותן השירותים, בלי לגרוע מהאמור לעיל. לשעות רגילות ולשעות מיוחדות(
 .המזמיןנטיים בהתאם לדרישות בדו"ח ו/או שאילתה רל

לפקח, לבדוק ולהשגיח על ביצוע  םרשאי יוהי( םמטעמ)ו/או מי  וממונה האבטחה הראשיהמזמין  9.3
ובכלל זה לדרוש  מסמכי ההסכם,על פי  נותן השירותיםהשירותים ועל קיום התחייבויותיו של 

לנקוט את הצעדים הדרושים לצורך אספקת השירותים ולקיום התחייבויותיו  נותן השירותיםמ
כל הצעדים את מתחייב לנקוט  נותן השירותיםכאמור, במלואן ובמועדן, ו נותן השירותיםשל 

 9.3על פי סעיף  םממש את זכותל לממונה האבטחה הראשיו/או  למזמיןהדרושים על מנת לאפשר 
 .זה
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, לעיל 9.3סעיף כאמור בלמניעת ספק, מובהר בזאת במפורש, כי אין ולא יהא בזכות הפיקוח  9.4
מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי נותן השירותים באי מימושה, כדי לשחרר את במימושה או 

)ו/או על מי  ממונה האבטחה הראשיהמזמין ו/או על , ולא יהא בכך כדי להטיל על מסמכי ההסכם
יהא האחראי הבלעדי למתן  נותן השירותים( אחריות כלשהי. למניעת ספק, בכל מקרה, םמטעמ

 , במלואן ובמועדן.מסמכי ההסכםהשירותים ולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי 

 התמורה  .10

, בהתאם ובכפיפות לכל התנאים והדרישות הקבועים במסמכי כל השירותיםשל לאספקתם  בכפוף 10.1
מלואן ב, ההסכםעל פי מסמכי  נותן השירותיםההסכם, ובכפוף לקיום כל התחייבויותיו של 

תמורה אשר תחושב , לנותן השירותיםישלם המזמין המלאה של המזמין,  וובמועדן ולשביעות רצונ
  ."(התמורה" -בהתאמה ) להלן זה 10סעיף להוראות ותשולם בהתאם 

או  ,)הבודדות(מחירי השעות התמורה שתשולם לנותן השירותים תיקבע בהתאם למכפלת  10.2
)הכל  מחירי היחידות )הבודדות( הנקובים בכתב הכמויותהתשלומים החודשיים )הבודדים(, או 

או במספר החודשים )או כל  השעות(, כשהם מוכפלים בכמויות "המחירים הקובעים") לפי הענין(
היחידות שבוצעו ו/או )לפי הענין( סופקו בפועל בקשר (, או בכמויות מוריחסי מחודש כא חלק

, על ידי נותן השירותים, כפי שאלה תיספרנה בפועל או תימדדנה בפועל )הכל לפי הענין( לאירוע
)לפי העניין(, ותאושרנה על ידי ממונה האבטחה הראשי, בהפחתה של כל סכום שהמזמין רשאי 

תאם להוראות מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין. למניעת ספק, להפחית מהסכום האמור, בה
פאושלית, והיא תיקבע בהתאם  אינהמובהר בזאת במפורש, כי התמורה לנותן השירותים 

 ליחידות שבוצעו ו/או )לפי הענין( סופקו בפועל בקשר לאירוע, לפי מדידות בפועל כאמור לעיל.

עבור  חיצוניים השירותים יידרש לשלם מראש לספקיםעל אף האמור לעיל מוסכם, כי אם נותן 
הציוד )" השכרת ציוד טכנולוגי שנותן השירותים נדרש לספק למזמין במסגרת השירותים

"(, ולא יעלה בידי נותן השירותים לדחות את ביצוע התשלום כאמור למועד אספקת המושכר
חשבון התמורה, בשיעור מה על מקד, אזי נותן השירותים יהא רשאי לקבל מהמזמין הציוד בפועל

הציוד שנותן השירותים נדרש לשלמו מראש כאמור עבור  מהתשלוםאחוזים  )חמישים( 50%של 
חשבונית/יות עסקה שתימסר/נה לנותן השירותים על ידי הספק/ים על  בהתבסס) המושכר

דשים שקלים ח)מאתיים אלף(  200,000על בכל מקרה לא יעלה מצטבר שסכום בו ,הרלבנטי/ים(
 "(. סכום המקדמה)"

ינוכה על ידי המזמין מחשבון הביניים הראשון שיוגש  או כל חלק ממנו )לפי הענין( סכום המקדמה
שבגינו שולם סכום המקדמה כאמור, המושכר למזמין על ידי נותן השירותים בגין אספקת הציוד 

אזי מכל סיבה שהיא, , לא יסופק בסופו של דבר , או כל חלק ממנו,כאמורהמושכר וככל שהציוד 
מכל תשלום אחר המגיע או כל חלק ממנו )לפי הענין( המזמין יהא רשאי לנכות את סכום המקדמה 

לא  המושכר. על אף האמור לעיל, באם הציוד ממנו לנותן השירותים בהתאם למסמכי ההסכם
תלויה בנותן השירותים ו/או במי מטעמו, ולא יעלה בידי נותן  שאינהיסופק, מסיבה כלשהי 

לספק/ים הרלבנטי/ים בגין הציוד בפועל השירותים לקבל בחזרה את הסכומים ששולמו על ידיו 
אזי סכום המקדמה ייוותר בידי נותן השירותים ולא ינוכה או חלק מהסכומים כאמור, כאמור, 

 ם ממנו לנותן השירותים.על ידי המזמין מתשלומים אחרים המגיעי

, והם לא ישתנו, מובהר בזאת במפורש, כי המחירים הקובעים הינם קבועים, סופיים, ומוסכמים 10.3
בכל אופן שהוא, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הגדלה ו/או הקטנה של היקף השירותים בקשר 

צוי בגין הגדלה לא יהא זכאי לכל הפרשים, תשלום, תוספת ו/או פי נותן השירותיםוכי לאירוע, 
יישארו בתוקף לאורך ו/או הקטנה כאמור )מלבד תשלום המחירים הקובעים כאמור לעיל, אשר 

הכמויות מזמין(, לרבות במקרה שבו לכל כמות שתידרש על ידי הבנוגע והתקשרות, כל תקופת ה
 .מכל סיבה שהיאהכמויות, תהיינה שונות מהרשום בכתב במסגרת העבודות שתבוצענה בפועל 

לנותן ווה את התמורה המלאה, היחידה, הסופית והמוחלטת מובהר, כי התמורה מהעוד  10.4
, מסמכי ההסכםעל פי יו התחייבויותמתן השירותים על ידיו וקיום כל יתר עבור השירותים 

בגין  ל זהלובכ ,במסמכי ההסכםבמלואן ובמועדן, בהתאם ובכפיפות לתנאים ולדרישות הקבועים 
כלליות המיוחדות, הכל ההוצאות אדם, והיא כוללת, למניעת ספק, את  וכח ציוד ,עבודה

נותן בביצוע יתר התחייבויות או /הכרוכות במתן השירותים ו מכל מין וסוג שהם, ,אחרותהו
)לרבות עלות ו/או הוצאה כאמור, בגין ציוד,  מסמכי ההסכםבהתאם להוראות  השירותים

, (מעסיק על פי כל דיןנותן השירותים כים על כל התשלומים החלכח אדם )לרבות  ,אמצעים
זכויות הוצאת אישורים והיתרים, , וכיו"ב הכשרות, כלי רכב, מדים,ענונים, י, הדרכות, רהסעות

, ולא יתווספו וכן את הרווח של נותן השירותים, (והוצאות הנהלה וכלליותמסים קניין רוחני, 
 .הצמדהין שהם, לרבות הפרשי תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכל סוג ומה לתמור

 חשבונות ביניים 10.5
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)חמישי( לכל חודש שלאחר מכן, יגיש נותן  5-קלנדרי ולא יאוחר מהיום הבתום כל חודש  10.5.1
, אשר יפרט את כל השירותים ("חשבון הביניים")השירותים למזמין חשבון ביניים 

לרבות פירוט של כל השעות שסופקו על ידי נותן השירותים במהלך החודש שחלף, 
כל  שהושקעו על ידי צוות השירותים. נותן השירותים יצרף לכל חשבון ביניים את

 לרבות את דוחות הנוכחות של כל אנשי צוות השירותים.המסמכים התומכים בו, 
מועד הגשת לעד שסופקו  השירותיםשל כל  םערכאת תחשיב  חשבון הביניים יכלול

בחשבונות ביניים  לנותן השירותיםשאושרו  השירותיםשל כל  םהחשבון, בניכוי ערכ
שבוצעו במסגרת שינויים מזכים  קודמים, כולל חישובי כמויות וניתוחי מחירים לעבודות

תשלום כלשהו  שודרלע מיהיה מנובתקופה האמורה )אם וככל שבוצעו(. נותן השירותים 
ביצוע עבודה, אשר לא נכללו בחשבון הביניים כח אדם ו/או בגין ו/או ציוד בגין אספקת 

 המתייחס לחודש אספקתם ו/או ביצועם.

, בתוך ואת המסמכים התומכים שצורפו אליו מחשבונות הביניים כל אחדיבדוק  המזמין 10.5.2
יהא רשאי לערוך כל הוא ו הרלבנטי,)שבעה( ימים ממועד המצאת חשבון הביניים  7

להמציא לו כל מסמך הדרוש, לפי שיקול  השירותים נותןבדיקה שימצא לנכון, ולהורות ל
מתחייב בזאת להיענות לכל הנחיה שתינתן  ונותן השירותיםחשבון, הדעתו, לצורך בדיקת 

 ו/או מסמך כפי אסמכתא כל ולהמציא הבהרה כל לספקו כאמור המזמיןידי  לו על
)כאשר מובהר כי מנין הימים הנקוב לעיל  , לצורך אישור החשבוןהמזמיןשיידרשו על ידי 

לבדיקתו של כל חשבון ביניים כפוף לכך שיומצאו למזמין כל ההבהרות ו/או המסמכים 
הא רשאי לאשר י המזמין. על ידי נותן השירותים מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין(

לתקנו, הכל לפי  השירותים לנותןחשבון, כולו או חלקו, לדחות אותו, וכן להורות האת 
מתחייב לנהוג על פי ההנחיות, שתינתנה לו על ידי  השירותים ונותןהבלעדי,  השיקול דעת

 כאמור. המזמין

המזמין יהא רשאי לנכות מכל חשבון ביניים, לאחר שאושר כאמור על ידיו, כל סכום, מכל  10.5.3
שהם, המגיע למזמין מאת נותן השירותים על פי הוראות מסמכי ההסכם ו/או מין וסוג 

על פי כל דין, לרבות כל פיצוי, שיפוי ו/או החזר הוצאות, המגיעים למזמין מאת נותן 
(, בהתאם לפי הענין) , או כל חלק ממנוסכום המקדמהאת , ולרבות השירותים כאמור

 . לעיל 10.2לאמור בסעיף 

לנותן לעיל, תשולם  10.5.3היתרה, לאחר ביצוע ההפחתות והניכויים כאמור בסעיף  10.5.4
שבו מהמועד ימים ( שלושים) 30התמורה, בתוך , כתשלום ביניים על חשבון השירותים

למניעת ספק, מובהר בזאת במפורש, "(. 30אושר חשבון הביניים על ידי המזמין )"שוטף + 
כחוב אותו  ו לנותן השירותים כתשלומי ביניים כאמור, ייחשבוכי כל הסכומים שישולמ

מסמכי , בהתאם להוראות העבודותלמזמין, וזאת עד להשלמת  נותן השירותיםחייב 
 .ההסכם

 ם, כפוף ומותנה בהשלמתהתמורהעל חשבון  ביניים כי כל תשלום ,מובהר למניעת ספק 10.5.5
ונו המלאה של המזמין, של ולשביעות רצ מסמכי ההסכם, בהתאם לכל הוראות םבמלוא

 נטי.בחשבון הביניים הרל נושא שירותים םאות

שלומים בגינם, אין תאישור חשבונות הביניים וכן ביצוע של  כי ,במפורשבהר בזאת מו 10.5.6
ו/או לכמויות  השירותיםמצד המזמין לטיב  אישור או/ו הסכמה או/ו בהם משום הוכחה

, ואין בהם כדי להוות ויתור על דרישה, טענה שסופקו ואשר בגינם הוגש החשבון כאמור
 םו/או התאמת ם, איכותם, היקפהשירותיםו/או תביעה של המזמין בקשר עם ביצוע 

 .מסמכי ההסכםלהוראות 

 החשבון הסופי 10.6

נותן , יגיש תעודת ההשלמה)שלושים( ימים ממועד השלמת העבודות וקבלת  30תוך  10.6.1
על ידי נותן השירותים בפועל ירותים שסופקו כל השחשבון סופי בעבור  למזמין השירותים

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

לעיל, בשינויים  10.5.2המזמין יבדוק את החשבון הסופי ויחולו לענין זה הוראות סעיף  10.6.2
 המחויבים.

אושר כאמור על ידי המזמין, יופחת כל סכום ששולם לנותן ימהחשבון הסופי, לאחר ש 10.6.3
, לרבות השירותים )לרבות, למניעת ספק, תשלום בדרך של קיזוז( בגין מתן השירותים

ף, המזמין יהא רשאי לנכות מכל חשבון סופי כאמור, לאחר שאושר . בנוססכום המקדמה
על פי  נותן השירותיםכאמור על ידיו, כל סכום, מכל מין וסוג שהם, המגיע למזמין מאת 
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הוראות מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין, לרבות כל פיצוי, שיפוי ו/או החזר הוצאות, 
 המגיעים למזמין מאת נותן השירותים כאמור.

תשולם לנותן לעיל,  10.6.3יתרה לאחר ביצוע ההפחתות והניכויים כאמור בסעיף ה 10.6.4
ימים מתום החודש שבו אושר חשבון הביניים על ידי ( שלושים) 30השירותים, בתוך 

יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל הטענות,  כאמור התשלוםו ,"(30המזמין )"שוטף + 
ו, בקשר עם מי מטעמ כלו/או  כלפי המזמין ותן השירותיםנהדרישות ו/או התביעות מצד 

 .הםו/או מתן השירותים על פי מסמכי ההסכם

 תשלום התמורההוראות כלליות לעניין  10.7

התמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין, בשיעורו החוקי  ם על חשבוןתשלומיהאחד מ לכל 10.7.1
 ., וזאת כנגד חשבונית מס כדיןנכון למועד התשלום

תים נותן השירו זה לעיל, 10תשלום התמורה בהתאם ובכפיפות להוראות סעיף לצורך  10.7.2
, למזמין ימציא נותן השירותים. להסכם זה "זכנספח " המצורף הטופסלמלא את  מחויב

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

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

ימסור למזמין, מעת לעת ועל פי דרישת המזמין, אישור תקף כדין מאת  נותן השירותים 10.7.3
רשויות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או )לפי העניין( על שיעור הניכוי, וכן 

מנהל פנקסי  שנותן השירותיםקיד מורשה, המעיד על כך, אישור תקף כדין מאת פ
חשבונות ורשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, 

או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו,  1975-תשל"ו
-וק מס ערך מוסף, תשל"ועליהן מס לפי ח ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל

. לא יומצא למזמין אישור רשות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור 1975
 את סכומי המס על פי דין.  לנותן השירותיםכאמור, ינכה המזמין מהתשלומים 

 ערבות הביצוע .11

נותן , דין כל פי ועל מסמכי ההסכם פי על נותן השירותים התחייבויות כל קיום להבטחת 11.1
 על חתומה כשהיא ,, את ערבות הביצועהחתימהמועד עד ולא יאוחר מ, למזמין ימציא השירותים

  .הערבות מוציא הבנק ידי

( ימים תשעים) 90ערבות הביצוע תעמוד בתוקף מלא החל ממועד המצאתה למזמין, ועד לתום  11.2
בלי לגרוע מהאמור לעיל, התקופה הראשונה השלמת העבודות וקבלת תעודת ההשלמה. ממועד 

במידת הצורך, ובכל מקרה על פי דרישת המזמין, נותן . .2019831.עד ליום תהא הביצוע ערבות של 
)שלושים( ימים לפני תום  30יאוחר מאשר  השירותים יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, לא

 11.2על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף  ערבות הביצוע. אי הארכת ביצועתוקפה של ערבות ה
 זה לעיל, תהווה עילה לחילוטה של הערבות האמורה.

מסמכי יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםבכל מקרה שבו  11.3
טיל אחריות על , אשר יש בה כדי להנותן השירותיםלרבות הפרה של זכויות עובדי , ההסכם
וכן בכל מקרה שבו רשאי להגברת האכיפה, "מזמין השירות" כהגדרתו בחוק  ו, בהיותהמזמין

, המזמין מנותן השירותיםהסכם זה לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם  המזמין על פי
חלקו. ערבות רעון ולחלט את סכום ערבות הביצוע, כולו או ייהא רשאי להציג את ערבות הביצוע לפ

הביצוע תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת המזמין, שתימסר לבנק מוציא ערבות 
ובלי שהמזמין יידרש  ,דרש לתת לנותן השירותים כל התראה מוקדמתהמזמין ייבלי שהביצוע, 

 לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט. 

הר בזאת כי אין ולא יהא, במתן ערבות הביצוע ו/או בחילוטה, כולה או חלקה, על ידי המזמין, מוב 11.4
ו/או על פי כל  מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותיםכדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של 

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

 .במועד מתן תעודת ההשלמה לנותן השירותיםערבות הביצוע תוחזר על ידי המזמין  11.5

 סיקהעדר יחסי עובד מע .12
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על פי  וואת יתר התחייבויותי םשירותיהאת  יספקא והכי מצהיר ומאשר: )א(  נותן השירותים 12.1
צוות , לרבות וו/או מי מטעמ נותן השירותיםבין כי )ב( עצמאי;  כנותן שירותים מסמכי ההסכם

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

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

 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  לממונה האבטחה הראשיו/או  למזמין ההסכם
 נותןעל ידי  מסמכי ההסכםאלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות , רותיםהשיצוות עניין הקשור עם 

 .השירותים

את כל הוראות חוקי העבודה  עובדי נותן השירותיםלמלא ביחס לכל נותן השירותים מתחייב  12.2
על פי כל  לעובדי נותן השירותיםוהתקנות על פיהם, ולשלם את כל תשלומי החובה החלים ביחס 

דין )לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא 
ה(, לרבות, למניעת באלה(, חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באל

ספק, שכר עבודה, תשלום שעות נוספות, דמי מחלה, דמי חופשה, פדיון חופשה, דמי הבראה, 
, פיצויי פיטורים, החזר הוצאות, הפרשות ןאו תמורת , התפטרותהודעה מוקדמת על פיטורים

הא יא ואחרים מכל מין וסוג שהם, והונלווים קרן השתלמות ותנאים סוציאליים לקופות גמל, 
על פי כל דין, צו הרחבה,  ווחובותי ו, למילוי כל התחייבויותיו, ועל חשבונובכל עת, אחראי לבד

, השירותים לעובדי נותןהסכם )קיבוצי או אישי(, הסדר, נוהג, מנהג או עילה אחרת כלשהי, ביחס 
  .והן בקשר לסיום העסקתם נותן השירותים הן בקשר להעסקתם על ידי

, לשלוחי השירותיםחויב בתשלום כלשהו לאנשי צוות ילא  המזמיןר בזאת, כי למניעת ספק, מובה 12.3
, 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 נותןכאמור על ידי  מעסיקלעיל, ייטענו יחסי עובד ו 12.1 היה ועל אף האמור בסעיף 12.4
ו/או במקרה של  ,וואחרים המועסקים על ידי ושלוחי, השירותים, לרבות צוות וו/או מי מטעמ

חייבים באופן כלשהו  וו/או מי מטעמ המזמיןטענה שתועלה על ידי רשות מוסמכת כלשהי, כי 
צוות ל בקשר, לרבות ומי מטעמעל ו/או  השירותים נותןעל  מסמכי ההסכםבחיוב המוטל לפי 

 וו/או למי מטעמ למזמין, וכתוצאה מכך ייגרמו וואחרים המועסקים על ידי ו, שלוחיהשירותים
ו/או את מי  המזמיןשפה את י השירותים נותןהפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, 

 נותןשישלמו או יחויבו בתשלומו, ובכלל זה  סכום, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל ומטעמ
כאמור בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או )לפי העניין( יחויבו  ומטעמ ו/או המזמיןאת  ישפה השירותים

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

יכללו סעיפים לפיהם  בעלי המקצועכי בהסכם ההתקשרות שלו עם  בזאת מתחייב נותן השירותים 12.5
)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  12.5.1
בין מי  מעסיק-באמצעותם, כדי ליצור יחסי עובד םשירותיה, כי אין במתן מתן השירותים

  .וו/או מי מטעמ המזמיןין מהם לב

את כל הוראות חוקי העבודה  לעיל 12.5.1הגורמים האמורים בסעיף למלא ביחס לכל  12.5.2
וזאת  ,והתקנות על פיהם, ולשלם את כל תשלומי החובה החלים ביחס אליהם על פי כל דין

בדומה לחובות החלות על נותן השירותים ביחס לעובדי נותן השירותים, כאמור בסעיף 
 . לעיל 12.2

למניעת ספק, התקשרות הצדדים בהסכם זה נעשית על בסיס הבנתם והסכמתם באשר למעמדו  12.6
של נותן השירותים )ובכלל זה מי מטעמו, לרבות צוות השירותים, שלוחיו ואחרים המועסקים על 

לפי הסכם  השירותים נותןלב לחובות  בשיםכנותן שירותים עצמאי,  (המקצוע יבעל, לרבות ידיו
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
בהסכם זה, אשר  התמורה כמפורטלהתקשר בהסכם זה, ולשלם לנותן השירותים את  המזמין

 .כמפורט בהסכם זהשל נותן השירותים ולהתחייבויותיו בשים לב למעמדו  הנקבע

 להלן. 17זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  12מובהר, כי אין באמור בסעיף  12.7
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   השירותיםשינויים בביצוע  .13

מצא לנכון שיכל שינוי ביצוע הבלעדי, על  ובכל עת, לפי שיקול דעת בכתב, המזמין רשאי להורות 13.1
, יםנוספ תיםשירואו ביצוע  ,הנדרשים שירותיםאיזה מהשינוי , לרבות םאו חלק ם, כולבשירותים

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

 ., ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתבבשירותים כל שינוימיוזמתו  רשאי לבצע

 שיידרשושינויים על ידי המזמין ו/או בשינויים  הוראה בדברלמניעת ספק, מובהר כי לא יהא במתן  13.2
 13.5 - 13.3 פיםבכפוף לאמור בסעיכי , והזמנים ותבלוח לשינוי ו/או לארכהלגרום על פיה, כדי 

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

נדרש נותן השירותים על ידי המזמין, לבצע שינויים המהווים שינויים מהותיים ויסודיים  באם 13.3
ביאו להגדלה בפועל של הוצאותיו של נותן השירותים בקשר הוהשינויים כאמור )כהגדרתם להלן(, 

שינוי )" ישלם המזמין לנותן השירותים עבור כל שינוי כאמור )ועבורו בלבד(, עם מתן השירותים
 להלן. 13.4 , תשלום נוסף אשר ייקבע על ידי המזמין, בהתאם לאמור בסעיף"(מזכה

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

שאינם בשליטת המזמין; למניעת ספק, שינויים מסוג השינויים המפורטים להלן )אך לא רק אלה(, 
וק, תקן ו/או הנחיה של ( שינויים הנדרשים על פי כל חi: )ויסודיים ייחשבו כשינויים מהותיים לא

ינויים הנדרשים מחמת ( שii; )(ו/או מי מטעמו EBU -הדרישות )לרבות  רשות מוסמכת כלשהי
על מנת  ממונה האבטחה הראשילדעת אשר דרושים שינויים  (iii) ;באתרתנאים שנתגלו 

; השירותיםכדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע שהשירותים יסופקו כנדרש על פי מסמכי ההסכם ו/או 
(iv ) ו/או עקב מעשה או מחדל של  באיזה מהשירותים, כתוצאה מליקוי או פגםשינויים הנדרשים

אחר,  ( כל שינויvוכן ); ו/או הוראות כל דיןמסמכי ההסכם נותן השירותים שלא בהתאם להוראות 
    .ההסכםוחד משמעי מהגדרת השירותים על פי מסמכי מהותי  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,  13.3זכאי נותן השירותים לתשלום נוסף כאמור בסעיף  ואשר בגינ של כל שינוי מזכה, כוער 13.4
 באופן הבא:ייקבע על ידי המזמין, 

נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של שינוי מזכה, יקבע ערכו  13.4.1
 של שינוי כאמור על פי מחירי היחידות שפורטו בכתב הכמויות;

ת מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של שינוי מזכה, ייקבע לא נקבעו בכתב הכמויו 13.4.2
ערכו של השינוי המזכה על פי מחיר יחידה זהה או דומה אשר לגביה נקבע מחיר בכתב 

 הכמויות;

לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של שינוי מזכה, ובאין  13.4.3
בע ערכו של השינוי המזכה על ידי המזמין, מחיר בכתב הכמויות ליחידה זהה או דומה, יק

ויאושר על  נותן השירותיםעל בסיס ניתוח מחיר, שיוכן על ידי לפי שיקול דעתו הבלעדי, 
בקשר  הוצאותיו הישירות של נותן השירותים החזר בגיןאך ורק ידי המזמין, ואשר יכלול 

  .עם השינוי המזכה

אך ורק בגין שינויים מזכים, ולא יהא שלום כאמור יהא זכאי לת נותן השירותיםלמניעת ספק, 
 זכאי 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  13.5
בהתאם לכמויות שתבוצענה , שתשולם לנותן השירותיםרה התמו תיקבע"(, שינויים מפחיתים)"

  .בפועל בעקבות השינויים המפחיתים כאמור

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

נגד המזמין ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, כ השירותים
 כך.בגין 
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את  את ביצוע השירותים ו/אורשאי לעכב נותן השירותים לא יהא ספק מובהר בזאת כי למניעת  13.6
ה שינוי אם שינויי פרטני מהוו קבעכך שטרם נמחמת מכל סיבה שהיא, לרבות לא  ביצוע השינויים,

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

 קניין רוחניתוצרי השירותים;  .14

מבלי לגרוע מיתר התחייבויות נותן השירותים על פי מסמכי ההסכם או על פי כל דין, נותן  14.1
על ידי נותן  שיוכנוכי תוצרי השירותים  וכן )לפי הענין( מתחייב, השירותים מאשר ומצהיר

יהיו נקיים מכל זכות, לרבות זכות ובפרט תכנית האבטחה המפורטת,  ,השירותים וכל מי מטעמו
קניין רוחני, של 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, 

לכל , EBU -, לחברי הEBU -ין, לככל שנדרשים, מכל צד שלישי שהוא, והכל באופן שיבטיח למזמ
, על פי שיקול בלעדי, שימוש חופשי, מלא, ו/או לכל מי מטעמם EBU -ידי ה על שיוגדרגוף אחר 

 . כאמור בתוצרי השירותים, ו של כל אחד מהגורמים כאמורדעת

כל מידע ו/או מסמך שיגיע לנותן השירותים במסגרת כי  בזאת,מאשר ומצהיר  יםהשירות נותן 14.2
האירוע ו/או השירותים על ידי המזמין בקשר עם  שירותים, לרבות כל מידע שיימסר לנותןמתן ה

, במדיה מגנטית, דיגיטלית ו/או כל מסמך אחר )בכתב המפורטת תכנית האבטחההסכם זה, וכן 
לצורך מתן מי מצוות השירותים  ידי עלו/או שיוכנו על ידי נותן השירותים  ,או בכל דרך אחרת(

ובכלל זה  "(,תוצרי השירותים" -)ביחד  וכיוצ"ב , לרבות דוחות, חוות דעתאו במהלכם השירותים
קניינו  , בכל עת,ויהיו, הינם בתוצרי השירותים כאמור זכויות היוצרים וכן הזכות המוסרית

או למי מטעמו ובכלל זה עובדי נותן השירותים וצוות  ולנותן השירותים ,הבלעדי של המזמין
 . מין וסוג שהםכל זכות בהם, לרבות זכויות יוצרים מכל ולא תהא אין  השירותים,

זה כוללת, לכל דבר ועניין, גם  הסכםלפי  לנותן השירותיםמובהר ומוסכם כי התמורה המשולמת  14.3
או למי מטעמו ובכלל  לנותן השירותיםשיש  ,יוצריםקניין רוחני, לרבות זכות תשלום עבור כל זכות 

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

לבעלותו היחידה  בתוצרי השירותיםזכויות מלוא המהוות הסכם בלתי חוזר להעברת  זה 14
, באופן בלתי חוזר, על זכותו המוסרית נותן השירותיםמראש של  רותיוו, וכן והבלעדית של המזמין

 .זמיןלמ העברתה, ולחלופין כךבקשר ל

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

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

מיד עם דרישתו הראשונה  , כולם או חלקם,תוצרי השירותיםאת ימסור למזמין  רותיםנותן השי 14.4
נותן למזמין יעביר  נותן השירותיםסיום ההתקשרות בין במן האמור לעיל, של המזמין. בלי לגרוע 

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

מנהג  בתוצרי השירותיםבין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו, יהיה רשאי לנהוג  ,המזמין 14.5
, תיקונם בכל מקום בעולם לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם , ולעשות בהם כל שימוש,בעלים

יורה להעביר לו  EBU -ואו לכל גורם שה EBU -ל)לרבות  וכן להעבירם לכל צד שלישיוכיו"ב, 
לרבות במקרה שבו תופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, ו , וזאת בכל מקרה,כאמור(

מוותר  ונותן השירותיםלשם כך,  נותן השירותיםללא כל צורך בקבלת הסכמת או אישור והכל 
 העתקה, הפצה או תיקון כאמור.  בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת משינוי,

שהכין או  מתוצרי השירותיםאחד זכות עכבון בכל  לנותן השירותיםולא תהיה מוסכם כי אין  14.6
, לרבות במקרה של מחלוקת לאירוע ו/או למתן השירותיםשמצוי בחזקתו או שנמסר לו בקשר 

 בינו לבין המזמין.כספית או אחרת 

לעיל, הינן בלתי חוזרות, אינן מוגבלות בזמן  זה 14 סעיףשירותים על פי ההתחייבויותיו של נותן  14.7
 ., מכל סיבה שהיאתקופת ההתקשרותובמקום, והן תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום 

 ניגוד עניינים; סודיות .15

 הסודיותבנספח  סודיות, כמפורט ו עלשמרי השירותיםצוות כי הוא וכל  מתחייב נותן השירותים 15.1
  .במסגרת הליך ההזמנה נותן השירותים להזמנה, אשר עליו חתם 'זכנספח צורף ש
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 הינן התחייבויות בלתי חוזרות, אשר נותן השירותים לשמירת סודיות כאמורהתחייבויות  15.2
ללא הגבלת  (מטעמו השירותים צוותאת )לרבות  נותן השירותיםתעמודנה בתוקפן ותחייבנה את 

  , מכל סיבה שהיא.תקופת ההתקשרותשל  הזמן, גם לאחר סיומ

ביצוע השירותים על פי מסמכי נותן השירותים מתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין  15.3
 'חכנספח שצורף  ,ויחולו לענין זה הוראות כתב ההתחייבות , לבין ענייניו האחריםסכםהה

 . להזמנה, ואשר עליו חתם נותן השירותים במסגרת הליך ההזמנה

)לרבות צוות מי מטעמו כל ו/או  לעיל, נותן השירותים 15.3בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  15.4
האירוע, ונותן אך ורק בנאמנות עבור המזמין ולטובת  השירותיםיפעלו במסגרת מתן השירותים( 

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

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

אינו רשאי לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת בכל  נותן השירותיםמובהר, כי  למניעת ספק 15.5
 הקשור במתן השירותים מכל גורם שאינו המזמין.

יהא אחראי  לעיל, יחול גם על כל חברי צוות השירותים, ונותן השירותים זה 15בסעיף האמור  כל 15.6
 להביא עניין זה לידיעתם ולשלב סעיפים מתאימים בהסכמי ההתקשרות שייחתמו מולם.

 וביטוח  אחריות .16

לשירותים שיסופקו על ידיו ו/או על ידי צוות באופן בלעדי יהיה אחראי לבדו  נותן השירותים 16.1
ביטחון ולחיי אדם לשמירה על  על פי דיןיהא אחראי  , וכןו/או כל גורם אחר מטעמו השירותים

שייגרמו , מכל סוג ומין שהם, ו/או אובדןלכל נזק, הפסד ו באתר,הקהל באירוע וכלל השוהים 
ו/או לכל מי למזמין ו/או  EBU -לכל אדם או גוף )לרבות  לשלגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו 

ממעשה או מחדל כתוצאה  , בין במישרין ובין בעקיפין,(הם(מנהלי)לרבות עובדיהם ו/או  מטעמם
, לרבות בשל השירותיםעם מתן תוך כדי, עקב או בקשר  ו/או ,ו/או מי מטעמו נותן השירותיםשל 

 חובה כלשהי הקבועהו/או בשל הפרה של  ,ם, איכותם, טיבםשירותיבו/או אי התאמות ליקויים 
צד שלישי כלשהו, ו/או בשל הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של  ,במסמכי ההסכם

 ו/או בשל הפרה של חובת הסודיות ו/או החובה להימנע מניגוד עניינים, כמפורט במסמכי ההסכם,
 . דיני העבודה ו/או כל הוראת דין אחרתלשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת בשל ו/או 

 פי מסמכי ההסכםלכל תרופה או סעד על מזכויות המזמין  ובלי לגרוע ,בלי לגרוע מן האמור לעיל 16.2
מם )לרבות מי מטע כלוהמזמין ואת  EBU -הפוטר במפורש את  נותן השירותיםו/או על פי כל דין, 

 ,לעיל 16.1בסעיף הנזכרים שבאחריותו מאחריות לכל נזק מהנזקים , הם(מנהליעובדיהם ו/או 
ו/או לכל אדם או לכל גורם אחר מטעמו ו/או  לצוות השירותיםו/או  לנותן השירותיםיגרמו יש

, מבקרים, ספקיםגוף, לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מועסקים, נציגים, קבלנים, 
 .לשירותיםו/או בקשר  נותן השירותיםמטעם  הפועל מפקחים וכל אדם

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

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

 ואת המזמין ואת כל הבאים מטעמם כאמור EBU -האובדן תוצאתי ובין אם לאו, והוא פוטר את 
 ם שגרם לנזק בזדון.מכל אחריות לנזק ו/או אובדן כאמור, למעט לגבי אד

ו/או על פי  מסמכי ההסכםבלי לגרוע ו/או לשחרר את נותן השירותים מהתחייבות כלשהי על פי  16.3
 (ומנהליו/או  ו)לרבות עובדי וו/או )לפי העניין( מי מטעמ המזמיןכל דין, נותן השירותים יפצה את 

, מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, ("הזכאים לשיפוי" -ביחד )
ו/או  במסמכי ההסכםמכל סוג ומין שהם, שיגרמו להם, ואשר נותן השירותים אחראי להם כאמור 

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

ו/או מי  המזמין, בעקבות דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד (פשרה שנותן השירותים הסכים לה
 מסמכי ההסכםכאמור, ואשר האחריות בגינה מוטלת על נותן השירותים על פי הוראות  ומטעמ

שהזכאים לשיפוי יוציאו ו/או )לפי העניין( יחויבו  ות סבירותכל הוצא ו/או על פי כל דין, וכן בגין
להוציא במסגרת הגנתם מפני דרישה ו/או תביעה כאמור )לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך 

על כל דרישה ו/או תביעה כאמור בסמוך  נותן השירותיםבכתב ל ודיעי המזמיןדין ושכר עדים(. 
התביעה, אם על ידי צירופו הדרישה ו/או להתגונן מפני  השירותיםנותן שר לפאילאחר קבלתה, ו
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)או  נותן השירותיםח לוכצד שלישי לתביעה האמורה, אם על ידי מתן ייפוי כ נותן השירותיםשל 
בתביעה האמורה, הכל לפי בחירת  המזמין( להתגונן בשם המזמיןלעורך דין שיקבע בהסכמה עם 

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

 ערוךל נותן השירותיםלעיל, מתחייב זה  16 ףלפי סעי נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  16.4
 להסכם "ו"בנספח כמפורט  , ולמלא אחר כל הוראות הביטוח,את הביטוחים, שבונוח ל, עלקייםו

נותן  ,מועד החתימהעד ולא יאוחר מ. ובאישור עריכת הביטוח המהווה חלק בלתי נפרד הימנו זה
כשהוא , האמור( "ו")המהווה חלק מנספח  "הביטוח עריכת"אישור את יא למזמין ימצ השירותים

  חתום על ידי מבטחיו.

 האכיפה תהחוק להגבר .17

זה על תתי סעיפיו תהא המשמעות המוקנית להם בהסכם זה ו/או  17למונחים המופיעים בסעיף  17.1
במקרה של סתירה בין הגדרת המונחים  , אלא אם צוין במפורש אחרת.אכיפהלהגברת הבחוק 

 .האכיפהלהגברת  חוקההאכיפה, יגברו הוראות להגברת חוק הבהסכם זה לבין הוראות 

להגברת חוק הנכנסו לתוקפן הוראות  19.6.2012 כי ביום ,ול, כי ידוע נותן השירותים מצהיר 17.2
כפי , והוראות התקנות שהותקנו ויותקנו מכוח החוק האמור הוראות החוק האמור, וכי האכיפה

ר המזמין אשר יספקו עבו ,עובדי נותן השירותים יחולו על כל, שהוראות אלה יתעדכנו מעת לעת
לעניין זה, . "(המאבטחיםשמירה ואבטחה בקשר לאירוע, במסגרת השירותים )להלן: "שירותי 

 למזמיןעל מנת לאפשר  ,המזמיןהשירותים מצהיר, כי ישתף פעולה ויפעל בשקיפות מול  נותן
הוראות כל זאת מבלי לגרוע מיתר והאכיפה כאמור לעיל, להגברת חוק הלפעול בהתאם להוראות 

 הסכם זה.

עובדי יישא בחובות המוטלות עליו כלפי הוא  ההתקשרותכי בכל תקופת  ,מתחייב נותן השירותים 17.3
מצהיר ומתחייב,  נותן השירותיםעל פי דין. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  נותן השירותים

 כדלקמן:

דין כפי את מלוא התשלומים הנדרשים על פי  ,במועד הקבוע בדין ,למאבטחיםלשלם  17.3.1
 מעת לעת. שיעודכנו

את מלוא התשלומים הנדרשים על פי  ,במועד הקבוע בדין ,או בגינם למאבטחיםלשלם  17.3.2
הוראות ההסכמים הקיבוציים )ככל שחלים( או צווי ההרחבה לעניין תשלום דמי הבראה, 

וכן על פי צווי ההרחבה הענפיים  ,החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר
לרבות ובמיוחד לעניין רכיבי השכר כפי שיקבעו בהתאם להוראות סעיף  ,וככל שיהיו( )אם

 .האכיפהלהגברת חוק ל)ב( 28

עלות השכר , מאבטחיםלשישולמו בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רכיבי השכר  17.3.3
השירותים שיסופקו בקשר עם  נותן השירותיםכולל רווח  ,המינימלית והעלויות הנוספות

)אשר בכל  , הכל לפי החוק להגברת האכיפה והתקנות שהותקנו מכוחוידי המאבטחיםעל 
לא יפחתו , (, כהגדרתם בהזמנהמקרה לא יפחתו מרכיבי השכר המינימליים המחייבים

, כפי "(2רכיבי השכר )נספח "אפירוט ת אובטבלמהסכומים המפורטים  בכל מקרה
 ; מסמכי ההסכםמעת לעת בהתאם להוראות  נושיעודכ

ת פירוט רכיבי השכר )ובהתאם לכך התשלום אובטבלרכיבי השכר המפורטים מובהר כי 
על ידי נותן  יעודכנו השעתי שנותן השירותים יהא מחויב לשלם למאבטחים מטעמו(

יקבעו על המינימליים שלא יפחתו בכל מקרה מהסכומים  כך שהם ,מעת לעת השירותים
כפועל יוצא משינוי בחוק שכר מינימום ו/או )לרבות  והאבטחה בענף השמירהפי כל דין 

למניעת ספק יובהר, כי במקרים . (צו הרחבה בענף השמירה והאבטחההסכם קיבוצי או ב
עובד נותן מיטיבים עם  ת פירוט רכיבי השכראובטבל שבהם רכיבי השכר שפורטו

ת פירוט אובטבלוע לעומת הוראות הדין, נותן השירותים יפעל בהתאם לקב השירותים
 . רכיבי השכר

לא מהמאבטחים עלות השכר המינימאלית של כל אחד בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  17.3.4
לחוק  28קבע, מעת לעת, בהתאם להוראות סעיף יתפחת מ"ערך שעת העבודה", כפי שזו ת

, נותן השירותיםמציא ילהגברת האכיפה; חל שינוי כלשהו בערך שעת העבודה כאמור, 
ימים לפני מועד כניסתו של כל שינוי )שבעה(  7 -מ, לא יאוחר המזמיןיעות רצון לשב

 ".2אלתוקף, עותק מעודכן, בהתאם לשינוי שחל, של נספח "

כל בגין  ,על פי הסכם זה לנותן השירותיםמתחייב בזאת, כי התמורה שתשולם על ידיו  המזמין 17.4
כסה את כל עלויות השכר והעלויות ת ,השירותיםבמתן בפועל אחד מהמאבטחים שיועסקו 
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כפי , נותן השירותים בקשר עם השירותים שיסופקו על ידי המאבטחיםהנוספות כולל הרווח של 
 ובאופן המתיישב עם מילוי התחייבויותישיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות מסמכי ההסכם, 

ל צו הרחבה ועל פי כל הסכם, לרבות על פי כל דין, על פי כ נותן השירותים כלפי המאבטחיםשל 
. למניעת ספק, האמור לעיל מתייחס אך בהסכם זהנותן השירותים של  ווהתחייבויותי והצהרותי

מאבטחים ואין בו כדי להוות התחייבות מצד המזמין בכל עבודה של הורק לתשלום בגין שעות ה
  הנוגע ליתר התשלומים הכלולים בתמורה על פי הסכם זה.  

 כולל: הסכם העבודה ,המאבטחיםולקבל את רשימת  לנותן השירותיםיוכל בכל עת לפנות  המזמין 17.5
יתר הטפסים עליהם  כלו 101טופס  ,שכר י, תלושחודשיים שעות ות, דוחשנחתם עם כל אחד מהם

 .לעבודה אצל נותן השירותים בעת קליטתוכאמור  מאבטחחתם כל 

כלפי ובכלל  כלפי עובדיו כל דין,לפי הסכם זה ולפי  נותן השירותיםבלי לגרוע מהתחייבויות וחובות  17.6
לנקוט בכל פעולה הנגזרת מן החובות והאחריות החלים הא רשאי י המזמין, בפרט המאבטחים

לנקוט באמצעים סבירים כדי  , ובכלל זהכמזמין שירות לפי הוראות החוק להגברת האכיפה ועלי
הא רשאי י המזמיןבכלל זה,  .תאם לחוק להגברת האכיפה, בההמאבטחיםלמנוע פגיעה בזכויות 

השירותים  נותןהפרת זכויותיהם על ידי  בדבר המאבטחיםהליך לטיפול בתלונות של כל לנהל 
כל מידע  למזמיןלשתף פעולה, ולמסור מתחייב  נותן השירותים. למאבטחים כךולהודיע על 

נותן  המועסק על ידי מאבטחפניה של  , במידה ותתקבל תלונה ו/אויורלבנטי, שיידרש על יד
  .בדבר פגיעה כלשהי בזכויות כאמור ,רשות הפועלת על פי דיןשל ו/או השירותים 

קבע, יי שהמזמיןהשירותים מצהיר, כי ידוע לו  נותן, לעיל 17.6בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  17.7
הודעות למזמין יוכלו למסור  שהמאבטחיםעל מנת הנדרשים , את האמצעים ועל פי שיקול דעת

 ובירור המידע שיועבר אלילשם האכיפה, לרבות להגברת חוק העל פגיעה בתנאי העסקתם על פי 
מאבטח המועסק לשלוח לכל . נותן השירותים מתחייב בקשר לכך המאבטחים יידע את כאמור, וכן

הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה  על ידיו
 .כאמורלמזמין בדבר פגיעה בזכויותיו 

זכות ו/או סעד אחרים הנתונים ובלי לגרוע מכל , לעיל 17.6בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  17.8
 נותן השירותיםכי  במועד כלשהו, למזמיןבאם יתברר , למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין

או  למאבטחיםלא שילם במועד שכר ו/או כל תשלום, זכות או הטבה אחרים שמחובתו לשלם 
עד להסדרת העניין, וזאת  לנותן השירותיםרשאי לעכב תשלום  המזמיןיהא על פי כל דין,  בגינם

צד ג'  כלפי או המאבטחחובת תשלום כלשהי כלפי  המזמיןכאמצעי בטחון בלבד ובלי להטיל על 
ם מקבלת דרישת מיי )שבעה( 7בתוך לא תתוקן על ידי נותן השירותים ההפרה שה כלשהו. במקר

את התשלומים המגיעים  למאבטחיםרשאי לשלם  המזמין, יהא בכתב ממונה האבטחה הראשי
 לפי הסכם זה.  לנותן השירותיםולקזז סכומים אלה מכל תשלום המגיע כאמור פי דין -להם על

שיקבל )אם יקבל(, במהלך על כל התראה מנהלית  המזמיןי את השירותים יעדכן באופן מיד נותן 17.9
שעניינה הפרת הוראה  ,האכיפהלהגברת מאת הממונה כהגדרתו בחוק  תקופת ההתקשרות,

או הפרת הוראת חיקוק המפורטת בתוספת  האכיפהלהגברת המנויה בתוספת השנייה לחוק 
על כל דרישת תשלום בשל הפרה כן ו ,מעובדי נותן השירותים, כלפי מי השלישית לחוק האמור

כמו כן, נותן השירותים יעדכן את המזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה  כאמור.

      כאמור.

אין מובהר בזאת כי האכיפה, להגברת חוק הת מהוראוהוראות הסכם זה ו/או  מיתרבלי לגרוע  17.10
 השירותים ו/או מי מעובדי נותןכדי ליצור בין לעיל, או באיזה מהוראותיו,  זה 17באמור בסעיף 
כדי להטיל חובה כלשהי מעסיק ו/או -יחסי עובד המזמיןלבין בטחים בפרט( )והמא נותן השירותים

 . מעסיקמכח קיומם של יחסי עובד  המאבטחיםכלפי  המזמיןעל 

 מחאה והעברהה .18

לאחר ו/או לאחרים, בשום דרך ו/או לשעבד נותן השירותים לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות  18.1
בדרך של העברת מניותיו(, את הסכם זה ו/או את זכויותיו שהיא, במישרין או בעקיפין )לרבות לא 

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

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

 .פי מסמכי ההסכםהמזמין על 

ו/או לכל גורם  EBU -לאחר ו/או לאחרים )לרבות ל להמחותרשאי להעביר ו/או  המזמין יהא 18.2
לפי  , כולן או חלקן,מסמכי ההסכםלפי נותן השירותים כלפי  ווהתחייבויותי ואת זכויותימטעמו( 
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, ובלבד שמקבל הזכויות ו/או נותן השירותיםוללא צורך בהסכמת  ,הבלעדי ושיקול דעת
נותן השירותים על פי הסכם כלפי  המזמיןההתחייבויות כאמור יקבל על עצמו את התחייבויות 

  .זה

 קיזוז; גביית סכומים .19

כל סכום המגיע  לנותן השירותים,למניעת ספק, המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום שיגיע ממנו  19.1
)לרבות כל תשלום ו/או  ו/או על פי כל דין מסמכי ההסכםעל פי הוראות  מנותן השירותיםלמזמין 

לרבות את סכום המקדמה )אם וככל שישולם , שיפוי ו/או פיצוי המגיע למזמין כאמור בהסכם זה
ו/או לגבות , (ולרבות את הקנסות )כהגדרתם להלן(ן השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה( לנות

. מובהר, כי ערבות הביצוע חילוטבכל דרך שימצא לנכון, לרבות באמצעות את הסכום כאמור 
ו/או  מסמכי ההסכםהאמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית למזמין על פי 

 על פי כל דין.

לא יהא רשאי לקזז, לנכות ו/או לעכב סכומים  נותן השירותיםעל אף האמור בכל דין או הסכם,  19.2
לנותן כלשהם מאלה אשר יגיעו ממנו למזמין )אם יגיעו( על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. 

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

 ; סיום ההתקשרות על פי הסכם זהותרופותהפרות  .20

 .1970-על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 20.1

כנספח המצורפת טבלת הפיצויים המוסכמים ביצוע השירותים על פי הסכם זה תחול מוסכם כי על  20.2
 ."(הקנסות)" להסכם זה "ח"

עקב  למזמיןכל נזק ישיר או עקיף שייגרם  בגיןכאמור בסעיף זה, יהיו בנוסף לכל תשלום  הקנסות
או לזכאים ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים למזמין  ,ההפרשות שבגינן הם הוטלו

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

לעיל, כדי  זה 20.2בסעיף  כאמור סותהקנלמניעת ספק, מובהר בזאת כי אין, ולא יהא, בתשלום 
או על פי כל דין ו/או כדי לגרוע /מסמכי ההסכם ומהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםלשחרר את 

 .מהן באופן כלשהו

בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להביא  20.3
הסכם זה לידי סיום מידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, ונותן השירותים לא יהא זכאי 

תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור, וזאת לכל 
ו/או על פי  מסמכי ההסכםגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים ו/או נוספים הנתונים למזמין על פי בלי ל

 :כל דין

, לרבות הפרה של זכויות נותן השירותים הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם 20.3.1
"מזמין השירות"  ו, בהיותהמזמין, אשר יש בה כדי להטיל אחריות על נותן השירותיםעובדי 

)שבעה( ימים מן המועד בו  7והפרה זו לא תוקנה בתוך  להגברת האכיפה,כהגדרתו בחוק 
 ;ממונה האבטחה הראשילכך, בכתב, על ידי  נדרש

ח המזמין סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי השירותים מתבצעים באופן שאינו מבטי 20.3.2
באופן רשלני ו/או מתבצעים עמידה ברמה המקצועית הנדרשת ו/או בלוחות הזמנים ו/או 

"(, הליקוי)" המזמין ו/או ממונה האבטחה הראשיבאופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנחיות 
ממונה ונותן השירותים לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת 

 הבלעדי, לתיקון הליקוי;בצעדים הדרושים, לפי שיקול דעתו  האבטחה הראשי

 נותן השירותיםבקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה על פירוק  נותן השירותים נגדהוגשה  20.3.3
ו/או הוטל  או מונה כונס נכסים, זמני או קבועו/ 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 

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

נותן יפקע ובאותו מועד לא יהיה בידי לעיל  3.5איזה מהרישיונות המפורטים בסעיף  20.3.4
 בתקף, כנדרש. רישיון חדש השירותים
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מסיבות של כוח עליון, פטירה או אובדן  במתן השירותיםלא יכול להמשיך  נותן השירותים 20.3.5
 ר( ימים רצופים.)ארבעה עש 14כושר עבודה לתקופה העולה על 

, או הפר באופן כלשהו המעורב באירועגורם מקיבל תמורה כלשהי  נותן השירותיםהוכח כי  20.3.6
 .EBU -ת עליו כלפי המזמין ו/או כלפי הוהאמון המוטלהסודיות ו תואחר את חוב

תחרות האירוויזיון בישראל בוטל או נדחה ו/או התחרות הועברה למדינה אחרת, מכל קיום  20.3.7
  סיבה שהיא. 

לעיל, זה  20.2 כי זכותו של המזמין לבטל הסכם זה כאמור בסעיף ,מודע ומסכים לכך נותן השירותים
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 זהבגין  דמי נזק כלשהם
  ביטול הסכם זה כאמור.בגין  מטעמוו/או מי  המזמיןמין וסוג שהם, כנגד 

זכות כדי לגרוע מה ,לעילזה  20.2 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  20.4

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

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

כל לו על כך, את  יורה המזמיןבמועד שבו  ,בצורה מסודרת למזמיןישיב נותן השירותים  20.4.1
והמצויים )אם  ומי מטעמלו/או  למזמיןהשייכים  ו/או רכושכל מסמך תוצרי השירותים וכן 

לא תהא כל זכות  לנותן השירותים, ספקלמניעת . השירותיםנותן וככל שמצויים( ברשותו של 
 ומי מטעמלו/או  למזמיןעיכבון על מסמכים ו/או ציוד ו/או רכוש וכל חומר אחר השייך 

 .)לרבות על תוצרי השירותים(

 לכל מילמסור את השירותים, כולם או חלקם, ו/או את המשך ביצועם, המזמין יהא רשאי  20.4.2
 (המחליף" נותן השירותים") יר השני )כהגדרתו בהזמנה(, לרבות לכששימצא לנכון

נותן שהוכנו על ידי  בתוצרים כאמור, לרבות תוצרי השירותיםלהשתמש לצורך זה בכל ו
לנותן . והכל ללא כל תמורה, שכר או פיצוי לנותן השירותים במסגרת השירותים, השירותים
 למנוע ו/או לעכב ו/או לנסותשהיא  דרך זכות להתנגד באיזו כל תהא לא השירותים
 המשךהמחליף ו/או לנסות למנוע ו/או לעכב את  נותן השירותים לבין המזמין בין התקשרות
לרבות וזאת  ,עצמו המזמין ידי על כאמור, ובין המחליף נותן השירותים ידי על , ביןהשירותים

 . בינו לבין המזמיןכספית או אחרת במקרה של מחלוקת 

מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, לרבות בביצוע  השירותיםנותן  20.4.3
נותן . חפיפה כאמור לא תזכה את נותן השירותים המחליףחפיפה הולמת וראויה עם 

)שלושים( ימים מיום  30בתשלום נוסף כלשהו, והיא תבוצע בשלמותה עד תום  השירותים
 . ור תקופת ההתקשרות מכוחואו קיצ סיום הסכם זההודעת המזמין על 

נותן השירותים סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לא ישחרר את מובהר, כי  20.4.4
ו/או על פי כל דין, אשר על פי לשונן, או מטבען, נועדו  מסמכי ההסכםמהתחייבויותיו על פי 

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

 חילוקי דעות בין הצדדים .21

כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה, שיתגלו בין המזמין ו/או מי מטעמו  מובהר 21.1
לא יפסיק או  נותן השירותים, לאיזה ממסמכי ההסכםו/או  לשירותים, בקשר נותן השירותיםלבין 

 בכל דרך אחרת שהיא. םבביצוע, ולא יפגע מתן השירותיםיאט את 

לא יהא רשאי בשום מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב ביצוע  נותן השירותיםבזאת במפורש כי  מובהר 21.2
, 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 .22
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במקרה מסוים, לא יהוו תקדים להסכם זה למשנהו ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד  ויתור, 22.1
אלא אם , הסכם זהלמקרה 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,  22.2
על זכויותיו, כולן או חלקן, על פי הסכם כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו ו/או בהפעלת זכות של צד 

 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  22.3
 ום העסקים הקרוב הבא אחריו. שאיננו יום עסקים, יידחה אותו מועד לי

התרופות והסעדים על פי הסכם זה הינם, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, בנוסף,  22.4
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 שר, ומאמצהיר  יםנותן השירות 22.5
 היתר, שיוןיאו צורך לקבל כל ר, יו, כדי לשחררו מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דיןפ שתינתן על
, המוטלים עליו על פי אחרחובה  םתשלו או או מן הצורך לשלם כל מס, היטל אגרה ,או הסכמה

 כל דין.

כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, אזי, אלא אם  אם ייקבע, כי הוראה 22.6
אי החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורשו של הסכם זה, לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר 

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

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

 מיסים .23

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

 תיקונים בהסכם זה .24

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

 סמכות שיפוט .25

הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע 
מחוז בבישראל לבתי המשפט נתונה , תהא קפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתולתו, לרבות בקשר הסכם זהמ

 בלבד, לפי סמכותם העניינית.  , ולהםירושלים

 

 הודעות .26

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

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

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

 הסכם זהכלליות  .27

ינים הכלולים בו, והוא מחליף בעניינים הכלולים בו, הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעני
, 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 
טיוטות קודמות של התכתבות, או התחייבות כאמור.  הצהרה, הסכמה, יהא כל תוקף לכל הסכם, מצג,

 הסכם זה לא תשמשנה ככלי לפרשנותו.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

  ______________  תאגיד השידור הישראלי
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 כתב הכמויות - להסכם ההתקשרות' 1אנספח 
 

 )כחלק מטופס הצעת המחיר( הצעת נותן השירותים מולא ואושר במסגרתיצורף כתב הכמויות אשר 
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 טבלאות פירוט רכיבי השכר - להסכם ההתקשרות' 2אנספח 
 

 )כחלק מטופס הצעת המחיר( הצעת נותן השירותים מולאו ואושרו במסגרתאשר  הטבלאות פוצורי
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 תכנית האבטחה המפורטת - להסכם ההתקשרות' בנספח 
 

 תצורף בהמשך
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 לוח הזמנים המפורט - להסכם ההתקשרות' גנספח 
 

 יצורף בהמשך
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 נוסח ערבות הביצוע - להסכם ההתקשרות' דנספח 
 

 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

מוחלטת, בלתי הדירה, בלתי מותנית ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום, עד לסכום של 
"(, בתוספת הפרשי סכום הקרן" -שקלים חדשים )להלן  (_______________) _____________

)כהגדרתו להלן(, על פי החישוב המפורט שלהלן )סכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה  למדדהצמדה 
ההסכם מאת המבקש, בקשר עם (, שתדרשו "סכום הערבות -)כהגדרתו להלן(, יכונה להלן  למדד

   (.7/2019)במסגרת מכרז מס'  2019אירוויזיון במסגרת אירועי אבטחה למתן שירותי  שנחתם עימו

 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.  - דש""המדד הח 2.2

, 2018שנת  דצמברבחודש  15פורסם ביום אשר ) 4.1.2019המדד הידוע ביום  - "המדד הבסיסי" 2.3
 (. 2018שנת  נובמברבגין חודש 

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

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

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

אופן כלשהו, ומבלי שיהא עליכם דרישתכם האמורה ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם או להוכיחה ב
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
ידינו בגין ערבות זו לא יעלו על סכום הערבות.  ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידיכם וישולמו על

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

 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 31.8.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6

     

 ד רב,בכבו    

____________ 
 [שם הבנק הערב]
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 נוסח אישור עוה"ד מטעם תאגיד -להסכם ההתקשרות ' הנספח 
  

 [עורך הדין]נייר מכתבים של 
 
 

  לכבוד
  הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 א.ג.נ,

 
  2019במסגרת אירועי אירוויזיון  אבטחהלמתן שירותי הסכם הנדון: 

 

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

 מולכם על ההסכם שבנדון ם"(, אשר חתהתאגידח.פ. ________________ )"_______________  .1
 .אבטחהבמתן שירותי  ואשר עיסוקו ,ופעיל, המאוגד כדין בישראל םקיי תאגיד והינ "(ההסכם)"

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 ובהסכם ולשם ביצוע התחייבויותי ולשם התקשרות

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

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

 

 :ביום _____________ על החתוםבזאת  תיולראיה בא
 

 

 
 _____________, עו"ד
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 נספח הביטוח -להסכם ההתקשרות ' ונספח 
 

 ביטוחנספח 

 נותן השירותיםאו על פי כל דין, על  מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  .1
קיימת  נותן השירותיםוכל עוד אחריות  ההתקשרות, למשך כל תקופת חשבונולערוך ולקיים, על 

(, את ההתקשרות)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך שבע שנים נוספות לאחר תום תקופת 
, והמהווה חלק '1הפח כנסהביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

", לפי העניין(, אצל אישור עריכת הביטוח" -" ונותן השירותים ביטוחיבלתי נפרד ממנו )להלן: "
 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

 
עד ולא יאוחר ממועד  להמציא לידי המזמין, נותן השירותיםללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על  .2

לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על  החתימה ובכל מקרה
כמו כן,  נותן השירותים.חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח 

מעודכן,  להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח נותן השירותיםמיד בתום תקופת הביטוח, על 
לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם  נותן השירותיםבגין חידוש תוקף ביטוחי 

 לעיל.  1זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 
 

עומד להיות  איזה מבין ביטוחי נותן השירותיםיודיע למזמין, כי  נותן השירותיםבכל פעם שמבטח  .3
 נותן השירותיםמבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 

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

 
תים, כמפורט באישור עריכת נותן השירומובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .4

, שאין בה כדי לגרוע מכל נותן השירותיםהינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על  הביטוח, 
נותן ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את מסמכי לפי  נותן השירותיםהתחייבות של 

לא תהיה כל טענה  השירותיםולנותן ו/או על פי דין,  מסמכי ההסכםממלוא החבות על פי  השירותים
 כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

 
נותן למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי  .5

לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו  נותן השירותיםכאמור לעיל, ועל  השירותים
 .מסמכי ההסכםעל פי  נותן השירותיםלהתחייבויות  נותן השירותיםמנת להתאים את ביטוחי  על

 
מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן  .6

נותן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי 
, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, , טיבםהשירותים

או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת מסמכי ההסכם ו/על פי  נותן השירותיםהמוטלת על 
 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

 
ין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש פוטר את המזמ נותן השירותים .7

לחצרי המזמין ו/או  נותן השירותיםאו מי מטעם  נותן השירותיםאו ציוד כלשהו, המובא על ידי 
כל טענה, דרישה או תביעה כלפי  לנותן השירותיםהמשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה 

ור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמ
 בזדון.

 
בנוסף לביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, על נותן השירותים לערוך את הביטוחים הבאים:  .8

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד 
בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח ₪  400,000בכלי רכב עד לסך שלישי עקב השימוש 

 במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
 

על אף האמור לעיל, לנותן השירותים הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד 
לעיל יחול, כאילו נערכו  7שלישי( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 

 הביטוחים האמורים במלואם. 
 

, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח רותיםנותן השיבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  .9
על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  מסמכי ההסכםמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  .10
לדאוג כי בידי  נותן השירותים, על נותן השירותיםקבלני משנה מטעם  או חלק מהם יינתנו על ידי

 . לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי מסמכי ההסכםקבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם 
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מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם,  נותן השירותיםמובהר בזאת, כי על  .11
 .ם היו להינתן על ידי קבלני משנהלרבות שירותים שניתנו או אמורי

 
על אף האמור לעיל, אי  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. זה נספח ביטוח .12

ימים ממועד  10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. נותן השירותיםבקשת המזמין מאת 
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תאריך                  אישור עריכת הביטוח - 1וספח נ                                    
:__________ 

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח
 .שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 מקבל האישור מעמדו הפוליסה

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

 אחר: ______ ☐

  שם: 
____________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 שם:
השידור הישראלי תאגיד 

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

 קשורות

 כתובת: 
___________________ 

 :כתובת
    _____________________ 

  השירותים המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
 אביב-בתל 2019אספקת שירותי שמירה ואבטחה להפקת אירוויזיון 

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

  הכיסויים       

מיוחדים לטובת סעיפים 
 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  5,000,000 
 ולתקופה

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
לעובד,  5,000,000

 למקרה ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
 

                ת.רטרו: 
  

למקרה  1,000,000
 ולתקופה

אחריות  
 מקצועית

4.  

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

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

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 טופס פתיחת מס' ספק -להסכם ההתקשרות ' זנספח 
 

 ספקמס' טופס פתיחת 
 

 .במערכתכספק  נותן השירותים הגדרת לצורךמלא באופן ברור את הפרטים הבאים ליש 
 

  שם החברה
 

  עיר / ישוב
 

  + מיקודכתובת
 

  מס' טלפון
 

  מס' פקס
 

מספר עוסק / מספר 
 חברה

 
 

 
 סטאטוס 
 )נא לסמן(

 

 עוסק מורשה / חברה בע"מ / עוסק פטור* / שותפות* / 
 

 אחר__________________________________

  שם הבנק + מס' בנק
 

  מס' חשבון הבנק
 

  IBANמספר 
 

  איש קשר
 

כתובת דואר 
 אלקטרוני

 

  תחום עיסוק
 

 
 יש לצרף תעודת עוסק. -או עוסק פטור  במקרה של שותפות *

 
 צילום שיק או אישור חשבון מהסניף בו מתנהל החשבון לטופס זה יש לצרף

 
 

 חתימה + חותמת _____________________________
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 טבלת קנסות -להסכם ההתקשרות ' חנספח 
 
 

  

  הפרה גובה הפיצוי המוסכם  הערות 

עד חצי  -מאבטח המאחר למשימה  לכל איחור ₪  250  
 שעה איחור 

עזב  נותן השירותיםמי מבין עובדי  לכל הפרה ₪  500,1  
את עבודתו במהלך המשמרת ו/או 
לא דאג לנעילת שערי המתקן בזמן, 
או לא ביצע את המוטל עליו במהלך 

 המשמרת.

אם נמצאה עמדת שמירה שלא  ₪  2,000  
נותן עובדי  יאוישה כלל על יד

 . השירותים
מעבר  -מאבטח המאחר למשימה  לכל איחור ₪  500  

 לחצי שעה איחור 

מאבטח שהוצב ללא המסמכים או  עבור כל הפרה ₪  500  
האישורים הנדרשים בהתאם 
להוראות הסכם זה או שהיו אלה לא 
תקפים ובכללם: רישיון נשק, 

  .תעודת מאבטח בתוקף וכיוצ"ב

 מאבטח המגיע למשימה ללא חלק  לכל הפרה ₪  250  
מהציוד האישי או עם ציוד שאינו 

 תקין. 

 מאבטח המגיע מרושל בהופעתו, לכל הפרה ₪  100  
לרבות גילוח, צחצוח נעליים, ביגוד 

 וכו' 

ש"ח עבור כל  500פיצוי של 
יום נוסף בו נמשכת אי 
העמידה במרכיב איכות 

 השירות. 

ליום הראשון ₪  250
 להפרה 

עומד בדרישות  ואינ נותן השירותים
לציוד כפי המצוין במפרט 

  השירותים

ש"ח עבור כל  000,1פיצוי של 
יום נוסף בו נמשכת אי 
העמידה במרכיב איכות 

 השירות. 

ליום הראשון ₪  500
 להפרה 

החברה אינה עומדת בתקן הציוד 
  לאירוע. 

עד לעמידה בתנאי שמירת 
הכשירות לא יוצב המאבטח 

 במשימה. 

לכל מאבטח ₪  500,1
 שאינו כשיר 

הצבת מאבטח שלא עומד בתנאי 
 שמירת הכשירות 
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עד לעמידה בתנאי שמירת 
הכשירות לא יוצב המאבטח 

 במשימה. 

הצבת מאבטח שלא עומד בקריטריונים  ליום ₪  2500
ממונה לגיוס או שלא אושר על ידי 

  האבטחה הראשי

ש"ח עבור כל  500פיצוי של 
יום בו נמשכת אי העמידה 

 במרכיב איכות השירות. 

החל מהיום ₪  500
 הראשון 

 אי עמידה בתקן נשק ותחמושת 
  

עם היוודע ₪  000,2  
 דבר ההפרה 

אי תשלום, כלשהו במהלך תקופת 
ההתקשרות, של מלוא השכר למאבטח, 
לרבות הפרשות וזכויות סוציאליות 

ובכלל זה החזר שמעבר לשכר זה 
מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה ) הוצאות

 . מהוראות הדין(


