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 הסכם מתן שירותים 
 

 2022 שנערך ונחתם בבאר שבע ביום __________ לחודש ______________בשנת
   

 
 בין

 512759564ח.פ.     החברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים 
 8415302באר שבע   5443ת.ד.  82ההסתדרות מרח'               

 "( / כיוונים החברה" )להלן:
 מצד אחד         

 

 לבין
 _____________    פ"ח  _______________           

 _________________________ 
 ז____________ "מורשה חתימה: _____________ ת

 "(המפיק/נותן השרותים "  )להלן: 
 מצד שני         

 
  

עוסקת, בין  הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית באר שבע אשר    והחברה  והואיל
 בניהול תחום תרבות הפנאי בעיר.  השאר,

 
)להלן:    "2022פסטיבל סמילנסקי   ובמסגרת פעילותה מקיימת החברה את אירוע   והואיל

 "(.הפרויקט"
 

והוא מצהיר כי הוא    והפעלת מתחמי מזון לאירועים  עוסק בהפקת  םהשירותיונותן   הואיל 
 הפרויקט. בעל ידע וניסיון בניהול והפקת אירועים דוגמת 

 
נבחר לאחר שהחברה פרסמה קול קורא המזמין גורמים שונים    םהשירותיונותן   והואיל

להגיש הצעות לביצוע הפרויקט ולאחר שהוצגו בפני החברה מספר הצעות מגורמים  
הש  נותן  של  הצעתו  כי  הוחלט  ההצעות  כלל  בחינת  ולאחר  היא  ישונים  רותים 

 המתאימה ביותר לצרכי החברה לשם לביצוע ההסכם. 
 

את   והואיל אישרה  בהתאם  והחברה  הרלוונטיים  במוסדותיה  הצדדים  בין  ההתקשרות 
 נספחיו בישיבתה מיום _____________. כל לקבוע בחוזה זה על 

 

המשפטים   והואיל והיחסים  ההתקשרות  תנאי  את  זה  בהסכם  לקבוע  הצדדים  וברצון 
 ביניהם.

 
  לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
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 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו. המבוא להסכם זה  (א)

 כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן. (ב)

 
 מהות השירותים  .2

פסטיבל סמילנסקי "מתחם האוכל ברותים  ישמש כמפיק, כמנהל וכמבצע של  ינותן הש (א)
 _________ בין התאריכים ___________. בימים  בבאר שבע יתקיים אשר  " 2022

קול  לחברה לביצוע השירותים מפורטים במסמך     םהשירותיהשירותים אשר יעניק נותן   (ב)
 המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  קורא )להלן: "קול קורא"(

ה (ג) לביצוע  הזמנים  נותן  לוח  יעניק  אשר  הזמנים    םהשירותישירותים  לוח  כולל  לחברה 
  קול קורא, על נספחיו השונים  והקמות הנדרשות לפרויקט יהיו כמפורט במסמך  להכנות

  קול קורא,מסמך ה  :המופיעים לרבות בתהליך הקול קורא ומהווים הליך בלתי נפרד ממנו

 תקציב האירוע, לוחות זמנים לביצוע השירותים, אישור על קיום ביטוחים.  

  יבוצע אך ורק  בקול קורא זההמפורטים    כל שינוי בפירוט השירותים ו/או בלוח הזמנים (ד)
 . ומעת המפיק  בכתב מעת החברה בהסכמה הדדית

 למען הסר ספק, במידה ותהא קיימת סתירה כלשהי ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם  (ה)
 , יגברו הוראות הסכם זה. קול קורא זהזה להוראות 

ישתף פעולה עם החברה ועיריית באר שבע באשר לעבודות נשוא הסכם זה.   ם השירותינותן   (ו)
כפוף להוראותיו והנחיותיו    םהשירותיכמו כן, בקשר לעבודות נשוא הסכם זה יהא נותן  

 של מנכ"ל החברה ו/או מי מטעמה.  

 
   םהשירותיהצהרות נותן  .3

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: םהשירותינותן  

כי הוא בעל היכולת המקצועית לביצוע השירותים נשוא ההסכם וכי הינו זמין לקיים את   (א)

כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם 
 זה.

הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה, וכי  כי הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות   (ב)
 יזם והפיק פרויקטים מסוג זה בעבר. 

כי לא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא   (ג)
 אחר התחייבויותיו על פי ההסכם.

רישיונות   (ד) ו/או  היתרים  ו/או  האישורים  מלוא  לקבלת  יפעל  הפרויקט,  ביצוע  לצורך  כי 
שים על פי כל דין מול כלל הגורמים המוסדיים הרלוונטיים וכי קבלת מלוא האישור הנדר

 הנ"ל יהוו תנאי לקיומו של הפרויקט. 

כי הוא ישתף פעולה לפי הצורך ו/או בהתאם לדרישות החברה, עם מוסדות העירייה ועם   (ה)
ו על ידי  מוסדות ו/או רשויות ו/או גופים אחרים ו/או צד ג' כלשהו לרבות מומחים שיועסק

 החברה ולרבות ישיבות התייעצויות, בירורים, תאומים שונים וכד'. 

להמציא לחברה כל מסמך, תכנית, תקנות, חישובים וכיו"ב, וכן כל חומר שיידרש לשם  (ו)

 מתן השירותים לחברה. 

נותן   (ז) שיוציא  שהיא  מדיה  בכל  פרסומי  חומר  כל  יובא    ם השירותיכי  הפרויקט,  לקראת 
 ה ולא ייצא לאור בטרם ניתן אישור החברה לפרסומו. לאישור מראש של החבר

המקובלים   (ח) לסטנדרטים  המוסמכות,  הרשויות  מטעם  הוראות  לתקנות,  בהתאם  לפעול 
 ובהתאם להוראות כל דין בנושא.
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כל  (ט) ואת  זה  בהסכם  להלן  שיפורטו  השירותים  את  גבוהים  ובאיכות  ברמה  יבצע  הוא  כי 
 פעולות הלוואי הקשורות והכרוכות בכך. 

לא יהיה רשאי לגייס חסויות     םהשירותיידוע לו כי החברה הינה גוף ציבורי ולפיכך, נותן    כי (י)
בתחום הסיגריות ו/או מוצרי טבק אחרים ו/או מספקי מוצרים העשויים לפגוע בתדמיתה  

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בטרם התקשרות עם   של החברה ו/או ברגשות הציבור.
 . ן החסות על ידי החברהנותן חסות, תאושר זהות נות 

יתן עדות ו/או תצהירים ע"פ הצורך בכל עת  יכי יתייצב בבית משפט ו/או בכל מוסד אחר   (יא)
ע"פ     ם השירותישיידרש ע"י גורמים בחברה, בנושאים הקשורים במתן השירותים של נותן  

 חוזה זה.

בתום  כי הוא יפעל בהתאם להוראות החברה וידווח להנהלת החברה על ביצוע השירותים   (יב)
 והמפיק בהסכמה.  כל תקופת זמן שתקבע ע"י החברה 

 

 

 תקופת ההסכם .4

הסכם זה יעמוד בתוקפו החל מיום חתימתו ועד לקבלת אישור מנכ"ל החברה כי בוצעו כל   (א)
 "(. תקופת ההסכם:" השירותים נשוא הסכם זה לשביעות רצונה של החברה )להלן

ההתקשרות עם המציע שייבחר בשנה  לכיוונים שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תוקף   (ב)
 נוספת, פעמיים רצופות ובסה"כ לא תעלה תקופת ההתקשרות על תקופה של שלוש שנים. 

לנותן   (ג) בכתב  בהודעה  שהיא,  סיבה  מכל  זה,  הסכם  לבטל  רשאית  החברה  כי  יובהר 
התמורה המגיעה לו בגין    םהשירותי. במקרה של ביטול ההסכם, תשולם לנותן  םהשירותי

 שבוצעו בפועל בתקופה בה נתן את שירותיו לחברה עד למועד הפסקת ההסכם.שירותים 

לנותן   (ד) שיגיעו  ו/או  המגיעים  כספים  על  כלשהו,  ג'  צד  ע"י  עיקול  יוטל  בו  מקרה  בכל 
מאת החברה, בין עיקול זמני, עיקול בהליכי הוצל"פ או עיקול מכוח פקודת     םהשירותי

בתוך   יוסר  לא  זה  ועיקול  )גביה(  זכאית    14המיסים  החברה  תהא  קבלתו,  ממועד  ימים 
להביא את החוזה לידי סיום בחלוף מועד זה, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה  

 זה ו/או על פי כל דין.

 

 איסור להתחייב בשם החברה .5

וסוג שהוא בשם החברה,     םהשירותינותן   לא יהא רשאי להתחייב בכל התחייבות מכל מין 
מתחייב כי לא יציג עצמו כשלוחה    םהשירותילתשלום או הוצאה כלשהי. נותן  לרבות התחייבות  

 של החברה או כבא כוח מטעם החברה לאף דבר או עניין.
 
 דיווח .6

ויעביר   (א) ינהל לאורך כל תקופת ההסכם רישום מפורט לגבי אופן ביצוע הפרויקט  המפיק 
ימי עבודה    7בתוך  לחברה דיווח אשר יפרט במדויק כיצד השתמש המפיק בתקציב, וזאת  

יכלול את מהות    מקבלת דרישה בכתב של המזמין למפיק להעביר דיווח כאמור. הדיווח

 המשולמת. השירותים המסופקים ואת התמורה  

)א( לעיל, בגמר ביצוע הפרויקט המפיק ימציא לחברה אישור    7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   (ב)
בכתב, חתום על ידי מורשי החתימה בחברה, כי התקציב שימש אך ורק לביצוע הפרויקט  

 וקיום הוראות הסכם זה. 
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מנכ"ל המפיק ו/או מי מטעמו ייענו לפניות החברה בנושאים המנויים בסעיף זה בבקשות   (ג)
 ע, במלואן, בהתאם למפורט בסעיף זה לעיל. מיד

 
 מעביד  - אי קיום יחסי עובד .7

   םהשירותיהצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של נותן   (א)
ומזמין שירות וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם או בין החברה למי מעובדיו של נותן  

מעביד, על כל הכרוך והנובע  -בכל תקופת ההסכם ו/או עם סיומו יחסי עובד   םהשירותי
 מכך.

נותן   (ב) כי אילו היה  בין הצדדים  לחברה את שירותיו במעמד של    םהשירותימוסכם  נותן 
החברה משלמת לו היה נמוך משמעותית מהתמורה שמשלמת החברה   תהיעובד, השכר שהי 

על ידי    םהשירותי. זאת משום שהתמורה המשולמת לנותן  םהשירותיעבור שירותיו כנותן  

אילו    םהשירותיתה מגיעה לנותן  י החברה חושבה כך שהיא כוללת, בנוסף למשכורת )שהי
והזכויו הנלווים  התנאים  כל  את  גם  החברה(  של  עובד  דמי  היה  )לרבות  הסוציאליות  ת 

חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, קופת תגמולים או חברה פנסיה, חברה 
 אילו הועסק על ידי החברה.   םהשירותיהשתלמות וכיו"ב(, שהיו מגיעים לנותן 

כנותן    םהשירותינותן   (ג) במעמדו  בהתחשב  כי  לו  ידוע  כי  ומצהיר  נותן    םהשירותימסכים 
מורה שיקבל מהחברה בעבור שירותיו, תהא העלות המלאה והכוללת שתהא  שירותים הת

לחברה בכל הקשור לקבלת שירותיו, וכי החברה לא תהא חייבת לו כל תשלום נוסף, לרבות  
ומבלי לגרוע מכלליות האמור זכויות סוציאליות כל שהן או פיצויי פיטורין או כל תשלום  

 אחר בגינם.

מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא    ם השירותינותן   (ד)
מעביד    -עצמאי כלפי החברה ובהעדר יחסי עובד    םהשירותיבהן כדי לפגוע במעמדו כנותן  

 בינו לבין החברה. 

היה ולמרות האמור בהסכם זה יקבע בית משפט או כל גורם מוסמך אחר כי בין הצדדים  (ה)
ד ו/או כי נותן השרותים  זכאי לזכויות נוספות מכח מקור אחר  מתקיימים יחסי עובד מעבי

לנותן השרותים    שיגיע  לעיל, השכר  למרות האמור  כי  אז מסכימים הצדדים  כי  כלשהו, 
מן    65%כעובד, לגבי כל התקופה לגביה יקבע כי נותן השרותים  הגיש שירותיו כעובד הינה  

"( וכי רק על השכר המוסכם לעובד  השכרהתמורה ששולמה לו בהתאם להסכם זה )להלן:"
 המוסכם לעובד, יהיה נותן השרותים  זכאי לזכויות סוציאליות. 

מצהיר כי אינו משתלב במסגרת הארגונית של החברה ואין בכוונתו לעשות     םהשירותינותן   (ו)
 כן.

מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו    םהשירותינותן   (ז)
מעביד, תחשב, בין היתר, כחוסר   -מטעמו כי נתקיימו בינו לבין החברה יחסי עובד    ו/או מי

 ו/או כהטעיית החברה ו/או כהפרה יסודית של הסכם זה.  מצדםתום לב 
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 אחריות ושיפוי בנזיקין .8

המפיק לבדו יהיה אחראי כלפי החברה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד   (א)
ים להיגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  כספי העלול 

למי   ו/או  לעובדיהם  ו/או  המפיק  מטעם  משנה  לקבלני  ו/או  המפיק  לעובדי  ו/או  למפיק 
או בקשר למוצרי המזון ו/או נזקים הנגרמים  /מהפרויקט ו מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע  

עקב הרעלה מכל סוג שהוא או קיום חומר זר או מזיק במאכל ו/או במשקה, ו/או מוצרים 
ו/או    ו/אואחרים המסופקים על ידי הקבלן ו/או מטעמו   ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות 

 השמטה של המפיק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו.  

חראי כלפי החברה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא המפיק לבדו יהיה א (ב)
לצורך   המשמש  ו/או  שבאחריותו  ציוד  ו/או  מטעמו  מי  ידי  על  ו/או  ידו  על  שהובא  או 

 ההסכם ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.    מושא הפרויקט

עבור   (ג) הבלעדית  החברה הפרויקט  האחריות  של  אישוריה  ולפיכך  בלבד  המפיק  על  תחול 
ו/או אשר הוכנו על ידי המפיק על פי    בפרויקטלתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים  

חוזה זה לא ישחררו את המפיק מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל  
  הפרויקט לאיכות  על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או  

 ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור. 

המפיק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לחברה ו/או לצד שלישי בגין   (ד)
כך   עקב  ו/או  בשלמות   שמושאהפעילות  ההפקה  בצורה    ן בחלק  וא   ןשרותי  משמש  אינו 

 הולמת את המטרות שלשמן תוכנן. 

האמצעים (ה) כל  לנקיטת  ידאג  ו/או    המפיק  המתקנים  של  בטיחותם  להבטחת  הדרושים 
 ים לאירוע . ש דוכנים וההסדרים במועד האירוע, וכל יתר הציוד והמתקנים המשמ

מכל   (ו) והמוזמנים  האורחים  ו/או  מטעמה  הפועלים  ואת  החברה  את  בזאת  פוטר  המפיק 

  אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 
ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. החברה    7

 תודיע למפיק  על תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.  

החברה רשאית לקזז מן התשלומים אשר המפיק  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל   (ז)

ה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל  סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהחבר
שהם באחריותו של המפיק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לחברה מחמת מעשה או  

 מחדל שהם באחריותו של המפיק כאמור לעיל. 

 . ור יחול גם לטובת עיריית באר שבעהאמ (ח)

 
 ביטוח .9

לג (א) ומבלי  דין  כל  פי  ועל  לעיל  כאמור  המפיק  של  אחריותו  מהתחייבותו  להבטחת  רוע 
וחובותיו, מתחייב המפיק לערוך ולקיים על חשבונו למשך כל תקופת ההסכם ולמשך כל  
תקופה נוספת בה ימצא אחראי על פי דין ביטוחים מתאימים לפי שיקול דעתו להבטחת  

אחריות כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על  
ביטוחים זה  .  א'  נספח,  קיום  "טופס  טופס  )להלן:  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 

 האישור על קיום ביטוחים"(.  
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המפיק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין   (ב)
בידי מבטחי המפיק המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת  

המפיק לחברה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר ידי מבטחי  -האישור חתום על
הפרתו מזכה את החברה בתרופות בגין הפרת ההסכם. המפיק ישוב וימציא אישור ביטוח  
מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת  

 דרישה כלשהי מהחברה. 

 :ול את הסעיפים הבאיםבכל הפוליסות הנזכרות מתחייב המפיק לכל  (ג)

 המפיק ו/או החברה:  –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .1
ו/או עיריית באר שבע ו/או חברות בנות ו/או    כיוונים"החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי:  

 תאגידים עירוניים ו/או עובדים של הנ"ל. 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

הביטוח מכסה את אחריות החברה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של המפיק   2.1
 ומי מטעמו בקשר עם  ההתקשרות.

 חריג חבות מוצר לא יחול לעניין נזקי גוף. 2.2
הכלול כדלקמן בכפוף להבהרה כי,   ניתן לקבל כחלופה למחיקת חריג חבות מוצר  

ביטוח   עריכת  במסגרת  יהיה  עם    מוצר  חבותהכיסוי  בקשר  נפרדת  בפוליסה 
ביטוח   לסעיף  בהתאם  להלן    המוצר  חבותההתקשרות   הביטוח  באישור  הכלול 

 . בגבולות אחריות משותפים
יובהר כי הכיסוי בגין כלי צמ"ה הכלול באישור הביטוח הינו ככול ויהיה שימוש   2.3

 . בכלי צמה
ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה  .3

לעובדי  שיגרמו  מקצוע  מחלות  ו/או  עבודה  תאונת  בגין  עם    לנזקים  בקשר  המפיק 
 ההתקשרות. 

 . ההתקשרותועובדיו בגין ו/או בקשר עם    המפיקביטוח חבות המוצר מכסה את אחריות   .4
המוצר .5 חבות  התחלת    – ביטוח  ממועד  יאוחר  לא  רטרואקטיבי  תאריך  יכלול 

 . ההתקשרות
בו   -ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח חבות המוצר הכללת כיסוי במסגרת ביטוח צד ג   .6

 חריג חבות המוצר לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.  יובהר כי
סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  .7

 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
 חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל .   .8
 .ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןביטול זכות השיבוב   .9

שתימסר  .10 לאחר  אלא  לרעה,  תנאיהם  לשנוי  ו/או  לביטול  ניתנים  יהיו  לא  הביטוחים 
יום   60לחברה הודעה בכתב, ע"י המפיק ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  

 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש
ות הן "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי  המגיע לפי  לגבי החברה הפוליס .11

תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיה  מבלי שתהיה לחברת הביטוח של המפיק זכות 
לחוק חוזה הביטוח   59תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  

ענה של ביטוח כפל , ולמען הסר ספק המפיק וחברת הביטוח יוותרו על ט1981  –תשמ"א  
 כלפי הנ"ל. 
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היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  .12
 . ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

 – ככל ועבודות המפיק כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק   .13
 עבודות המפורטות לעיל. ביטוחי המפיק יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין ה 

המפיק יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או    -ביטוח כלי רכב (ד)
ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על    הפרויקטבעקיפין לביצוע  

  פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה(
וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה  

 ₪.    600,000 -בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים,  (ה)
בנ"ל ( . "כלי רכב" וציוד    גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג  ) ככול ויהיה שימוש

ביטוח   גם  עבורו  יערך  חובה  בביטוח  לבטחו  חוקית  חובה  אין  כאמור, אשר  הנדסי  מכני 
 ₪  למקרה.  2,000,000-אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

המפיק לבדו אחראי כלפי החברה לאבדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג ותאור   (ו)
ו/או המשמש לצורך הנמ ו/או שבאחריותו  מי מטעמו  ידי  על  ו/או  ידו  על  צא או שהובא 

ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. המפיק רשאי שלא לערוך ביטוח    הפרויקט
לרכושו  ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה המפיק  

ת החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל  פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, א
עם   בקשר  תוצאתי  אובדן  לכל  ו/או  כאמור  כלשהו  ציוד  או  לרכוש  נזק  או  אובדן 

 ההתקשרות. 

לבחינת    (ז) פוליסות הביטוח  להמציא את  לדרוש מהמפיק  חייבת,  לא  אך  החברה רשאית, 
 חברה. החברה והמפיק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש ה

קיום   (ח) על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  הביטוחים  עריכת 

  ליה ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הביטוחים ולא יטילו ע 
פי  -אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של המפיק על

 פי כל דין.  - הסכם זה או על

המפיק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות   (ט)

 הקבועות בפוליסות הביטוח. 

המפיק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של המפיק   (י)
ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו  

נזקים. להפ אותם  בגין  משולמים  היו  אשר  הביטוח  תגמולי  של  חלקית  או  מלאה  חתה 
מובהר, כי המפיק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

לפגוע   (יא) ומבלי  כלשונן  הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב  המפיק 
 האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.  בכלליות

הפר המפיק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה, יהיה המפיק אחראי   (יב)

לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי החברה על כל נזק כספי ו/או  
 אחר שיגרם לו עקב זאת. 

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק  על המפיק   (יג)
 אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים. 
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מבלי לגרוע מהאמור בפרק הביטוח ובאישור על קיום ביטוחי המפיק, היה וניתנה הרשאה   (יד)
פיק  על פי תנאי החוזה, המו/או הפעלת דוכנים  להסבת החוזה ו/או להעסקת קבלני משנה  

ו/או מפעילי הדוכנים  יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה  
וככל שיהיה   ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק  ולקיים  יתחייבו לערוך 
המפיק   עם  התקשרותם  תקופת  כל  למשך  וזאת  עימם,  ההתקשרות  לתנאי  ותואם  נחוץ 

ים על פי דין. לחילופין יכלול המפיק את קבלני  ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו אחרא 
הדוכנים  המשנה   מפעילי  ו/או  ו/או  בגין  הבלעדית  האחריות  ספק  הסר  למען  בביטוחיו. 

 .תחול על המפיק ו/או מפעילי הדוכנים    בקשר קיום ו/או העדר ביטוחים ע"י  קבלני המשנה

 . ור יחול גם לטובת עיריית באר שבעהאמ (טו)

 

 איסור המחאה  .10

בז (א) נותן  מוסכם  כי כל התחייבויותיו של  בין הצדדים  ח ההסכם הינן  ומכ   םהשירותיאת 
 ח מומחיותו המקצועית, ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו. ומכ

ח ההסכם או חלק מהן  ולא יהא רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכ   םהשירותינותן   (ב)
למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או 

 ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

 או יותר   25%לרבות העברת  -תאגיד, תחשב "המחאה"    םהשירותיהיה נותן  
 השליטה בתאגיד מבעלי המניות בתאגיד, במועד כריתת ההסכם, לאחר/ים.  מאחוזי 

על פי הסכם זה או מקצתן, ובכלל זה מסר  זכויותיו או חובותיואת  םהשירותיהמחה נותן  (ג)
את ביצוע העבודה לאחר, כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות  
עליו עפ"י ההסכם, על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של  

 החברה כלפי הגורם הנמחה. 

לפי    החברה תהא רשאית להמחות את (ד) לאחר/ים  ההסכם  חובותיה מכוח  ו/או  זכויותיה 

 . םהשירותישיקול דעתה וללא צורך בהסכמתו של נותן 

 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .11

 :מוסכם בין הצדדים כי החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים (א)

באם   -או  ח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל,  ו כונס נכסים מכ  םהשירותימונה לנותן   (1)
 . ניתן לגביו צו פירוק -הינו תאגיד 

הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עמה   השירותיםנותן  (2)
 . קלון

או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה   םהשירותינותן   (3)
 .מרמה

נותן   (4) כי  לחברה  ההסכ  םהשירותיהוכח  בדרישות  לעמוד  מסוגל  מסיבה אינו  ם 
 בריאותית, כספית, טכנית. 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם מהוות  
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל את ההסכם מכ ח כל  ו רשימה סגורה 

 רותים . יעילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי נותן הש
בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום   (ב)

 ו/או ששולמה ביתר, לפי העניין. 
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 מניעת ניגוד אינטרסים  .12

חוזה זה אינו מגביל את הצדדים בהתקשרויות אחרות. כל צד מצהיר כי ידוע לו כי הצד  (א)
פקת אירועים מכל  השני התקשר בעבר ועשוי להתקשר בעתיד עם צדדים נוספים לשם ה

 סוג שהוא. 

לדווח לחברה על התקשרויות    םהשירותי מבלי להמעיט מן האמור לעיל, יובהר כי על נותן   (ב)
עם מתן    נוספות שיש לו עם צדדים נוספים מכל סוג שהוא, העלולים ליצור ניגוד עניינים 

התקשר שירותיו לחברה. מוסכם כי דיווח זה יעשה מיד עם חתימה על הסכם זה, וכל עת בו  
 עם צדדים נוספים, כאמור.  םהשירותינותן  

במידה ויתברר שיש ניגוד אינטרסים כאמור לעיל, החברה רשאית לבטל הסכם זה באופן   (ג)
 מיידי. 

 

 כוח עליון .13

לדחיית  וכ ולהביא  החוזה  ביצוע  עשוי להפסיק את  זה  חוזה  ביצוע  באפשרות  שפוגע  עליון  ח 
ח עליון, יידחה הפרויקט  ו לבצע את הפרויקט עקב כביצוע הפרויקט. במקרה של אי אפשרות  
וירוס    ח עליון" בהסכם זה הינו: מלחמה, גיוס כללי,ו למועד אחר שייקבעו הצדדים. המונח "כ

שביתה, רעידת אדמה  או שיטפון, צווי רשויות המונעים את קיום הפרויקט אירועים    קורונה,
בינלאומיים   ו/או  לאומיים  ו/או אסונות  רב  ביטחוניים  אירוע  מילואים,  גיוסי  טרור,  )פיגועי 

את   לצפות  יכלו  לא  שהצדדים  או  מהצדדים  מי  בשליטת  שאינו  אחר  דבר  וכל  נפגעים( 
ידי    התרחשותו. ככל שהאירוע יבוטל ולא ידחה למועד חלופי אחר לא ישולם כל תשלום על 

 כיוונים בשל ביטול האירוע האמור.  
 

 סודיות .14

לשמור בסודיות מלאה כל מידע, לרבות הסודות המסחריים  מתחייב בזאת     םהשירותינותן   (א)
והמקצועיים של החברה ו/או הקשורים בה ו/או הנוגעים אליה במישרין ו/או בעקיפין, בין  
שהגיעו לידיעתו ממקורות פנימיים בחברה ובין ממקורות חוץ, ולא ימסור ולא יגלה כל 

לצורך מתן השירותים על פי  מידע כזה לשום אדם שלא הוסמך לכך מטעם החברה )למעט  

תקופת   במשך  וזאת  ובכתב,  מראש  החברה  מאת  אישור  כך  על  יקבל  אם  אלא  החוזה(, 
ו/או    ההסכם או לאחר סיומה. הוראת סעיף זה לא תחול על מידע שנמצא בנחלת הכלל 

 מצד שלישי ו/או שגילויו מתבקש ע"י צו שיפוטי.  םהשירותישהגיע לנותן 

חייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו מהחברה , אשר מתייחס  מצהיר ומת   םהשירותינותן   (ב)
על פי הסכם זה, הינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד רכושו    לחברה  ם השירותילשירותי נותן  

נותן   של  לידיעתו  ניתן  והוא  החברה  של  עם   םהשירותיהבלעדי  לקשריו  בקשר  ורק  אך 
 החברה על פי הסכם זה.  

מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור לצד    ם השירותינותן   (ג)
ו/או צד שלישי שמתוקף    ם השירותיפקי משנה של נותן  שלישי כלשהו )זולת עובדי ו/או ס

על המפרסם להעביר לו מידע( ללא הסכמת החברה מראש -חוזה זה והעבודה הנגזרת ממנו
 ובכתב, וזאת בכפוף לאמור בסעיף זה. 

ו/או    םהשירותינותן   (ד) ללקוחות  השייך  סודי  מידע  כולל  הנ"ל  הסודי  המידע  כי  מצהיר 
 מחויבת לשומרו בסוד כלשהו.  לספקים של החברה ואשר החברה
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 זכויות יוצרים .15

החברה תהיה רשאית לשדר את הפרויקט או קטעים ממנו, ללא מגבלה, בכל אמצעי השידור  
 הקיימים ובכלל זה, טלוויזיה, אינטרנט, רדיו וסלולר.

 

 יישוב סכסוכים .16
המוס המשפט  בית  בפני  ידונו  הכלל  מן  יוצא  ללא  והתביעות  הסכסוכים  המחלוקות,  מך  כל 

 במחוז באר שבע בלבד. 
 

 שינוי, ביטול וויתור .17

כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה   (א)
 חתום על ידי שני הצדדים. 

החברה תהא רשאית להשתמש בזכויותיה לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ואי שימוש בזכות   (ב)
 ו/או דחייה ו/או הודאה מצידה.   רוויתוכ כלשהי ו/או אי שימוש במועד לא יחשב 

 
 הודעות .18

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר  
על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה בבית  

 בעת מסירתה. -דואר בישראל ואם נמסרה ביד 
 
 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:
 
 

 
 

 _______________        _______________ 
 

 רותים  ינותן הש                            החברה     
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