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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:
 (1)קומה  , תל אביב6קרמניצקי מרחוב 

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

 ;", כהגדרת מונח זה בהזמנה )כהגדרתה להלן((האירוע)" 2019עתידה להתקיים בישראל בחודש מאי 

 לגורמיםפנה המזמין  ( במסגרתו30/2018מספר  פרסם המזמין מכרז פומבי )מכרז 10.12.2018וביום  הואיל:ו
י מורכבים אשר משודרים בשידור ח מוזיקה אירועיהפקת הפקת תוכן וארגון, במתן שירותי  המתמחים
המופעים, האירועים והשידורים  עבור ההפק שירותיי ארגון ושירותלמתן הצעות ציע לה , בהזמנהבטלוויזיה

  ;("ההזמנה") בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז הכל, האירוע במסגרת

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

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

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

 המכרזבמסמכי ולצורך עמידתו ביתר התחייבויותיו כמפורט ( כהגדרתם להלן)את השירותים  למזמיןלספק 
)כהגדרתה  ספיתהתמורה הככנגד  למזמין לספק את השירותיםומסכים מעוניין  והוא ,)כהגדרתם להלן(

 ;המכרזבמסמכי הוראות המפורטים התנאים וכל הבהתאם ובכפיפות ללהלן( ו

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

 ;במסמכי ההסכם

 :בין הצדדים, כדלקמןוהוסכם הותנה  ,לפיכך הוצהר

 ; הגדרות; כותרותונספחים מבוא .1

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

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

 

בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה להלן לצדם, אלא אם משמעות זו  1.3
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 :אינה מתיישבת עם הקשר הדברים

כהגדרתם, כסדרם,  -" הצעת נותן השירותים" -ו "ההזמנה" ,, "נותן השירותים""המזמין" 1.3.1
 הסכם זה.ובמבוא לבראש 

ו/או  הגב' זיווית דוידוביץכהגדרת מונח זה בהזמנה, היינו,  - "המפיק הראשי של האירוע" 1.3.2
או  המיחד ע -לעת, על ידי המזמין לשמש אדם אחר, שימונה בכתב, מעת כל ו/או מי מטעמה 

 .ם המזמיןמטע כמפיק הראשי של האירוע - הבמקומ

 להלן. 6.3בסעיף כהגדרתם  -"בעלי המקצוע"  1.3.3

 .להלן 6.5בסעיף כהגדרתם  -"בעלי המקצוע הספציפיים"  1.3.4

כל ההוצאות שישולמו בפועל על ידי נותן השירותים לצדדים שלישיים  -"הוצאות ישירות"  1.3.5
קבלות וחשבוניות כדין(, בקשר עם השירותים, במהלך תקופת )הכל בהתבסס על 

ן מראש ובכתב )לרבות במסגרת תכנית , אשר קיבלו את אישורו של המזמיההתקשרות
. לא כולל מע"מ -, והכל הביצוע המפורטת שתוכן ביחס לכל אחד מהשירותים הרלוונטיים(

משרדיות של נותן  הוצאות ,מפתח(ה)לרבות אנשי  למניעת ספק מובהר בזאת, כי שכר עובדים
בגין שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים, ביטוח, אבטחה, מזכירות  הוצאותלרבות )השירותים 

 -בגין שירותים ו/או ציוד שהמזמין ו/או ה הוצאות ,(הוצאות משפטיות והוצאות רו"חוכן 
EBU  שכרם של  עלותישלמו עבורם ישירות לספקים )שלא דרך נותן השירותים(, ובכלל זה

תקורות , להלן 6.5.1כאמור בסעיף שירות עמם יתקשר המזמין י בעלי מקצוע ספציפיים אשר
נותן השירותים מחויב , וכן כל תשלום אשר נקבע במסמכי המכרז ששל נותן השירותים

מובהר כי כל תשלום  עוד .ישירות לצורך חוזה זה, לא ייחשבו כהוצאות על חשבונו לשאת בו
חרוג מהתשלום המאושר )כהגדרתו להלן(, מבלי שהתקבל אישורו ילמי מבעלי המקצוע, אשר 

יחשב כהוצאה ישירה לצרכי חוזה זה )ובכלל ישל המזמין לחריגה כאמור מראש ובכתב, לא 
 (.השירותיםצאות ו/או בעמלת זכה את נותן השירותים בהחזר הויזה לא 

 תשלומים לצדדים שלישיים, כמפורט להלן, אשר לא יילקחו בחשבון -"הוצאות מוחרגות"  1.3.6
נותן השירותים על ידי  למניעת ספק, גם אם הם ישולמו) עמלת השירותיםלצורך חישוב 

ובלי לגרוע מזכותו של נותן השירותים לקבל החזר  ,בפועל כחלק מההוצאות הישירות
תשלומים בגין מיסים, אגרות, : (הוצאות בגינם בהתאם ובכפיפות להוראות מסמכי המכרז

חברת החשמל רשויות מוסמכות )כגון: מכבי אש, , תשלומים לרישיונות ו/או היתרים
מכח  מבעלי המקצוע (, תשלומים מיוחדים שישולמו על ידי נותן השירותים לאיזהוכיוצ"ב

)מעבר לתשלום המאושר, כהגדרתו להלן(, לרבות  בינם לבין נותן השירותיםהחוזה שייחתם 
לחו"ל, טיסות הוצאות נסיעה )לרבות , בגין שינויים ו/או תוספת תמורה תשלומים כאמור

 העתקות, צילומים, שליחויות וכיוצ"ב. בגין וכן עלויות עלויות מימון, ככל שיידרש(, 

 .להלן 2.2בסעיף כהגדרתו  -שירות הרלוונטי" "ה 1.3.7

מסמכי על פי  נותן השירותים לספק בקשר לאירועאשר על  השירותיםכל  -"השירותים"  1.3.8
, וכן השירותים המפורטים בהזמנה ו/או במפרטכל השירותים  , לרבותמהםאו כנובע  המכרז

כל עבודה אחרת, הקשורה ו/או הדרושה, באופן ישיר או עקיף, לביצוען המלא של כל 
 .המכרזמסמכי על פי  נותן השירותיםהתחייבויותיו של 

ביחס לכל אחד מבעלי המקצוע אשר עימם יתקשר נותן השירותים  - "התשלום המאושר" 1.3.9
התשלום שהמזמין אישר לשלם לאותו בעל מקצוע במסגרת תכנית  -מתן השירותים לצורך 

 להלן. 2.2.1הביצוע המפורטת, כמפורט בסעיף 

שתשולם לנותן השירותים בגין מתן השירותים וקיום כל התמורה  -" הכספית "התמורה 1.3.10
תהא מורכבת אשר  להלן(, 9.1בסעיף )כהגדרתה  המכרזהתחייבויותיו על פי מסמכי יתר 

נקבעה בהתבסס מהתשלום החודשי ומעמלת השירותים )כהגדרת מונחים אלו בהזמנה( אשר 
 .בהצעת נותן השירותיםשנכללה על ההצעה הכספית 

 .להלן 9.5.1כהגדרתו בסעיף  -"חשבון הוצאות"  1.3.11

ה' בכל שבוע שבו מתנהלים עסקים סדירים בבנקים  -כל אחד מהימים א'  - "יום עסקים" 1.3.12
חג, מועד, ערב חג או יום שבתון שבו בנקים בישראל לא פתוחים למתן למעט בישראל, 

 .שירותים לקהל

, להזמנה 1ב'צורף כנספח  אשר ,למתן השירותיםלוח הזמנים הכללי  -"לוח הזמנים הכללי"  1.3.13
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 .ההזמנהלרבות כל תיקון בו, שיעשה על ידי המזמין, בהתאם להוראות 

, נותן השירותים, שיוכן על ידי למתן השירותיםלוח זמנים מפורט  -"לוח הזמנים המפורט"  1.3.14
, הכל כאמור המפיק הראשי של האירועעל בסיס לוח הזמנים הכללי, ויאושר בכתב על ידי 

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

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

 לוח הזמנים הכללי ולוח הזמנים המפורט. -"לוחות הזמנים"  1.3.15

 הסכם זה.על  המזמיןהמוסמכים של  ונציגימועד חתימת  - "מועד החתימה" 1.3.16

נתנו על ידי המזמין ני)ובכלל זה כל התשובות ש כהגדרתם בהזמנה -" המכרז"מסמכי  1.3.17
שצורף טופס ההצעה  וכן במסגרת הליך ההזמנה שנשאלו )ככל שנשאלו(הבהרה הלשאלות 

 . השירותיםוהוגש על ידי נותן השירותים במסגרת הצעת נותן  ,כנספח "ג" להזמנה

, ואשר העתקו ("ב"כנספח ) להזמנה שצורף השירותיםמסמך הגדרת  - השירותים" מפרט" 1.3.18
 להסכם זה.  "אכנספח "מצורף 

נותן השירותים אשר בקיא בניהול תקציבים  גורם בכיר מטעם - "נציג נותן השירותים" 1.3.19
וכספים, אשר פרטיו יימסרו למזמין על ידי נותן השירותים עד ולא יאוחר ממועד החתימה, 

, כוחו וכנציגו המוסמך של נותן השירותים לכל ענין תקציבי הנוגע לאירוע-כבאאשר ישמש ו
 להלן. 6.9והכל כאמור בסעיף 

( יליוןמ) 1,000,000 שלבסך ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,  -" הביצוע"ערבות  1.3.20
להסכם  "ד" כנספח , וערוכה בנוסח המצורף, בתוספת מס ערך מוסף כדיןחדשים שקלים

 .זה

כל מי שיועסק ו/או שעמו יתקשר נותן השירותים לצורך מתן השירותים  - "צוות השירותים" 1.3.21
נותני נותן השירותים,  המועסקים על ידיאנשי המפתח, יתר , לרבות המכרזמסמכי על פי 

, שלוחי כל הגורמים האמורים, וכל גורם אחר או וכל מי מטעמםשירותים לנותן השירותים, 
  .בשמם בקשר עם מתן השירותיםנוסף שיפעל מטעם הגורמים האמורים או 

 להלן. 2.2.1סעיף כהגדרתה ב - "תכנית הביצוע המפורטת" 1.3.22

 להלן. 4.1בסעיף כהגדרתה  -"תעודת ההשלמה"  1.3.23

, לרבות בקשר לאירוע המכרזמסמכי על פי  השירותיםמתן תקופת  -ההתקשרות"  "תקופת 1.3.24
 .בהתאם להוראות הסכם זה תקופה כאמורה כל הארכה של

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

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

ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות  המכרזבמסמכי של אי בהירות ו/או דו משמעות  מקרהבכל  1.6
, כי אז תחולנה תמיד אותן הוראות וייוחסו תמיד המכרזמסמכי המסמכים השונים המהווים את 

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

זה לעיל, בכל מקרה של אי בהירות ו/או דו משמעות במסמכי  1.6 בסעיףהאמור  מכלליותבלי לגרוע 
, המכרזו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המסמכים השונים המהווים את מסמכי  המכרז

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

למניעת ספק, הוראות סעיפי הסכם זה נועדו אך ורק להוסיף, בעניינים האמורים בהם, על זכויותיו  1.7
 המכרזיתר מסמכי ו/או ב השירותים, הקבועות במפרט נותן השירותיםשל  והתחייבויותיושל המזמין 

 ו/או בהוראות כל דין, ואין בהן כדי לגרוע מהן באופן כלשהו.
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 :להלן מצורפים כנספחים להסכם זה המסמכים המפורטים 1.8

 ;)נספח "ב" להזמנה( השירותים מפרט - 'א נספח 1.8.1

 ;" להזמנה(1טופס ההצעה הכספית העדכני )נספח "ג' - 1נספח א' 1.8.2

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

 ;ספק מספר לפתיחת בקשה טופס  - 'ג נספח 1.8.4

 ;הביצוע ערבות נוסח -ד'  נספח 1.8.5

 ;השירותים נותן מטעם"ד עוה אישור נוסח  - 'ה נספח 1.8.6

 נספח הביטוח.  - 'ו נספח 1.8.7

 השירותים .2

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

, עיקריים שלבים שניבלמסמכי המכרז,  בהתאם, למזמיןיסופקו על ידי נותן השירותים  השירותים 2.2
  :כדלהלן

, בהתאם להנחיית המזמין, תכנית , על חשבונונותן השירותיםיכין במסגרתו  - שלב התכנון 2.2.1
פציפי )אחד או יותר( מבין השירותים )לפי קביעת לתחום/שירות סבהתייחס מפורטת 

פירוט באשר לאופן ביצועו של השירות אשר תכלול , "(השירות הרלוונטיהמזמין( )"
לוח הזמנים המפורט(, כוח אדם נדרש וכן כפוף ל, לוח זמנים רלוונטי )אשר יהא הרלבנטי

פירוט של כל ההוצאות הישירות "(, תוך שירות הרלוונטיהתקציב )" תכנון תקציבי מתאים
הכל בהתאם להנחיות שיינתנו לנותן  ,שנלקחו בחשבון לצורך הכנת תקציב השירות הרלוונטי

   (;"המפורטת הביצוע"תכנית ) לעת מעת, המזמיןהשירותים בקשר לכך על ידי 

תכנית הביצוע המפורטת תוצג לאישורו של המזמין במועד עליו יורה המזמין והמזמין יהא 
או לדרוש מנותן השירותים לערוך בה כל שינוי, לפי שיקול ו/ , כולה או חלקה,רשאי לאשרה

לרבות עדכון של תקציב השירות הרלוונטי ו/או של כל אחת דעתו הבלעדי של המזמין, 
יהא  ונותן השירותיםהשירותים במסגרת התקציב האמור,  מההוצאות שפורטו על ידי נותן

יצוע המפורטת בהתאם להנחיות המזמין כאמור ועל פי לוחות מחויב לעדכן את תכנית הב
למניעת ספק, תכנית הביצוע המפורטת תוכל  .שיוגדרו לצורך כך על ידי המזמיןהזמנים 

להתייחס לכל חלק מהשירותים, כפי שיורה המזמין, ולכל תחום הכלול בשירותים, ונותן 
עוד  השירותים יפעל בהתאם להנחיות שתינתנה לו על ידי המזמין בקשר לכך, מעת לעת.

להקטנת כל אחת יובהר למניעת ספק, כי המזמין יהא רשאי לדרוש מנותן השירותים לפעול 
מההוצאות הישירות שתפורטנה על ידיו במסגרת תקציב השירות הרלוונטי )ככל שהמזמין 

לבקש מנותן השירותים לקבל הצעות  ו/או(, ו/או אינה נחוצה יסבור כי היא אינה סבירה
 -בהתאם להנחיות המזמין )לרבות מחיר ממספר גורמים בקשר עם כל הוצאה כאמור, והכל 

הנחיות באשר לאופן הפנייה של נותן השירותים לקבלת הצעות  -עתו של המזמין לפי שיקול ד
מחיר מהגורמים השונים ו/או באשר לאופן שבו תוגשנה הצעות המחיר על ידי אותם גורמים(, 

 -ביחס לכל אחד מהשירותים הרלוונטיים  -במטרה להביא לכך שתקציב השירות הרלוונטי ו
בתכנית  כל אחד מהתשלומים לבעלי המקצוע שייכללומין. יעמוד ביעדים הכספיים של המז

   ".התשלום המאושר" -לעיל ולהלן יקרא יהביצוע המפורטת שתאושר על ידי המזמין 

באישורה של תכנית הביצוע המפורטת למניעת ספק, מובהר בזאת במפורש, כי אין ולא יהא 
מסמכי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי נותן השירותים , כדי לשחרר את על ידי המזמין

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

 , במלואן ובמועדן.מסמכי המכרז למתן השירותים ולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי

הביצוע לתכנית  בכתב, שלב זה יבוצע אך ורק בכפוף לקבלת אישורו של המזמין - שלב הביצוע 2.2.2
)לרבות למניעת  לעיל 2.2.1המפורטת )על כל היבטיה( ביחס לשירות הרלוונטי, כאמור בסעיף 

ספק, אישורו של המזמין מראש ובכתב לתקציב השירות הרלוונטי שייכלל בתכנית כאמור, 
, ובמסגרתו נותן השירותים יהא אחראי ולכל אחת מההוצאות הישירות שפורטו במסגרתו(
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שאושרה בהתאם לתכנית הביצוע המפורטת  השירות הרלוונטי את לספק לבצע או )לפי הענין(
  .כאמור וליתר הוראות מסמכי המכרז

מובהר, כי לא יהא באישורה של תכנית הביצוע המפורטת על ידי המזמין בשלב התכנון, 
לעיל, כדי לגרוע מזכותו של המזמין לדרוש מנותן השירותים להביא  2.2.1כאמור בסעיף 

ל המזמין, בשלב הביצוע, כל פרט הנוגע לביצועו של השירות הרלוונטי )הכל לפי לאישורו ש
בחירת המזמין(, לרבות את תנאי ההתקשרות עם בעלי המקצוע ו/או את נוסח החוזה 

כמו כן, המזמין יהא רשאי  שייחתם בינם לבין נותן השירותים בקשר לשירות הרלוונטי.
ר לאישורו )של המזמין( כל חשבונית לתשלום עביהלדרוש מנותן השירותים, בכל עת, ל

שתוגש על ידי מי מבעלי המקצוע בקשר עם השירותים, וזאת עובר לתשלום התמורה בגינה 
  .וכתנאי לתשלומה לאותו בעל מקצוע על ידי נותן השירותים

את שלב התכנון ובהמשך את שלב הביצוע, רק לגבי  , בכל פעם,יבצע נותן השירותיםכי  ,בזאת מובהר
יתר , ואילו על ידי המזמין )"השירות הרלוונטי"(וגדר לביצוע יאשר  השירותיםאותו חלק של 

רק לאחר  יסופקו ו/או יבוצעו על ידי נותן השירותיםלפי העניין(  - מהם)או כל חלק אחר  השירותים
. עוד מובהר, כי מועד התחלתו של כל שלב )היינו: קבלת הוראה מפורשת להתחלת ביצועם מהמזמין

שלב התכנון או שלב הביצוע, לפי הענין( ביחס לכל אחד מהשירותים הרלוונטיים, ייקבע על ידי 
 המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

, בין היתר, ףכפוביחס לכל אחד מהשירותים, , שלב התכנון לשלב הביצועכי המעבר בין עוד מובהר, 
שלב התכנון לגבי השירות הרלוונטי )וקבלת אישור המזמין לתכנית הביצוע המפורטת ביחס  להשלמת

אליו(, וכן לכך שנותן השירותים יקבל הוראה בכתב מהמזמין לפיו הוא רשאי להתחיל בביצוע 
 לעיל. 2.2.2השירות הרלוונטי כאמור בסעיף 

למניעת ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות לנותן השירותים לספק את 
השירותים, כולם או חלקם, כמקשה אחת וללא חלוקה לשלבים כאמור לעיל, ו/או להורות לנותן 

מפורטת )או מבלי ביצוע תכנית  שתוכן לגביוהשירותים להתחיל בביצוע איזה מהשירותים גם מבלי 
(, הכל לפי שיקול דעתו הנדרשיםההיבטים  שתוכן לגביו תכלול את כלמפורטת יצוע ההבתכנית ש

 הבלעדי של המזמין.

, ברציפות ובהתאם ללוחות הזמנים, במיומנות ביעילות, נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים 2.3
ונם לפי מיטב כללי המקצוע ובמירב השקידה, המסירות והנאמנות, לשביעות רצ, וברמה מעולה

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

 EBU -על ידי ה בקשר לאירועספק, בהתאם להנחיות ולנהלים הרלוונטיים שנקבעו ו/או שייקבעו 
 מידע לאבטחת בנוגעאירופאים  ולתקניםסטנדרטים ל ובכפוף, לל זה בהתאם לכללי האירוויזיוןובכ

 .הפרטיות על ושמירה

נותן מתן השירותים, או )לפי העניין( לצורך במסגרת לעיל,  2.2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2.4
 :מתחייב השירותים

 המפיק הראשי של האירועאו /המזמין ושיינתנו לו מעת לעת על ידי בהתאם להנחיות  לפעול 2.4.1
עת, מהן הדרישות הספציפיות בקשר עם מתן )אשר יהיו רשאים לקבוע ולהגדיר, בכל 

, הוראות ביצוע השירותיםתוך כדי  לנותן השירותים, מעת לעת,להמציא ו/או  השירותים
, וכן לעיל( 2.2בסעיף בהתבסס, בין היתר, על האמור והכל ביאורים לפי הצורך, או  נוספות
 יתר הגורמים אשר יספקו למזמין שירותיםכל בשיתוף פעולה מלא ובתאום עם: )א(  לפעול

אשר בתחום  יפו-עיריית תל אביבבקשר עם האירוע; )ב( עם נציגי  לרבות ציוד ואמצעים()
גורמים ו EBU -נציגי כל יתר הרשויות המוסמכות; )ג( עם נציגי ה כןשיפוטה ייערך האירוע ו

והכל בהתאם  ,EBU -ע מטעם ההיו אמונים על היבטים שונים בקשר לאירונוספים אשר י
 ; וכןהמפיק הראשי של האירועאו /ו ובכפיפות להנחיות המזמין

להחזיק, בכל עת, בציוד, באמצעים ובכוח האדם, כנדרש לשם מתן השירותים על פי מסמכי  2.4.2
, וכן להקפיד ולהתעדכן באופן רציף בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום המכרז

לענין זה מובהר, כי נותן השירותים יידרש להחזיק בכל עת, צוות לגביו מסופקים השירותים. 
המפיק הראשי אשר יהא זמין לביצוע כל משימה שתידרש על ידי ירותים, עובדים ו/או נותני ש

, ככל ממועד דרישתו ( שעותעשרים וארבע) 24, וזאת בתוך של האירוע, בקשר עם האירוע
"משימה דחופה", ותוך  -שמדובר במשימה אשר המפיק הראשי של האירוע מגדיר אותה כ

יעלה על שבוע(, ככל שמדובר במשימה אשר פרק זמן של ימים ספורים )אשר בכל מקרה לא 
 "משימה דחופה", כאמור. -לא הוגדרה כ

 , כי:ומובן לנותן השירותים מובהר בזאת במפורש 2.5
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מבוססת על תכנון )לרבות במסגרת מפרט השירותים( רשימת השירותים שבמסמכי המכרז  2.5.1
, והיא EBU -ראשוני ובסיסי של האירוע, שהוכן על ידי המזמין, בין היתר בהתאם לדרישות ה

רשימת השירותים האמורה ומפרט השירותים . רשימה סגורה המהוו אינה ממצה ואינה
צפויים להתעדכן מעת לעת, עם ההתקדמות בהליך התכנון המפורט של האירוע ומימושו, 

תים יידרש לספק את כל השירותים שיידרשו, בהתאם להנחיות המזמין ו/או ונותן השירו
המפיק הראשי של האירוע, לצורך הפקתו המיטבית של האירוע בהתאם לתכנון המפורט 

כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין זה לעיל  2.5.1בסעיף למניעת ספק, אין באמור כאמור. 
את  צמצם או להרחיבלהוסיף או לגרוע משימות שונות מרשימת השירותים שלעיל ו/או ל

 במסמכי המכרז; וכןכאמור שיוזמנו מנותן השירותים היקף השירותים 

האירוע, אשר מצוי בשלבי תכנון ראשוניים בלבד, וכן בשל מידת בשל גודלו ומורכבותו של  2.5.2
( והסמכויות הרחבות המוקנות EBU -)באמצעות המפקח מטעם ה EBU -מעורבותו של ה

יידרש לבצע נותן השירותים אשר  השירותיםבכל הקשור לאפיון האירוע ותכנונו,  EBU -ל
ו הבלעדי של המזמין ובהתאם לצרכיו בפועל ייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, לפי שיקול דעת

בלי ו)לרבות כפי שיתעדכנו מעת לעת לאור התקדמות הליך תכנונו המפורט של האירוע(, 
המזמין שומר לעצמו את הזכות להתערב ו/או להורות ו/או לפקח על לעיל,  2.2לגרוע מסעיף 

ומבלי  ומחלקי השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין כל אחד ואחד משלבי
 .שיידרש לנמק את החלטותיו

לגרוע מאחריות ו/או מחובותיו  לעיל כדי 2.5.2 -ו 2.5.1בסעיפים מור למניעת ספק, מובהר שאין בא
דרישה ו/או תביעה ו/או טענה  א לנותן השירותים כללא תהשל נותן השירותים על פי מסמכי המכרז, ו

  כך.בקשר ל ,ו/או כל גורם אחר או נוסף EBU -כלשהי כלפי המזמין, ה

אינו מתחייב לקבל את השירותים באופן בלעדי מנותן השירותים, והוא יהא  המזמיןבהר בזאת כי מו 2.6
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 יהאשירותים אינו, ולנותן המובהר בזאת, כי בשום מקרה, למניעת ספק,  2.7
מצג כלשהו בשם  לתתאו /ו, וו/או מי מטעמהמזמין ו/או להתחייב בשם ו/או עבור  ו/או לבצע פעולות

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

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

 נותן השירותיםוהתחייבויות הצהרות  .3

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

בהתאם ובכפיפות בסטנדרטים ושירותים עצמאי,  ן, כנותםשירותיהאת  למזמיןלספק  ןמעונייא וה 3.1
 .המכרזבמסמכי לתנאים ולהוראות המפורטים 

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

את  לספק מתחייבוהוא  במלואן ובמועדן,, המכרזמסמכי כל התחייבויותיו על פי לשם ביצוע ו
לקיים קשר שוטף ולשתף  ובכלל זה, המכרזבהתאם לכל הדרישות הקבועות במסמכי  השירותים

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

עדכנים מעת לעת של לספק את שירותים באופן המיטבי, בהתאם לצרכים המת, והכל במטרה האירוע
 האירוע. הכוללת של תוהצלחהמזמין, וכחלק בלתי נפרד ממכלול העבודות הדרושות לשם 

מעת לעת, עם ההתקדמות בהליך התכנון  להתעדכן עשויומקובל עליו, כי מפרט השירותים  לוידוע  3.3
למפרט לספק את כל השירותים שיידרשו בהתאם  מתחייבהמפורט של האירוע, ונותן השירותים 

ערוך ונכון לכך, מכל צהיר ומתחייב כי הוא והוא מ, השירותים כפי שיתעדכן מעת לעת כאמור
 ו/או לארכה לשינויכדי לגרום , כאמור לעילכשלעצמו  בעדכון מפרט השירותיםוכי לא יהא  ,הבחינות

למניעת ספק, אין . הכספית כל תוספת לתמורהב את נותן השירותים ו/או כדי לזכות הזמנים ותבלוח
על ידי נותן שיסופקו את היקף השירותים  או להרחיבבאמור כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לצמצם 

 . בהסכם זהכאמור השירותים 

בלוחות הזמנים, וכי יכולתו  נותן השירותיםהוא מודע לכך, שהמזמין רואה חשיבות עליונה לעמידת  3.4
קבלני משנה, גדול של עובדים, צוות  לנהל, ובכלל זה לעמוד בלוחות הזמנים נותן השירותיםשל 

ל מספר משימות שונות במסגרת השירותים, תוך ניהובו זמנית  כן לבצעו ספקים ונותני שירותים,
 על ידי המזמין.  נותן השירותיםהיוותה שיקול משמעותי בבחירת  ,גורמים שונים והפעלה של
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, כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות משך כל תקופת ההתקשרות יש בידיו, וימשיכו להיות בידיו 3.5
, EBU -הו/או  המזמיןו/או על פי הנחיית ו/או ההסכמות הנדרשים )ככל שנדרשים( על פי כל דין 

 מסמכי ההסכם ועל פי כל דין.אספקת השירותים על פי ל

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

על ביצוע יתר  מתן השירותים, ו/או כדאיותעל ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו, ו/או על 
, וניתנה לו הזדמנות מלאה לשאול שאלות, לברר המכרזמסמכי על פי  נותן השירותיםהתחייבויות 

והוא קיבל , לאירוע ו/או למתן השירותים, או כל חלק מהםולבקש כל מידע הנוגע ו/או הקשור 
תשובות, הבהרות ומידע ככל שביקש בקשר לכך, והשיג וקיבל את כל המידע והפרטים שהתבקשו על 

 ידיו, לשביעות רצונו המלאה.

המכרז )ובכלל זה מסמכי כל  ובדק היטב את ןבח הוא, לעיל 3.6בסעיף בלי לגרוע מכלליות האמור  3.7
וכן מסמכים ופרסומים פומביים בקשר עם ארגון  ואת כללי האירוויזיון ספחיו(את הסכם זה על נ

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

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

מתן השירותים, זכויות כלשהן )לרבות עם בקשר , וו/או בעסקי ועילותפר בפימפר ולא  וא אינוה 3.8
 .זכויות קניין רוחני( של צד שלישי כלשהו

 מזמיןבמנע מכל פעולה, אמירה ו/או מחדל העלולים לפגוע ייו, המזמיןפי לכשמור על נאמנות יהוא  3.9
 ., בכל צורה שהיאהטוב מםאו בש במוניטין שלהם, , ברכושםלרבות בעיסוקיהם ,וו/או מי מטעמ

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

ם צאות בגין העסקת עובדי, לרבות: הוהמכרזמסמכי על פי  ושהם, הכרוכים בביצוע התחייבויותי
הוצאות ביטוח, , צוות השירותיםבין התקשרויות עם יתר הגורמים המהווים את ו המועסקים על ידיו
בקשר עם מתן )ככל שדרושים( שיונות הדרושים יהוצאות בגין היתרים, אישורים ורהוצאות אבטחה, 

צילומים, הובלה, , (, ככל שיידרשלחו"ל, נסיעות )לרבות השירותים, מיסים, היטלים, תשלומי חובה
מתן השירותים, או כנובע מהם ו/או בוכן כל הוצאה אחרת ו/או נוספת הכרוכות  חומרים, אמצעים

ו/או על פי כל דין ו/או הכרוכות בביצוע  המכרזמסמכי על פי  נותן השירותיםהמוטלת על 
 ;על פיהם, או כנובע מהם והתחייבויותי

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

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

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

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

 .איסור, מניעה ו/או מגבלה כאמור ולהטיל עלי

על פי מסמכי  ךמוסמ; הוא ישראלדין בתאגיד המאוגד כ הוא -ככל שנותן השירותים הינו תאגיד  3.12
א ועל פיו, וה ולהתקשר בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיועל פי כל דין החל עליו,  וההתאגדות של

בהסכם  וועל פי כל דין לשם התקשרות וקיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי ההתאגדות של
 םלכך כדין וחתימת כוהוסמ מום על הסכם זה בשמיעל פיו; החות וזה ולשם ביצוע התחייבויותי

, ימציא נותן החתימה מועדעד ולא יאוחר מ; , לכל דבר ועניין בנוגע להסכם זהותומחייבת א
 .להסכם זה, חתום על ידי עו"ד "הנספח "השירותים אישור בנוסח 

 תקשרותתקופת הה .4

המזמין, ועד  על ידי זההסכם  על החתימהממועד  החלתהיה  נותן השירותיםתקופת ההתקשרות עם  4.1
לפיו  , בכתב,המזמין ו של, וקבלת אישורלמועד סיומו של האירוע ופירוקו ופינויו המוחלט של האתר

, לשביעות המכרזנותן השירותים השלים את מתן השירותים ועמד בכל התחייבויותיו על פי מסמכי 
  "(.תעודת ההשלמה)" EBU -רצונם המלאה של המזמין וה

 ,לשם מתן השירותיםתקשרות הבלעדי, להאריך את תקופת הה ורשאי, על פי שיקול דעתיהא  המזמין 4.2
ם ו/ם במהותיה/יו דומא/אשר יה ,לאירוע/ים נוסף ביחסים, באותם תנא, נותן השירותים על ידי
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בשנה  ואשר יתקיים/מו באותה שנה קלנדארית שבה יתקיים האירוע, או, וןלתחרות האירוויזי
יזכה/ו  ןבתחרות האירוויזיו אם וככל שנציג/י המזמין -( 2020הקלנדארית שתבוא אחריה )שנת 

  ."(התקופה הנוספת)"בתחרות האירוויזיון 

 והינה זכות לתקופה הנוספת כאמור לעיל התקשרותכי הארכת תקופת ה אתמובהר בז ,מניעת ספקל
יהא  מיןזוהמ, של המזמין הבלעדי ועל פי שיקול דעתהיא תיעשה )אם בכלל( ו המזמיןהבלעדית של 

 .בלבדביחס לחלק מהשירותים ריכה רשאי שלא להאריך את תקופת ההתקשרות או להא

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

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

ומכל סיבה  רשאי, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרותיהא לעיל, המזמין  4.1 בסעיףהאמור על אף  4.3
ולקצר את תקופת  הסכם זהמו של לסיולהביא לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין,  ,שהיא

 ( ימים מראששלושים) 30 נותן השירותיםשלח לי, וזאת בהודעה בכתב, אשר תההתקשרות מכוחו
קופת ההודעה , או בתום תהסיוםבהודעת  המזמיןבמועד אשר יקבע על ידי )כאשר  "(הודעת הסיום)"

הם, יבוא לקיצו הסכם זה ותסתיים תקופת ההתקשרות על י, לפי המאוחר מבינלעילכאמור  מראש
לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין זה  4.3למניעת ספק, אין באמור בסעיף . (פיו, על כל המשתמע מכך

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

 4.3 השירותים מודע ומסכים, כי זכותו של המזמין לקצר את תקופת ההתקשרות כאמור בסעיףנותן 
זה לעיל, הינה זכות יסודית המוקנית למזמין על פי הסכם זה, וכי הוא לא יהא זכאי לפיצוי, החזר 
הוצאות או דמי נזק כלשהם בגין קיצור תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, וכי לא תהא לו כל טענה, 

אין באמור כדי לגרוע  .כךמכל מין וסוג שהם, כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין  דרישה ו/או תביעה,
ובכפוף ה לעיל ז 4.3במקרה של קיצור תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  -מזכותו של נותן השירותים 

שמועד קיומן חל עד למועד  המכרזמסמכי לכך שנותן השירותים ימלא את כל התחייבויותיו על פי 
חלק יחסי מהתמורה המגיעה לו עד למועד הפסקת ההתקשרות, כפי לקבל  - הפסקת ההתקשרות

למועד מתן  עדשתיקבע על ידי המזמין בהתחשב בשירותים שסופקו בפועל על ידי נותן השירותים, 
בהזמנה( ביחס לתקופה שקדמה למועד  7.2את החזר ההוצאות )כהגדרתו בסעיף , וכן הודעת הסיום

 ., בשינוים המחויביםלהלן 9פיפות להוראות סעיף בהתאם ובכ והכל, מתן הודעת הסיום

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

 הזמנים  ותלוח .5

 לוח הזמנים הכללי 5.1

, ואת כל ימצהיר ומאשר בזאת, כי בחן בקפידה את לוח הזמנים הכלל נותן השירותים 5.1.1
לבצע במקביל מספר הדרישה , לרבות מתן השירותיםלגבי  ממנוהמשמעויות הנובעות 

על מנת לעמוד בלוח הזמנים משימות במסגרת השירותים באמצעות צוותי עבודה שונים, 
ובלי , לחלקים מהשירותים EBU -המזמין והשל  םאישורקבלת ולרבות הדרישה להאמור, 

וצוות השירותים כי הוא , והוא מתחייב שיהיה בכך כדי להביא לחריגה מלוחות הזמנים
 .וללא כל חריגה מהםת כל השירותים בהתאם ללוחות הזמנים יספקו א מטעמו

, ומועד להשלמתין( ייקבע יאו )לפי הענ, שלא נקבע מהשירותיםיבצע כל חלק  נותן השירותים 5.1.2
 .העבודותבהשלמת , ובכל מקרה באופן שלא יגרום כל עיכוב זמן סבירבהקדם האפשרי ותוך 

 זמנים מפורטלוח  5.2

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

, ויכלול, בין לוח הזמנים הכלליייגזר מ, אשר למתן השירותיםלוח זמנים מפורט  -השירותים 
שהם מסופקים על ידי נותן , בין המכרזבמסגרת מסמכי  הנדרשים תיםהשירוהיתר, את כל 

המפיק הראשי , הכל ברמת פירוט כפי שתיקבע על ידי השירותים ובין על ידי כל גורם מטעמו
 (. "לוח הזמנים המפורט") של האירוע
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, יוגש לאישור לעיל 5.2.1השירותים כאמור בסעיף לוח הזמנים המפורט שיוכן על ידי נותן  5.2.2
של המפיק  דרישתו הראשונהממועד  ( ימיםחמישה) 5תוך בהמפיק הראשי של האירוע 

 . הראשי של האירוע

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

. מובהר בזאת, כי עדכון לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל, יעשה אך ורק לעניין של האירוע
ם, ומשך הזמן המוקצב לביצועבין השירותים השונים  יחסי הגומלין, השירותיםמתן סדר 

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

 בלוחות הזמנים נותן השירותיםעמידת  5.3

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

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

העובדים  מספרבאמצעות הגדלת ו/או  בכתב, להגבירו )בין באמצעות הבאת ציוד נוסף
יראה לנכון  שהמפיק הראשי של האירועלסוגיהם השונים, ובין באמצעות כל הוראה אחרת 

מתחייב לבצע כל  נותן השירותיםהזמנים(.  ותכדי למנוע חריגה מלוח לנותן השירותיםלתת 
בלי שתהא בכך עילה לדרישת ו/או לקבלת תוספת כלשהי לתמורה כאמור, וזאת  הוראה

זה לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע  5.3.2בסעיף למניעת ספק, אין באמור . הנקובה בהסכם זה
 במועד. העבודותבקשר להשלמת  נותן השירותיםבאחריות 

הכל כפי שייקבע על ידי  -השונים  השירותיםיהא רשאי לקבוע סדר עדיפויות לביצוע  המזמין 5.3.3
 תוספת כלשהי ו/או לקבלת הבכך עילה לדריש שתהאבלי ו המפיק הראשי של האירוע

 .ההנקובה בהסכם ז לתמורה

 ; נציג נותן השירותיםבעלי מקצועצוות נותן השירותים; העסקת  .6

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

תים בהתאם המועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידי נותן השירותים יאפשרו את מתן כל השירו
 ובהוראות כל דין. המכרזבמסמכי לכל התנאים והדרישות הקבועים 

לעיל, נותן השירותים מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים  6.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  6.2
ואשר יועסקו על ידי  על ידי המזמין במסגרת הליך ההזמנה את אנשי המפתח, אשר זהותם אושרה

למניעת ספק, מובהר  .השירותים נותן השירותים במשרה מלאה, ואשר כל עיסוקם יהא במסגרת מתן
שנותן השירותים לא יהא רשאי להחליף את מי מבין אנשי המפתח, אלא אם קיבל לכך את אישורו 

 של המזמין, מראש ובכתב.

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

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

נותן השירותים מתחייב, כי בכל התקשרות בינו לבין בעל מקצוע כלשהו בקשר עם השירותים או כל  6.4
ההסכם, באופן שיבטיח, שכל התחייבויותיו  חלק מהם, תיכללנה ההוראות הרלבנטיות מתוך מסמכי

של נותן השירותים, על פי מסמכי ההסכם, הרלבנטיות, במישרין או בעקיפין, לבעל המקצוע ו/או 
לסוג העבודה שלשמה נשכרו שירותיו של בעל המקצוע, תחולנה, ללא יוצא מן הכלל, על אותו בעל 

ו/או המזמין ו/או המפיק  EBU -הלהוראות  ציותן י, לרבות, למניעת ספק, הוראות לעניישירות מקצוע
ו/או למי מטעמם  EBU -למזמין ו/או ל המאפשרת הוראה הראשי של האירוע ו/או מי מטעמם,

של בעל המקצוע כלפי  ויוזכויות והתחייבויותי מלואאת אליהם להסב להיכנס בנעלי נותן השירותים ו
ין בעלות המזמין יהוראות לעניין ביטוח, הוראות לענ שייחתם ביניהם,הסכם ה פי לענותן השירותים 

וכן הוראות, גם , בכל תוצרי השירותים שיוכנו על ידי בעל המקצוע ו/או מי מטעמובזכויות היוצרים 
ו/או תביעות, מכל מין וסוג שהם,  לבעל המקצוע לא תהיינה כל טענות, דרישותלטובת המזמין, לפיהן 

ו/או המפיק הראשי של האירוע ו/או מי מטעמם, וכי כל טענה, דרישה ו/או תביעה  כלפי המזמין ו
ידי בעל המקצוע מול נותן השירותים בלבד. המזמין יהא רשאי לדרוש מנותן כאמור, תתברר על 

ין בעלי המקצוע, ואולם אין, ולא השירותים, בכל עת, להציג בפניו את ההסכמים שנחתמו בינו לב
יהיה, בהצגת ההסכמים האמורים למזמין, כדי לשחרר את נותן השירותים מכל אחריות או 
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, ו/או כדי להטיל על המזמין ו/או מי מטעמו, אחריות זה 6.4התחייבות המוטלות עליו לפי סעיף 
 מסמכי ההסכםוהבלעדי לקיום כל התחייבויותיו על פי  יהא האחראי היחיד ונותן השירותיםכלשהי, 

 בקשר עם התקשרויותיו עם בעלי המקצוע.

מתן מובהר כי על אף כל האמור במסמכי המכרז, נותן השירותים לא יהא רשאי להעסיק לצורך  א. 6.4
 9.3השירותים גורמים )לרבות אנשי המפתח ו/או בעלי המקצוע( אשר לגביהם מתקיימים תנאי סעיף 

 ., כולם או חלקםלהזמנה

מקצוע שונים בקשר עלי הזכות לבחור בעצמו בלמזמין שמורה , לעיל 6.3בלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.5
, ("בעלי המקצוע הספציפיים"עם השירותים שנותן השירותים מחויב לספקם על פי מסמכי ההסכם )

 :המזמין יהא רשאי ובמקרה כאמור

לא  שכרם, שאז עלות שכרםולשאת בעלות לי המקצוע הספציפיים בעעם מו צבעלהתקשר  6.5.1
בסעיף לצורך חישוב עמלת השירותים כאמור תילקח בחשבון תיחשב שהוצאה ישירה ולא 

 ; אולהלן 9.4

, כך שנותן בהסכם הספציפייםהמקצוע  בעליעם להתקשר  נותן השירותיםלחייב את  6.5.2
השירותים הוא זה אשר יישא בעלות העסקתם הכוללת )כולל שכרם( של בעלי המקצוע 

תילקח בחשבון לצורך שהוצאה ישירה ותיחשב  עלות ההעסקה כאמורשאז הספציפיים, 
 .להלן 9.4חישוב עמלת השירותים אשר נותן השירותים יהא זכאי לקבל כאמור בסעיף 

ביחס לשירותים ו/או לציוד בכל מקרה, נותן השירותים הוא זה אשר יהא האחראי הכולל והבלעדי 
כל יתר השירותים ו/או העלויות שיהיו והוא גם זה שיישא ב ידי בעלי המקצוע הספציפייםשיסופקו על 

שנותן וזאת בלי  ו/או בהשתתפותם באירוע עם בעלי המקצוע הספציפייםקשרות כרוכים בהת
 .תשלום נוסף בגין כךעמלה ו/או יהא זכאי לכל  השירותים

בעלי המקצוע לבעלי המקצוע ו/או )לפי העניין( התמורה המגיעה לנותן השירותים מתחייב לשלם את  6.6
בהתאם להסכם שייחתם עמם, , , עמם יתקשר נותן השירותיםלעיל 6.5.2 בסעיףהספציפיים כאמור 

נמסרה לו חשבונית רלוונטית על ידי בעל )שלושים( ימים מהמועד שבו  30 עד לא יאוחר מחלוף
  "(.30)"שוטף + או )לפי העניין( בעל המקצוע הספציפי המקצוע ו/

בעלי המקצוע  על ידי נותן השירותים )לרבות מקצועה בעליהעסקת ש מובהר, ספק למניעת 6.7
אחריות  וו/או מי מטעמ המזמיןלא תטיל על  לעיל( 6.5בסעיף עקב דרישת המזמין כאמור  הספציפיים

כלפי  ואחריותממאחריות כלשהי, לרבות  נותן השירותיםכלשהי, מכל מין וסוג שהם, ולא תשחרר את 
 נותן השירותים, כאילו הביצוע האמור נעשה על ידי המכרזלמסמכי בהתאם  למתן השירותים המזמין

מסמכי על פי  וילביצוע כל התחייבויות המזמיןהישיר כלפי  אחראיה יוותר נותן השירותיםובמישרין, 
ו/או בעלי המקצוע  המקצוע בעלישל או מחדל /וישא באחריות מלאה לכל מעשה יו, המכרז

 עם בעליבעיה ו/או תקלה ו/או סכסוך  וכל, עצמו נותן השירותיםנעשו על ידי  כאילו, הספציפיים
כל עילה לשינוי  נותן השירותיםל, או מי מהם, לא יקנו ו/או עם בעלי המקצוע הספציפיים המקצוע

או /ו לחריגה עילה יהוו לא זה ובכלל, המכרזמסמכי על פי  וו/או בזכויותי וכלשהו בהתחייבויותי
 כלשהי תמורהעמלה ו/או או /ו כספים לקבלתאו /ו ו/או עילה לדרישת הזמנים בלוחות כלשהו לשינוי

 .הכספית תמורהל מעבר

המזמין יהא רשאי להורות לנותן השירותים, בכל עת, להחליף כל אחד מאנשי צוות השירותים )לרבות  6.8
(, וזאת ו/או מבעלי המקצוע הספציפיים למניעת ספק, כל אחד מאנשי המפתח ו/או מבעלי המקצוע

שאו בכל אחריות כלפי נותן השירותים או כלפי מי מאנשי צוות ילי שהמזמין ו/או מי מטעמו ימב
ו/או  הזמנים בלוחות כלשהו לשינויאו /ו לחריגה עילה והיהו השירותים כאמור, בגין כך, ובלי שהדבר

 .הכספית תמורהל מעבר כלשהי תמורה עמלה ו/או או/ו כספים לקבלתאו /ו עילה לדרישת

 נותן השירותים נציג 6.9

כוחו וכנציגו המוסמך של נותן השירותים בכל הנושאים -נציג נותן השירותים ישמש כבא 6.9.1
 התקציביים ו/או הכספיים הקשורים לאירוע ו/או לשירותים נשוא חוזה זה. 

נציג נותן השירותים ילווה את שלב התכנון ושלב הביצוע בהתייחס לכל אחד מהשירותים  6.9.2
הרלוונטיים, ויעמוד לרשות המזמין ו/או המפיק הראשי של האירוע בכל עת שיידרש על 

 לתשלום מלוא התמורה הכספית והחזרי ההוצאותועד לרבות לאחר סיום האירוע )ידיהם, 
בכל ענין שיש לו ם ובכפיפות להוראות הסכם זה(, וזאת המגיעים לנותן השירותים בהתא

שהמזמין נדרש לשלמם במסגרת השירותים תשלומים הוצאות נותן השירותים ו/או לנגיעה ל
  )לרבות בכל הנוגע להחזר ההוצאות ו/או לעמלת נותן השירותים(.

המזמין, , אלא אם קיבל לכך את אישור נותן השירותיםלא יחליף את נציג  נותן שירותים 6.9.3
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נותן להחליף את נציג  לנותן השירותיםמראש ובכתב. המזמין יהא רשאי, בכל עת, להורות 
 מתחייב לעשות כן, ללא דיחוי.  ונותן השירותים, השירותים

ו/או מי מטעמם,  המפיק הראשי של האירועאל המזמין ו/או  נותן השירותיםכל פניה של  6.9.4
)לרבות בקשר עם הכנת תקציב השירות עניינים כספיים הקשורים באירוע בקשר עם 

ו/או החשבוניות  הרלוונטי ולרבות כל פניה של נותן השירותים בקשר עם התמורה הכספית
ו/או הקבלות שיוגשו על ידי נותן השירותים לאישור המזמין בקשר עם התמורה הכספית 

 . נותן השירותים, תעשה באמצעות נציג (ו/או החזר ההוצאות

כדי לגרוע באופן כלשהו  נותן השירותים, ולא יהא, במינוי נציג למניעת ספק, אין 6.9.5
 . המכרזעל פי מסמכי  נותן השירותיםמהתחייבויותיו של 

 המפיק הראשי של האירוע .7

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

, מסמכי ההסכםעל פי  למפיק הראשי של האירועת אחרת הנתונה בלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכו 7.2
על  השירותיםביצוע אופן , את המזמין, בכל עת, מטעם מוסמך לבדוק המפיק הראשי של האירועיהא 
הנחיות שונות לנותן השירותים  מסמכי ההסכם וכן ליתןהתאמתם להוראות את ו נותן השירותיםידי 

 .בקשר לביצוע השירותים

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

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

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

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

תהיינה  המכרזמסמכי בעניינים הנתונים לסמכויותיו על פי  המפיק הראשי של האירועהחלטותיו של  7.5
 נותן השירותים.סופיות ומוחלטות ותחייבנה את 

ו/או במימושן, או באי  המכרזמסמכי על פי  המפיק הראשי של האירועאין, ולא יהא, בסמכויותיו של  7.6
 המכרזמסמכי מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםמימושן, על ידיו, כדי לשחרר את 

שי של המפיק הראו/או על  המזמיןו/או כדי לגרוע מהן באופן כלשהו, ולא יהא בהן כדי להטיל על 
יהא האחראי היחיד והבלעדי לביצוע  ונותן השירותיםו/או מי מטעמם, אחריות כלשהי,  האירוע

 . המכרזמסמכי ולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי  השירותים

  דיווח נותן השירותים; פיקוח .8

אודות  למפיק הראשי של האירועידווח באופן שוטף  נותן השירותים, ההתקשרותבמשך תקופת  8.1
וכן ימסור כל הסבר, מידע ונתונים שיידרשו על ידי  ,םואופן ביצוע במתן השירותיםההתקדמות 

יודיע  נותן השירותיםבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .המזמין, בכל עניין הכרוך והקשור בביצוע השירותים
אי, המשפיעים, ידי, במקרה של התקיימות כל אירוע, נסיבה או תנ, באופן מלמפיק הראשי של האירוע

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

על  נותן השירותיםשל  תהווה, כשלעצמה, משום עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו
 .המכרזמסמכי פי 

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

נותן לנקוט את הצעדים הדרושים לצורך אספקת השירותים ולקיום התחייבויותיו של  השירותים
כל הצעדים הדרושים על את קוט מתחייב לנ נותן השירותיםכאמור, במלואן ובמועדן, ו השירותים

 .זה 8.2זכותם על פי סעיף ממש את ו/או למפיק הראשי של האירוע ל למזמיןמנת לאפשר 

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

( ם)ו/או על מי מטעמ המזמין ו/או על המפיק הראשי של האירוע, ולא יהא בכך כדי להטיל על המכרז
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יהא האחראי הבלעדי למתן השירותים  נותן השירותיםאחריות כלשהי. למניעת ספק, בכל מקרה, 
 , במלואן ובמועדן.המכרזמסמכי ולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי 

  ; החזר הוצאותהתמורה .9

, בהתאם ובכפיפות לכל התנאים והדרישות הקבועים במסמכי כל השירותיםשל לאספקתם  בכפוף 9.1
במלואן , המכרזפי מסמכי על  נותן השירותיםהתחייבויותיו של יתר , ובכפוף לקיום כל המכרז

, תמורה לנותן השירותיםישלם המזמין , EBU -וה המלאה של המזמין םובמועדן ולשביעות רצונ
 (:"הכספית התמורה)"כדלהלן 

 80,000 בסךקבוע  חודשיהיינו, תשלום  -להזמנה  8.1.1התשלום החודשי, כהגדרתו בסעיף  9.1.1
)וחלק יחסי מהסכום האמור בגין  כדיןדשים כולל מס ערך מוסף ( שקלים חאלף שמונים)

בגין התקופה שתחילתה ביום תחילת תקופת , אשר ישולם לנותן השירותים חלק מהחודש(
 השירותים שנותןלרבות במקרה  למניעת ספק,) 31.5.2019ההתקשרות ומסתיימת ביום 

 ,(ועד למתן תעודת ההשלמה 31.5.2019יידרש להמשיך לספק את השירותים גם לאחר יום 
  :ובנוסף ,להלן 9.29.3ובכפיפות לאמור בסעיף  בהתאם

מסך כל כאחוז היינו, עמלה שתחושב  - להזמנה 7.1.2בסעיף  כהגדרתהעמלת השירותים,  9.1.2
)למעט ההוצאות המוחרגות,  השירותים בפועלהישירות שהוצאו על ידי נותן ההוצאות 

 בטופס הצעת המחירששיעור עמלת הבסיס ועל בסיס  טבלהל, בהתאם כהגדרתן בהזמנה(
, אשר תשולם כדין מוסף ערך מס בתוספת, להסכם זה "1"א כנספחמצורף  ואשר העתק

 9.29.4בסעיף לנותן השירותים, רק לאחר קבלת תעודת ההשלמה, ובהתאם ובכפיפות לאמור 
 .להלן

למניעת ספק מובהר, כי עמלת השירותים שתשולם לנותן השירותים על ידי המזמין בהתאם 
ובכפיפות לאמור בהסכם זה, תיגזר אך ורק מההוצאות הישירות )כהגדרתן בהסכם זה(, אשר 

 הגדרת מונח זה בהסכם זה(.אינן בגדר "הוצאות מוחרגות" )כ

 7.2הכספית, המזמין ישלם לנותן השירותים גם את החזר ההוצאות )כהגדרתו בסעיף  לתמורהבנוסף  9.2
הצגת אסמכתאות לשביעות רצונו המלאה של המזמין, ובהתאם ובכפיפות  כנגד וזאת(, להזמנה
 .להלן 9.5בסעיף לאמור 

)חמישי( לכל חודש שלאחר מכן,  5-ולא יאוחר מהיום ה קלנדארי חודש כל בתום – התשלום החודשי 9.3
)או אותו  שחלף הקלאנדרייגיש נותן השירותים למזמין חשבונית עבור התשלום החודשי בגין החודש 
, ובכפוף להוראות מסמכי חלק ממנו שבגינו נותן השירותים זכאי לחלק יחסי מהתשלום החודשי(

)שלושים( ימים מהמועד  30תוך  או כל חלק ממנו כאמור()המכרז, המזמין ישלם את התשלום החודשי 
 "(.30בו הוגשה לו החשבונית כאמור )"שוטף + 

עמלת השירותים לה יהא זכאי נותן השירותים תחושב ותשולם על ידי המזמין,  - עמלת השירותים 9.4
 בהתאם להוראות, כדלהלן:

נותן , יגיש תעודת ההשלמה)שלושים( ימים ממועד השלמת העבודות וקבלת  30תוך  9.4.1
, בקשר בפועלההוצאות הישירות שהוצאו על ידיו המרכז את כלל  מסמך למזמין השירותים

ואשר אושרו לתשלום על ידי המזמין במסגרת החזר ההוצאות, בהתאם  ,עם השירותים
. נותן השירותים יצרף ההוצאות המוחרגות אך למעטלהלן,  0ובכפיפות לאמור בסעיף 

 ."(החשבון הכולל)" הרלבנטייםכל המסמכים התומכים  למסמך האמור את

להלן, בשינויים המחויבים.  0סעיף ו לענין זה הוראות המזמין יבדוק את החשבון הכולל ויחול 9.4.2
, המזמין יהא רשאי להפחית מהחשבון להלן 9.4.3ובלי לגרוע מהוראות סעיף  למניעת ספק

בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לא אמור להילקח בחשבון לצורך הכולל כל סכום אשר, 
 .רותיםתשלום עמלת השי

 9.4.2כאמור בסעיף יאושר על ידי המזמין או כל חלק ממנו כאמור לאחר שהחשבון הכולל  9.4.3
אמור בהתאם לעמלת השירותים לה יהא זכאי נותן השירותים ייחשב המזמין את לעיל, 

 לעיל. 9.1.2בסעיף 

כל סכום, מכל מין וסוג שהם,  מסך עמלת השירותים להפחיתיהא רשאי מובהר שהמזמין 
ו/או על פי כל דין, לרבות  המכרזותן השירותים על פי הוראות מסמכי המגיע למזמין מאת נ

ולרבות  ,כאמור השירותים נותן מאת למזמין המגיעים, הוצאותכל פיצוי, שיפוי ו/או החזר 
ת וסכום ששולם לנותן השירותים על ידי המזמין, במסגרת חשבון ההוצאות, בגין דרישכל 



 נספח "ח" להזמנה
 
 

13 

על ידי נותן לא נפרע בפועל אולם  ,(ןלהל 9.5.1בסעיף  מונח זה )כהגדרתתשלום עתידיות 
 .השירותים כלפי הצד השלישי הרלבנטי

לעיל, תשולם לנותן  9.4.3השירותים, לאחר ביצוע ההפחתות והניכויים כאמור בסעיף  עמלת 9.4.4
)או כל חלקו ( ימים מתום החודש שבו אושר החשבון הכולל שלושים) 30השירותים, בתוך 

 סילוק יהווה כאמור והתשלום"(, 30)"שוטף +  לעיל 9.4.2כאמור בסעיף  המזמין ידי עלממנו( 
כלפי המזמין ו/או  השירותים נותןמצד  התביעותאו /ו הדרישות, הטענות כל של ומוחלט סופי

 המכרז ו/או מתן השירותים על פיהם. מסמכי עם בקשר, וכל מי מטעמ

 גם את החזר בנוסף לתמורה הכספית, המזמין ישיב לנותן השירותים - הוצאותהתשלום החזר  9.5
כנגד הצגת אסמכתאות לשביעות רצונו המלאה של  זאת, (להזמנה 7.2)כהגדרתו בסעיף ההוצאות 

 , כדלהלן:המזמין

)חמישי( לכל חודש שלאחר מכן, יגיש נותן  5-ולא יאוחר מהיום ה ריאקלנדבתום כל חודש  9.5.1
נותן  ההוצאות הישירות שהוצאו על ידיאשר יפרט את כל  הוצאותהשירותים למזמין חשבון 

כל  יצורפו ; לחשבון ההוצאות("הוצאותהחשבון ") השירותים במהלך החודש שחלף
הוצאות תשלום כלשהו בגין  שודרליהיה מנוע מהמסמכים התומכים בו. נותן השירותים 

 המתייחס לחודש אספקתם ו/או ביצועם. ההוצאותאשר לא נכללו בחשבון  ישירות כלשהן

יהא רשאי לכלול במסגרת  נותן השירותיםמובהר, כי  ,מסמכי המכרזבאחרת על אף האמור 
, נותן השירותיםחשבון ההוצאות גם דרישות תשלום מאת צדדים שלישיים עמם התקשר 

לצדדים  נותן השירותיםשר טרם שולמו בפועל על ידי וא ,"הוצאות ישירות" אשר הינן בגדר
בין נחתמו (, ובלבד שעל פי תנאי ההסכמים ש"דרישות תשלום עתידיות")השלישיים כאמור 

דרישות אותן לפרוע את  התחייב נותן השירותיםלאותם צדדים שלישיים,  תן השירותיםנו
, וכן )במצטבר( שסך כל לעיל 6.6כאמור בסעיף  ,"30תשלום עתידיות בתנאי "שוטף + 

במסגרת חשבון הוצאות בחודש נתון, לא יעלה על  שתיכללנהדרישות התשלום העתידיות 
אך ורק  מתייחס לעיללמניעת ספק האמור  .)חמישה מיליון( שקלים חדשים 5,000,000

ולא לחשבון הכולל זה,  9.5בסעיף כאמור  ,לחשבונות ההוצאות שיוגשו על ידי נותן השירותים
  .שטרם שולמו כאמור לא יכלול דרישות תשלום עתידיות לעיל( אשר 9.4בסעיף כהגדרתו )

)שבעה(  7ואת המסמכים התומכים שצורפו אליו, בתוך  את חשבון ההוצאותיבדוק  המזמין 9.5.2
רשאי לערוך כל בדיקה שימצא יהא הרלבנטי, והוא ההוצאות ימים ממועד המצאת חשבון 

להמציא לו כל מסמך הדרוש, לפי שיקול דעתו, לצורך  השירותים נותןלנכון, ולהורות ל
מתחייב בזאת להיענות לכל הנחיה שתינתן לו על  ונותן השירותים, חשבון ההוצאותבדיקת 

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

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

לתקנו, הכל לפי שיקול  השירותים לנותןו, לדחות אותו, וכן להורות , כולו או חלקההוצאות
 המזמיןמתחייב לנהוג על פי ההנחיות, שתינתנה לו על ידי  השירותים ונותןהבלעדי,  הדעת

 כאמור.

 , לפי דרישת המזמין, נותן השירותיםזה לעיל 0 בסעיףלצורך בדיקת חשבון ההוצאות כאמור 
נמסרו לו )לפי הענין( שנערכו על ידיו או  פרי החשבונותאת כל המסמכים וס מזמיןיעביר ל

על, , לרבות: כרטסת הנהלת חשבונות, מאזן בוחן, דו"ח הוצאות בפובקשר לשירותים
כפי שיידרש על חשבוניות תשלום לצדדים שלישיים וכן כל מסמך נוסף דרישות תשלום ו/או 

ואה חשבון מטעמו ו/או פי שיקול דעתו הבלעדי, למנות רל, המזמין יהא רשאי. ידי המזמין
נותן , וובדיקת חשבון ההוצאות ביצוע הבקרהכל גורם מקצועי אחר או נוסף לצורך 

הגורמים  כל יתרעם רואה החשבון האמור ועם מלא באופן מתחייב לשתף פעולה  השירותים
 אשר יבצעו את הבקרה מטעמו של המזמין.

להלן, המזמין יהא רשאי להפחית מחשבון  9.5.3 סעיףובלי לגרוע מהוראות  למניעת ספק
ההוצאות כל סכום אשר, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, אינו מהווה הוצאה ישירה ו/או 
כל סכום שהוצאתו על ידי נותן השירותים לא אושרה על ידי המזמין, מראש ובכתב, במסגרת 

 .לעיל 2.2.1תכנית הביצוע הפרטנית, כאמור בסעיף 

, לאחר שאושר כאמור על ידיו, כל סכום, מכל הוצאותהמזמין יהא רשאי לנכות מכל חשבון  9.5.3
ו/או על פי  המכרזמין וסוג שהם, המגיע למזמין מאת נותן השירותים על פי הוראות מסמכי 

 כל דין, לרבות כל פיצוי, שיפוי ו/או החזר, המגיעים למזמין מאת נותן השירותים כאמור
השירותים, במסגרת חשבון/נות ההוצאות כל סכום ששולם על ידי המזמין לנותן ולרבות 
נותן השירותים, אשר לא נפרע בפועל על ידי ו, בגין דרישות תשלום עתידיות, מים/הקודם
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 " ממועד דרישת התשלום העתידית30בתנאי "שוטף +  ,כלפי הצדדים השלישיים הרלבנטיים
 . הוצאות בחודש העוקבהעד למועד הגשתו של חשבון בכל מקרה ו )לפי הענין(

 לנותן השירותיםתשולם  לעיל, 9.5.3 כאמור בסעיףהיתרה, לאחר ביצוע ההפחתות והניכויים  9.5.4
 ."(30על ידי המזמין )"שוטף +  ההוצאות( ימים מהמועד שבו אושר חשבון שלושים) 30 בתוך

, כפוף ומותנה לנותן השירותים בגין החזר הוצאות כי כל תשלום ,מובהר למניעת ספק 9.5.5
ולשביעות רצונו המלאה של  מסמכי ההסכם, בהתאם לכל הוראות םבמלוא םבהשלמת

 נטי.בהרל ההוצאותחשבון  נושא שירותים םהמזמין, של אות

בגינם,  החזרי ההוצאותוכן ביצוע של  ההוצאותאישור חשבונות  כי ,במפורשבהר בזאת מו 9.5.6
ו/או לכמויות  השירותיםמצד המזמין לטיב  אישור או/ו הסכמה או/ו אין בהם משום הוכחה

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

 .מסמכי ההסכם

 הכספית תשלום התמורההוראות כלליות לעניין  9.6

מס ערך  יתווסף וכן להחזרי ההוצאות הכספיתהתמורה  ם על חשבוןתשלומיהמאחד  לכל 9.6.1
 ., וזאת כנגד חשבונית מס כדיןמוסף כדין, בשיעורו החוקי נכון למועד התשלום

זה  9להוראות סעיף בהתאם ובכפיפות והחזרי ההוצאות הכספית תשלום התמורה לצורך  9.6.2
נותן . להסכם זה "גכנספח " הטופס המצורףלמלא את  השירותים מחויב לעיל, נותן
לא חתימה, את הטופס האמור, כשהוא מהמועד עד ולא יאוחר מ, למזמין ימציא השירותים

מאת הבנק, אשר בו יופיעו פרטי או אישור  מבוטל שיקשל צילום בצירוף  ,על ידיווחתום 
ן שיועברו ואשר אליו נותן השירותים מעוני חשבון הבנק שמתנהל על שמו של נותן השירותים

 .התמורה הכספית והחזרי ההוצאות כאמורכל התשלומים על חשבון 

ן, אישור תקף כדין מאת ימסור למזמין, מעת לעת ועל פי דרישת המזמי נותן השירותים 9.6.3
רשויות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או )לפי העניין( על שיעור הניכוי, וכן 

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

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

למזמין אישור רשות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור כאמור, ינכה המזמין 
 את סכומי המס על פי דין.  ירותיםלנותן השמהתשלומים 

את התמורה המלאה, היחידה,  יםוומהוהחזרי ההוצאות הכספית התמורה  כי מובהר 9.6.4
מתן השירותים על ידיו וקיום כל יתר עבור לנותן השירותים הסופית והמוחלטת 

לתנאים ולדרישות , במלואן ובמועדן, בהתאם ובכפיפות המכרזמסמכי על פי יו התחייבויות
ת כל כוללת אהכספית . למניעת ספק, מובהר, כי התמורה המכרזהקבועים במסמכי 

הכרוכות במתן השירותים  מכל מין וסוג שהם, ,אחרותהכלליות והמיוחדות, הההוצאות 
)לרבות עלות  מכרזהמסמכי בהתאם להוראות נותן השירותים בביצוע יתר התחייבויות ו/או 

נותן המועסקים על ידי  םו/או הוצאה כאמור, בגין ציוד, אמצעים )לרבות העסקת עובדי
, הוצאת אישורים או בעלי המקצוע הספציפייםהשירותים(, התקשרות עם בעלי המקצוע 

 וכן(, וכלליות הנהלה והוצאות מסים, צילומים, הסעות, אבטחה, שמירה, שינוע, םוהיתרי
החזרי ההוצאות אשר ישולמו לנותן השירותים  מלבדו, השירותים נותן של הרווח את

תוספות ו/או  הכספית לתמורה יתווספו לאלעיל,  9.5בהתאם ובכפיפות לאמור בסעיף 
  .הפרשי הצמדה הפרשים כלשהם, מכל סוג ומין שהם, לרבות

 

 ערבות הביצוע .10

 נותן השירותים, דין כל פי ועל המכרזמסמכי  פי על נותן השירותים התחייבויות כל קיום להבטחת 10.1
 מוציא הבנק ידי על חתומה כשהיא ,, את ערבות הביצועהחתימהמועד עד ולא יאוחר מ, למזמין ימציא

  .הערבות

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

 נותן השירותים, המזמיןהצורך, ובכל מקרה על פי דרישת  במידת. 31.7.2019תהא לעד ליום הביצוע 
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)שלושים( ימים לפני תום תוקפה של ערבות  30יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, לא יאוחר מאשר 
זה לעיל, תהווה עילה  10.2על ידי נותן השירותים כאמור בסעיף  ערבות הביצוע. אי הארכת הביצוע

 לחילוטה של הערבות האמורה.

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

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

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

 החילוט. 

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

מסמכי גרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד נוספים ו/או אחרים הנתונים למזמין על פי ו/או כדי ל
 ו/או על פי כל דין. המכרז

השלמת מועד ב)שישים( ימים מ 60בתוך  לנותן השירותיםערבות הביצוע תוחזר על ידי המזמין  10.5
 .תעודת ההשלמהמתן העבודות וקבלת 

 סיקעדר יחסי עובד מעיה .11

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

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

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

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

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

שיועסקו ישירות  הספציפיים המקצוע בעלי של שכרם עלות להוציאכי למניעת ספק, מובהר בזאת,  11.2
, השירותיםחויב בתשלום כלשהו לאנשי צוות ילא  המזמין, לעיל 6.5.1על ידי המזמין כאמור סעיף 

, וכל תשלום שיגיע למי מהם, יחול וישולם וו/או לאחרים המועסקים על ידי השירותים נותןלשלוחי 
 ווהשגחת ו, פיקוחובלבד, וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותי וועל חשבונ השירותים נותןעל ידי 

 .נותן השירותיםהמלאים של 

לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעסיק כאמור על ידי נותן השירותים ו/או  11.1היה ועל אף האמור בסעיף  11.3
ו/או במקרה של טענה  ,מי מטעמו, לרבות צוות השירותים, שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו

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

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

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

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

ו/או )לפי העניין( עם  בעלי המקצועכי בהסכם ההתקשרות שלו עם  בזאת מתחייב נותן השירותים 11.4
)כחוזה כלפי צד  המזמין, לרבות כלפי יםמתחייבהם לו סעיפים לפיהם יכל בעלי המקצוע הספציפיים,

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

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

  .וו/או מי מטעמ המזמיןמהם לבין 

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

י העבודה, תקנות שהותקנו על פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באלה(, לרבות, למניעת ספק, חוק
שכר עבודה, תשלום שעות נוספות, דמי מחלה, דמי חופשה, פדיון חופשה, דמי הבראה, הודעה 
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, פיצויי פיטורים, החזר הוצאות, הפרשות ןאו תמורת , התפטרותמוקדמת על פיטורים
א ואחרים מכל מין וסוג שהם, והונלווים ותנאים סוציאליים קרן השתלמות לקופות גמל, 

על פי כל דין, צו  ווחובותי ו, למילוי כל התחייבויותיו, ועל חשבונולבד הא בכל עת, אחראיי
או עילה אחרת כלשהי, ביחס לאנשי הרחבה, הסכם )קיבוצי או אישי(, הסדר, נוהג, מנהג 

 והן בקשר לסיום העסקתם.  עלי המקצועב , הן בקשר להעסקתם על ידיהשירותיםצוות 

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

 נותןלב לחובות  בשים( כנותן שירותים עצמאי, ובעלי המקצוע הספציפיים המקצוע יבעללרבות 
 נותן, לשלוחי השירותיםלפי הסכם זה לשאת בכל התשלומים הנדרשים לאנשי צוות  השירותים
ומובהר ומוסכם בזאת, כי הסכמה זו מהווה תנאי יסודי , וו/או לאחרים המועסקים על ידי השירותים

בהסכם  התמורה כמפורטלהתקשר בהסכם זה, ולשלם לנותן השירותים את  המזמיןומהותי, לנכונות 
 .כמפורט בהסכם זהשל נותן השירותים ולהתחייבויותיו בשים לב למעמדו  הזה, אשר נקבע

   השירותיםשינויים בביצוע  .12

מצא לנכון שיכל שינוי ביצוע הבלעדי, על  ובכל עת, לפי שיקול דעת בכתב, המזמין רשאי להורות 12.1
 שירותיםאו ביצוע לפי מסמכי המכרז ו/ הנדרשים שירותיםשינוי ה, לרבות םאו חלק ם, כולבשירותים

מצא י"( הכל כפי שהשינויים" -ביחד ) השירותיםאו ביטול כל חלק של  השירותים, צמצום יםנוספ
לא  ן השירותיםנותלמניעת ספק,  ובלי שלנותן השירותים תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך. לנכון

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

 שיידרשוהמזמין ו/או בשינויים שינויים על ידי  הוראה בדברלמניעת ספק, מובהר כי לא יהא במתן  12.2
ו/או כדי לזכות את נותן השירותים בתמורה  הזמנים בלוחות על פיה, כדי לגרום לשינוי ו/או לארכה

 .לעיל 9כלשהי, מעבר לתמורה הכספית ולהחזר ההוצאות כאמור בסעיף 

 קניין רוחני .13

ו/או מסמך שיגיע לנותן השירותים במסגרת מתן כל מידע כי  בזאת,מאשר ומצהיר  יםהשירות נותן 13.1
הסכם האירוע ו/או שירותים על ידי המזמין בקשר עם ה השירותים, לרבות כל מידע שיימסר לנותן

ו/או כל מסמך אחר )בכתב, במדיה מגנטית, דיגיטלית  כל אחת מתוכניות הביצוע המפורטותזה, וכן 
לצורך מתן מי מצוות השירותים  ידי עלו/או תים שיוכנו על ידי נותן השירו ,או בכל דרך אחרת(

 ובכלל זה זכויות היוצרים וכן הזכות המוסרית "(,תוצרי השירותים" -)ביחד  או במהלכם השירותים
כל ולא תהא אין  ולנותן השירותים ,קניינו הבלעדי של המזמיןויהיו , הינם בתוצרי השירותים כאמור

 . מין וסוג שהםזכות בהם, לרבות זכויות יוצרים מכל 

זה כוללת, לכל דבר  הסכםלפי  לנותן השירותיםהמשולמת הכספית מובהר ומוסכם כי התמורה  13.2
ונותן , בתוצרי השירותים, ככל שיש, לנותן השירותיםיוצרים שיש ועניין, גם תשלום עבור כל זכות 

ככל שהדבר ו יוצרים כאמור,מוותר בזה על כל טענה הנובעת ו/או הקשורה לזכויות ה השירותים
בתוצרי  זה מהוות הסכם בלתי חוזר להעברת זכויות היוצרים 13דרוש, הרי שהוראות סעיף 

, באופן בלתי נותן השירותיםלבעלותו היחידה והבלעדית של המזמין, וכן וויתור מראש של  השירותים
 .למזמין חוזר, על זכותו המוסרית בקשר לכך, ולחלופין העברתה

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

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

מיד עם דרישתו הראשונה של  , כולם או חלקם,תוצרי השירותיםאת ימסור למזמין  נותן השירותים 13.3
נותן למזמין יעביר  נותן השירותיםסיום ההתקשרות בין באמור לעיל, לגרוע מן ההמזמין. בלי 

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

, מנהג בעלים בתוצרי השירותיםבין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו, יהיה רשאי לנהוג  ,המזמין 13.4
וכן להעבירם לכל צד לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"ב,  ולעשות בהם כל שימוש,

לרבות ו , וזאת בכל מקרה,יורה להעביר לו כאמור( EBU -ואו לכל גורם שה EBU -)לרבות ה שלישי
ללא כל צורך בקבלת הסכמת והכל ה שבו תופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, במקר

מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ונותן השירותיםלשם כך,  נותן השירותיםאו אישור 
 הנובעת משינוי, העתקה, הפצה או תיקון כאמור. 
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שהכין או שמצוי  מתוצרי השירותיםאחד בכל  זכות עכבון לנותן השירותיםולא תהיה מוסכם כי אין  13.5
כספית או , לרבות במקרה של מחלוקת לאירוע ו/או למתן השירותיםבחזקתו או שנמסר לו בקשר 

 בינו לבין המזמין.אחרת 

לענייניו , או בחלק מהם, בתוצרי השירותיםלא יהיה רשאי להשתמש  יםהשירות נותןלמניעת ספק,  13.6
בלי  , מראש ובכתב.המזמיןאלא אם קיבל לכך את הסכמת , )לרבות לצורך פרסום עסקו( האחרים

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

, הינן בלתי חוזרות, אינן מוגבלות בזמן זה לעיל 13ף סעישירותים על פי ההתחייבויותיו של נותן  13.7
 , מכל סיבה שהיא.תקופת ההתקשרותובמקום, והן תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום 

 ניגוד עניינים; סודיות .14

 הסודיותבנספח  סודיות, כמפורט ו עלשמרי השירותיםצוות כי הוא וכל  מתחייב נותן השירותים 14.1
  .במסגרת הליך ההזמנה נותן השירותים , אשר עליו חתםלהזמנה 'ו כנספחצורף ש

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

  , מכל סיבה שהיא.תקופת ההתקשרותשל  הסיומ

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

 . אשר עליו חתם נותן השירותים במסגרת הליך ההזמנהו

לעיל, נותן השירותים ו/או כל מי מטעמו )לרבות צוות  14.3בסעיף בלי לגרוע מכלליות האמור  14.4
ו במסגרת מתן השירותים אך ורק בנאמנות עבור המזמין ולטובת האירוע, ונותן השירותים( יפעל

השירותים מתחייב כי לא תצמח לו ו/או למי מטעמו כאמור כל טובת הנאה ממתן השירותים מעבר 
 םעצמ ולא יעמידכאמור  לתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהסכם זה, וכי הוא ו/או מי מטעמו

טובות  להםימצא בניגוד עניינים עם האינטרסים של המזמין או במצב שיצמחו במצב בו הוא עלול לה
 הנאה כאמור.

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

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

  וביטוח אחריות .15

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

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

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

 . זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו

ו/או  לכל תרופה או סעד על פי מסמכי ההסכםהמזמין  מזכויות ובלי לגרוע ,בלי לגרוע מן האמור לעיל 15.2
מם )לרבות המזמין וכל מי מטעואת  EBU -הפוטר במפורש את  נותן השירותיםעל פי כל דין, 

לעיל,  15.1, מאחריות לכל נזק מהנזקים שבאחריותו הנזכרים בסעיף עובדיהם ו/או מנהליהם(
ו/או לכל אדם או גוף,  לכל גורם אחר מטעמוו/או  לצוות השירותיםו/או  לנותן השירותיםשייגרמו 

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

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

פיננסי ו/או נזק שייגרם לרכוש בבעלות נותן השירותים ו/או לרכוש שבאחריותו ו/או לרכוש שיובא 
ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי  נותן השירותיםעל ידיו ו/או על ידי מי מטעמו, וזאת בין אם ערך 
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מכל אחריות לנזק  כאמורואת המזמין ואת כל הבאים מטעמם  EBU -הובין אם לאו, והוא פוטר את 
 ו/או אובדן כאמור, למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון.

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

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

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

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

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

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

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

 שתוסכם )ככל שתוסכם( בכתב בין הצדדים להסכם זה.

 ל, עלקייםו ערוךלמתחייב  נותן השירותיםלעיל,  זה 15 ףפי סעיל נותן השירותיםבלי לגרוע מאחריות  15.4
אישור בו זה להסכם "ו"בנספח כמפורט  , ולמלא אחר כל הוראות הביטוח,את הביטוחים, שבונוח

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

 מחאה והעברהה .16

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

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

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

, ובלבד שמקבל הזכויות ו/או ההתחייבויות כאמור נותן השירותיםוללא צורך בהסכמת  ,הבלעדי
  .נותן השירותים על פי הסכם זהכלפי  המזמיןיקבל על עצמו את התחייבויות 

 קיזוז; גביית סכומים .17

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

ששולם לנותן השירותים על ידי ולרבות כל סכום  שיפוי ו/או פיצוי המגיע למזמין כאמור בהסכם זה
וצאות, בגין דרישת תשלום עתידיות אולם לא נפרע בפועל על ידי נותן המזמין, במסגרת חשבון הה

בכל דרך ו/או לגבות את הסכום כאמור , (, מכל סיבה שהיא(השירותים )כלפי הצד השלישי הרלבנטי
. מובהר, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות ערבות הביצוע חילוטשימצא לנכון, לרבות באמצעות 

 ו/או על פי כל דין. מסמכי ההסכםנוספת ו/או אחרת המוקנית למזמין על פי 

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

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

  ; סיום ההתקשרות על פי הסכם זההפרות ותרופות .18

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

בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להביא הסכם  18.2
תשלום זה לידי סיום מידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, ונותן השירותים לא יהא זכאי לכל 
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בלי לגרוע מכל זמין, מעבר לתשלומים שקיבל עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור, וזאת נוסף מאת המ
 :ו/או על פי כל דין המכרזמסמכי זכות ו/או סעד אחרים ו/או נוספים הנתונים למזמין על פי 

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

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

"(, ונותן השירותים לא נקט בתוך הליקויבאופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנחיות המזמין )"
פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המפיק הראשי של האירוע בצעדים הדרושים, 

 ן הליקוי;הבלעדי של המזמין, לתיקולפי שיקול דעתו 

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

נכסים או ל נותן השירותיםלכל או לרוב נכסי  ביחס בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת(,
 מתן השירותיםלצורך  לנותן השירותיםו/או לנכסים הדרושים  נותן השירותיםמהותיים של 

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

 ( ימים ממועד נתינתם;עשרחמישה )

מסיבות של כוח עליון, פטירה או אובדן כושר  במתן השירותיםלא יכול להמשיך  נותן השירותים 18.2.4
 )ארבעה עשר( ימים רצופים; 14ה על עבודה לתקופה העול

, או הפר באופן אחר כלשהו המעורב באירועגורם מקיבל תמורה כלשהי  נותן השירותיםהוכח כי  18.2.5
 .EBU -ת עליו כלפי המזמין ו/או כלפי הוהאמון המוטלהסודיות ו תואת חוב

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

תביעה, מכל מין וסוג , דרישה ו/או כאמור לעיל, וכי לא תהא לו כל טענה ביטול הסכם זהבגין  כלשהם
  .ביטול הסכם זה כאמורבגין  מטעמוו/או מי  המזמיןשהם, כנגד 

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

 הוראות לעניין סיום הסכם זה  18.4

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

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

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

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

 .השירותים(

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

והכל ללא כל תמורה, שכר  במסגרת השירותים, נותן השירותיםשהוכנו על ידי  בתוצרים כאמור
שהיא ו/או  דרך זכות להתנגד באיזו כל תהא לא לנותן השירותים. או פיצוי לנותן השירותים

המחליף ו/או לנסות למנוע  נותן השירותים לבין המזמין בין התקשרות למנוע ו/או לעכב לנסות
 ידי על כאמור, ובין המחליף נותן השירותים ידי על , ביןהשירותים המשך המשךו/או לעכב את 

 . בינו לבין המזמיןכספית או אחרת לרבות במקרה של מחלוקת וזאת  ,עצמו המזמין

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

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

נותן השירותים סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לא ישחרר את מובהר, כי  18.4.4
ו/או על פי כל דין, אשר על פי לשונן, או מטבען, נועדו  מסמכי ההסכםמהתחייבויותיו על פי 
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נותן השירותים לעניין זה, התחייבויות , , לרבותההתקשרותלהמשיך ולחול גם לאחר תקופת 
 לשמירת סודיות.

 הצדדים דעות בין חילוקי .19

מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה, שיתגלו בין המזמין ו/או מי  19.1
לא יפסיק  נותן השירותים, לאיזה ממסמכי ההסכםו/או  לשירותים, בקשר נותן השירותיםמטעמו לבין 
 בכל דרך אחרת שהיא. ם, ולא יפגע בביצועמתן השירותיםאו יאט את 

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

ו/או הסכם זה  השירותיםכל גורם אחר שהוא, בקשר עם מוהסעד היחיד שיוכל לתבוע מן המזמין, או 
 עד כספי בלבד. יהא ס

 ; אי חוקיותפעולה על פי דין; תרופות; ; ארכה; הקלה; עיכובויתור .20

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

 . להסכם זה ונחתמו על ידי הצדדים

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

 בכל עת שימצא לנכון.  ןו/או להפעיל ןוהוא יהיה רשאי לממשפי כל דין, 

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

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

 .לו על פי הסכם זה וכל דין

זה או בכל הודעה שתינתן  הסכםבכל האמור בולא יהא כי ידוע לו שאין שר, ומאמצהיר  יםנותן השירות 20.5
או  ,או הסכמה היתר, שיוןיאו צורך לקבל כל ר, יו, כדי לשחררו מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דיןפ על

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

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

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

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

 מיסים .21

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

 תיקונים בהסכם זה .22

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

 סמכות שיפוט .23

, הסכם זההסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מ
 , ולהםירושליםמחוז בבישראל לבתי המשפט נתונה , תהא פו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתולתוקלרבות בקשר 

 בלבד, לפי סמכותם העניינית. 

 הודעות .24

. כל הודעה שתשלח מצד במבוא להסכם זההינן כמפורט דין( -)לרבות לצורך מסירת כתבי ביכתובות הצדדים 
, שהודעה בכתב עליו לכתובת בישראל )כפוף לכל שינוי בה במבוא להסכם זהכמפורט אחד למשנהו לכתובתו 
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)שבעים ושתיים( שעות  72כעבור  -נמסרה לצד האחר( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום 
במועד קבלת אישור אלקטרוני בדבר  - או בדוא"ל מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה

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

 ר. בעת מסירתה כאמו -ביד 

 הסכם זהכלליות  .25

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

, ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה, ולא יהא כל תוקף לכל על הסכם זה למועד החתימה)ככל שנערכו(, קודם 
טיוטות קודמות של הסכם זה לא תשמשנה ככלי התכתבות, או התחייבות כאמור.  הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה,

 לפרשנותו.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
  _____  תאגיד השידור הישראלי

 

 


