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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

   הזמה להציע הצעות

  2019הפסטיבל הבילאומי לתיאטרון בובות  –שירותי הפקה בפועל 

  תאים כלליים

  כללי .1

מתן שירותי הפקה החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ (להלן: "החברה") מזמיה בזה הצעות מחירים ל . 1.1

עם אופציה  25.7.19-3.8.2019שעתיד להתקיים בין התאריכים  2019לפסטיבל הבילאומי לתיאטרון בובות 

רטים במסמכי ל בהתאם לתאים המפוו, הכ(להלן: "הפסטיבל") 2020להארכה להתקשרות וספת לשת 

 .הזמהה

צ"ב על ספחיו כחלק מוחוזה ההתקשרות ה הזמהיהיו על פי תאי ה המפיק הזוכהתאי ההתקשרות עם  . 1.2

 . הזמהבלתי פרד ממסמכי ה

לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  הזמהשמורות לחברה, והמשתתפים ב הזמהכל הזכויות במסמכי ה . 1.3

 .וזהזמה אלא לצורך הכת והגשת הצעה ב הזמהבמסמכי ה

 ההצעה .2

 , בכתב ברור. המסמכים הדרושים בצרוף מעטפה סגורה, על גבי טופס ההצעה,תוגש ב ההצעה . 2.1

  מס ערך מוסף. תכלולולא  למחיר הפאושלי (הכול כולל), בדרך של החה או תוספת באחוזיםההצעה תהייה  . 2.2

וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות ובמילוי כל המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין  . 2.3

 זכאי לכל תשלום וסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. יהלא יה מציעצ"ב. המהתחייבויותיו על פי החוזה ה

וכן לחתום על הדף האחרון של מסמכי ההזמה , הזמהמסמכי הבראשי תיבות בשולי כל דף מ ש לחתוםי . 2.4

 בחתימה מלאה לרבות חותמת.

 לחתום בחתימה וחותמת. מציעעל ה התיקון בהצעליד כל  . 2.5

 .תאי התשלום יהיו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות . 2.6

 הזמהתוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והיסיון וכל המסמכים והאישורים הדרשים ב מציעהצעת ה . 2.7

 בלבד. מציעיהיו על שם ה

  תחולה על המציע. הזמה ובהשתתפות ב הזמהכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכת ההצעה ל . 2.8

 .הזמהיום מהמועד האחרון להגשת הצעות ב 90תהא בתוקף לתקופה של  מציעהצעת ה . 2.9

  אישורים .3

  המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:

 על המציע לצרף להצעתו תכית עבודה להפקת הפסטיבל הכוללת, בין היתר את התוים שלהלן: . 3.1
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3.1.1 . י דרך ותאריכי ביצוע. תוכית עבודה לאישור עם אב 

 פירוט חלוקת התקציב לסעיפים השוים. . 3.1.2

פירוט הספוסרים המיועדים תוך הערכה של מידת גיוס הספוסרים לטובת הפסטיבל ומתן שי  . 3.1.3

 למשתתפים.

 פירוט כוח האדם הדרוש להפעלת הפסטיבל. . 3.1.4

 ין.תצהיר המציע חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך ד . 3.2

, על שם 1976 –תשל"ו   ,אישור תקף על יהול פקסי חשבוות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים . 3.3

 . מציעה

 . מציעאישור תקף על יכוי מס במקור, על שם ה . 3.4

 מציעשל המורשי החתימה עורך דין בדבר זהות תעודת רישום תאגיד וכן אישור  -ככל שהמציע תאגיד . 3.5

 .בחתימתם מציעלחייב את ההמוסמכים 

 .הזמה, חתומים על ידי המציעמסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם ה . 3.6

  הבהרות ושיויים .4

. , חולון13במרכז לתיאטרון בובות, רחוב דוד רמז  10:00בשעה  16.4.19 ביוםכס מציעים יתקיים  . 4.1

  להשתתף מוזמים לדייק ולבוא בזמן.  המעוייים

יכיו שאלותיהם מראש בכתב ובשי  ציעיםמוזמים להשתתף בישיבת ההבהרות. המ הזמהב ציעיםהמ

 מסר לציג החברה. יעותקים. עותק אחד י

, להכיס שיויים ותיקוים במסמכי הזמההחברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות ל . 4.2

ק בלתי פרד מתאי ם, כאמור, יהיו חל. השיויים והתיקויציעים, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המהזמהה

לפי  בפקס ובדואר אלקטרוי הזמהבישיבה ורוכשי מסמכי ה ציעיםבכתב, לידיעתם של המ ויובאו,הזמה ה

 לצרף להצעתו את מסמך/י ההבהרות חתום/ים על ידו. הזמהב מציעעל ה הכתובות שימסרו על ידם.

  

  הגשת ההצעות .5

 14:00עד לשעה , 29.4.2019 עד יום(לא לשלוח בדואר)  במסירה אישית, את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה

הצעה שתוגש לאחר המועד ה"ל תפסל  ., חולוןהר הצופים, קרית שרתרח' בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, 

  ולא תובא לדיון.

 בחית ההצעות .6

בשל חוסר התייחסות החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תאיה או  . 6.1

באופן שלדעת החברה מוע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום  הזמהלתאי ה

 לפסילת ההצעה.
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 הזמהאי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שיוי או תוספת שייעשו במסמכי ה . 6.2

או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיוי 

 אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

פרטים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות לשביעות רצוה שתתפים החברה רשאית לדרוש מהמ . 6.3

, חוסו הכלכלי, יסיוו המקצועי והצעתו, מציעהמלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מת לבחון את ה

 גרת שיקוליה, כאמור.במס

 החברה איה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  . 6.4

 הזמההודעה על תוצאות ה .7

 או בדואר אלקטרוי, לפי הפרטים שמסרו על ידו. מסר על כך הודעה בפקסימיליה ילזוכה ת . 7.1

 אלקטרוי.דואר פקסימיליה או בבכתב, ב ,שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה מציע . 7.2

 . המכרזים, בימוקיה ובהצעת הזוכה ין בהחלטה/ות ועדתירשאי לע מציעכל  . 7.3

החברה רשאית לבטל את הזכייה  יה, תההזמהלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ה מציעהיה וה . 7.4

 מציע, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה, וזאת לאחר שיתה למציעבהודעה בכתב ל הזמהב

לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שקבע בהודעה. אין  מציעאת המעוות וה הודעה בה דרש לתקן

 בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.

 ,הזמהב מציערשאית להכריז כזוכה חלופי את התהיה החברה  ,מכל סיבה שהיא ,הזמהבוטלה הזכייה ב . 7.5

 כל הפסד שיגרם לה בגין כך. יפצה את החברה על מציעוה ,בתור ההבא הרגודהצעתו ש

  בכבוד רב,

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  2019הפסטיבל הבילאומי לתיאטרון בובות –בפועלשירותי הפקה            

  תצהיר המציע

  לכבוד

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ (להלן: "החברה")

  חולון (להלן: "העירייה")ועיריית 

אי הח"מ: שם: ____________ ת.ז ________________ מרח' ____________________,  המשמש מורשה 

הזמה ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו ב חתימה של המציע, ___________________,

"), לאחר הזמה(להלן: "ה  2019לתיאטרון בובות להציע הצעות לשירותי הפקה בפועל של הפסטיבל הבילאומי 

  שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך, מצהיר בזאת כדלקמן:

  כללי

הבו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאים מצורפים, ואו מקבלים על עצמו לבצע  .1

  ת וההתחייבויות שבמסמכי המכרז. את כל הפעולו

כל הפרטים שאו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל הספחים והתצהירים, הים כוים, מלאים, מדויקים  .2

 ואמת לאמיתה.

ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכו את הבדיקות הדרושות, להחת דעתו, בכל הוגע לכלל הגורמים וההוצאות  .3

, וכי לא בססו הצעתו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות תחייבויותיו על פי מסמכי ההזמההכרוכות בביצוע ה

, וכי לא ציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי ןהעירייה ו/או מי מגורמיה החברה ו/או שעשו בעל פה על ידי

 הבה ו/או אי ידיעה, ואו מוותרים, מראש, על כל טעות, כאמור.

דע, המומחיות, האיתות הכספית, האמצעים הטכיים, הציוד, כוח האדם המקצועי, הרישיוות וההיתרים למציע הי .4

 על פי מסמכי המכרז.תחייבויותיו וכל הדרש לביצוע ה

הצעת המציע היה בתחום המטרות, התקות, ההלים והסמכויות, הקבועים במסמכי התאגדות של המציע (במקרה  .5

כי תקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים וכל מיעה על פי כל דין ו/או חוזה שהמציע היו תאגיד), ו

 לחתימותיו על כל מסמכי מכרז זה ועל הצעת המציע וכי חתימותיו מחייבות את המציע לכל דבר ועיין.

 הצעת המציע מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.  .6

המציע איו מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק וכן לא מתהלים כגדו הליכים משפטיים כון ליום תצהיר זה   .7

 העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואם ובמועדם.
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  חוק עסקאות גופים ציבוריים

  קיום דיי עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות

ב(א) לחוק 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -ה, המוחים "בעל זיקה" "עבירה", "הורשע" ובתצהירי ז .8

. אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מוחים אלה וכי אי מבי/ה 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 אותם. הי מצהיר כי המציע היו "תושב ישראל".

ו/או לפי חוק שכר  1991-עו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התש"אהמציע ו"בעל הזיקה" לא הורש .9

באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, או אם  31, אשר עברו אחרי יום 1987-מיימום, התשמ"ז

שעה הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שה אחת ממועד ההר

 האחרוה.

 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע 1998-הוראות חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות, התש"ח . 10

 או

  הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהיו:

למהל הכללי של משרד עובדים לפחות, ואי מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפות  100המשתתף מעסיק  .10.1

לחוק שוויון זכויות , ובמידת הצורך  9העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת החיות בקשר ליישומו; ואולם לא תיתן החיה שיש בה כדי להטיל טל כבד מדי כהגדרתו  –

  (ה) לחוק שוויון זכויות; 8בסעיף 

 או

עבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות המציע התחייב ב .10.2

הוא הצהיר כי פה  –לעיל ועשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב, כאמור, באותו  סעיף משה  10.1סעיף 

  ומו;לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל לייש 9כדרש ממו, ואם קיבל החיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 

אי מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

  יום ממועד ההתקשרות 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או יגוד עייים

  ידועות והירות למציע ולו.הו מצהירים בזאת, כי הוראות הסעיפים בפקודת העיריות, המפורטים להלן,  . 11

  א(א) לפקודת העיריות (וסח חדש) 122סעיף 

"חבר עירייה, קרובו, סוכו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה של עשרה אחוזים בהוו או 

 -קרוב" ברווחיו או שאחד מהם מהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעיין זה, "

  בן זוג, בן או בת, אח או אחות".

  (א) לפקודת העיריות (וסח חדש) 174סעיף 

זוגו או שותפו -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה וגע או מעויין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

  או סוכו, בשום חוזה שעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למעה".

  (א) בהודעה בדבר כללים למיעת יגוד עייים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות 12סעיף 
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חבר עירייה או  –"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעיין זה; "חבר עירייה" 

  )(ב)").1(5 -)(ב) ו1(1 קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף

  בהון או ברווחים של גוף. 10%מהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על  - "בעל שליטה"  

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף. - "קרוב"  

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ו/או ראש  המציעהו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא קיימים בין 

העירייה ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, קירבה משפחתית ו/או חברות 

ו/או גיעה ו/או הכרות אישית (להלן: "קירבה") כל יגוד עייים ו/או עיין ו/או גיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי 

קשר אחר כלשהו קבוע או זמי, כאמור לעיל, ואם כן הו מתחייבים לצרף להצעתו למכרז זה מכתב בו פרט או 

 עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר, ומאיזה סוג.

מתחייב להימע מכל פעולה שיש בה יגוד עייים ביו לבין העירייה  המציעהו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי 

ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או ראש העירייה

  ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום יגוד עייים כאמור.

ת על פי המכרז והחוזה לבין כל פעילו המציעהו מצהירים בזאת, כי לא מתקיים כל יגוד עייים בין התחייבויות 

  ו/או התחייבות אחרת שלו.

אי והמציע לא היו מעורבים באירוע המצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בעין/ושא/תחום שהיה  . 12

באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, המציע לא הציע, במסגרת הצעתו במכרז, כל עובד ו/או מהל ו/או קבלן 

  אמור.משה, אשר היו מעורבים באירוע, כ

 לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים כל התאים המפורטים להלן:

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק, במישרין ו/או בעקיפין, בסוג השירותים ו/או במתן  .12.1

 השירותים שוא המכרז ובעיין עבירה שמתחום טוהר המידות;

 תחת חקירה פלילית; האירוע מצא תחת חקירה פלילית או היה .12.2

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או  .12.3

 המהל ו/או קבלן המשה;

לא קבע לגבי אירוע, כאמור, על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המהל ו/או קבלן המשה  .12.4

 היו וקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ווהג המקובל בתחום.לא יכולים היו למועו גם אם 

  _____________________              ________________  

  חתימת המצהיר                    תאריך  

  

  אישור עורך דין

  

אי הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפי ה"ה שם: _______________ 

שם: _______________ ת.ז: ____________, המשמש/ים כמהלי הספק, הרשאים מטעמו  -ת.ז: _____________ ו

לחתום ולחייב את הספק בחתימתם לכל דבר ועיין, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים 

  תצהירו/ם זה, וחתמו עליו. לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו בפי את כוות

                 _________________        

  חתימת וחותמת  עורך דין                
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  2019הפסטיבל הבילאומי לתיאטרון בובות –בפועלשירותי הפקה            

  לכבוד

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  חולוןהצופים קרית שרת, רחוב 

  .,ג.א.

  

  הצעת מחירים

  

 הזמהתמורת ביצוע מלא ומושלם של כל העבודות, המטלות, הפעולות וההתחייבויות שעליו לבצע על פי מסמכי ה

  כדלקמן: ₪,  45,000וחוזה ההתקשרות שבמסגרתו הריו להציע החה או תוספת למחיר הפאושלי (הכול כלול) בסך של 

  

  .הקבוע לעיללמחיר הפאושלי  של  _____ש"ח *החה

  

  .הקבוע לעיללמחיר הפאושלי  תוספת* של ____ש"ח 

  

  ש למחוק את המיותרי*

  .0 תצוין הספרהתוספת דרישת או  במקרה של אי מתן החה

  

  למחיר הדרש על ידיו יתווסף מע"מ כדין.

  

מחיר הדרש על ידיו מבוסס על התאים שבמסמכי ההזמה וכוללים את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל ה

  התחייבותו על פי מסמכי ההזמה. 

  

 תאי ההתקשרות יהיו על המחירים יעודכו בהתאם להוראות הקבועות בחוזה ההתקשרות.

    

  ________מס' עוסק מורשה:__________  שם המציע:______________ 

 ______________________.  תאריך:  חתימת המציע: __________

  

  

  אישור עו"ד

  

) מאשר בזה כי ביום __________ "המציע" _____, עו"ד של _____________ (להלן:_______אי הח"מ ______

האישורים על פי ___________ בשם המציע, כי אצל המציע תקבלו כל ההחלטות וכל ____הופיע בפי ה"ה ____

מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל, מחייבת את 

  המציע.

                        _____________  

  , עו"ד                                  
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 ח ו ז ה
  2019 שתבחודש__________ ביום ________ בחולון בוחתם  שערך

  -ן י ב-

  מבילוי (חולון) בע"לו לבידור החברה

  ' הר הצופים, ק. שרת, חולוןמרח

  ")החברה(להלן: "

  ;אחד מצד

  -ן י ב ל-

 _________________  

  ח.פ./ת.ז.___________

  _____________מרח' 

  (להלן: "המפיק")

  ;שי מצד

(להלן:  2019לתיאטרון הבובות לפסטיבל בילאומי בפועל החברה פתה לקבלת הצעות למתן שירותי הפקה ו  הואיל:

  );"שירותים"ה

  

זאת בכפוף , ולקבל הצעתווהחברה הסכימה  הגיש, במסגרת הפיה, הצעה למתן השירותים, מפיקוה  :והואיל

  תאים כמפורט בחוזה זה להלן;ל

  

יהיו במסגרת של קבלן  מפיקוהתמורה שתשולם ל מתן השירותיםוהצדדים מסכימים ומצהירים כי תאי    :והואיל

  יחסי עובד מעביד; מפיקעצמאי, ולפיכך אין ולא יהיו בין החברה ל

  

  ;מתן השירותיםוהצדדים מעוייים להעלות על הכתב את תאי   :והואיל

  

  הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:הוצהר,  לפיכך

 כללי .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. . 1.1

יהיו למוחים המפורטים בטור הימי דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי בחוזה זה  . 1.2

 דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

  עיריית חולון.  "העירייה"

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ.  "החברה"

 המוסמכים,, עובדיו, שליחיו, מורשיו מפיקלרבות ציגיו של ה         "מפיק"ה

  .במתן השירותיםמשה הפועל בשמו או מטעמו  קבלןולרבות כל 

 מצורפים,  פירושו החוזה, על כל ספחיו, בין שצורפו ובין שאים    "החוזה"

בעתיד,  שיצורף לחוזה וסוג שהוא, מסמך, מכל מין כל לרבות

  וספים. לרבות מפרטיםו

  .15.3.2019 -שפורסם ב 2019אפריל מדד חודש   "     מדד הבסיס"
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המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  המחירים לצרכןמדד   "          המדד"

  לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

  "הפסטיבל"
  

 תיאטרון הבובות שעתיד להתקיים בין התאריכים  פסטיבל

הכולל הצגות, סדאות, כיתות אמן, מופעי  3.8.19ועד  25.7.19

ערב מחווה כס תיאטרון בובות טיפולי, חוצות, סיורים במוזיאון, 

  וכל פעולה ו/או מופע שיכללו במסגרת הפסטיבל.

ל כמפורט בחוזה זה על והכ, הפקה כוללים לפסטיבלשירותי   "השירותים"

  ספחיו.

  ברמה מקצועית גבוהה. השירותים ומתחייב לבצעםאת מתן מצהיר כי הוא מקבל על עצמו  מפיקה . 1.3

מצהיר כי ידוע לו טיב ואופי השירותים הדרשים ממו, וכי הוא יעמיד לרשות החברה בעל/י ידע,  מפיקה . 1.4

הטוב ביותר המקצועי על הצד לספק את השירותים יכולת, כישורים, מיומות ויסיון וכל הדרש על מת 

  ולשביעות רצוה של החברה.  

מתחייב לשאת בכל המיסים ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים לחברה כאמור בחוזה  מפיקה . 1.5

  זה לרבות תשלומי מס הכסה, ביטוח לאומי וכן כל תשלום אחר המוטל על פי הדין.

אישורים תקפים על יכוי במקור ועל יהול פקסי חשבוות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  . 1.6

של  1976 -), תשל"ו , תשלום חובות מס, שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדיןיהול חשבוות (אכיפת

מתחייב להמציא לחברה אישורים תקפים כאמור, כל  מפיק, רצ"ב כחלק בלתי פרד מחוזה זה. המפיקה

  אימת שאישורם יפקע.

החברה יהא כמעמד קבלן  עצמאי,  העירייה ו/אומצהיר כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם  מפיקה . 1.7

החברה לבין מי שיועסק על ידו לשם מתן העירייה ו/או החברה או בין העירייה ו/או ולא יהיו ביו לבין 

  השירותים לחברה יחסי עובד מעביד.

לפצות ולשפות את החברה בגין כל תשלום בו תחויב החברה בגין  מפיקבכל מקרה בו יקבע אחרת מתחייב ה

  מור.קביעה, כא

מתחייב ומצהיר כי אין  מפיקחוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה. ה . 1.8

לו כל טעות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או התחייבויות 

יר באופן מלא וממצה את כל שעשו, אם עשו, קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסד

 זכויות והתחייבויות הצדדים. 

  מהל המרכז לתיאטרון בובות ישמש כציג החברה לעיין חוזה זה. . 1.9

 תההתקשרומהות  .2

המפיק מתחייב לספק לחברה שירותי ארגון והפקת הפסטיבל, בהתאם למפורט להלן, בהיקף הדרש. מבלי  . 2.1

ירותים להלן על פי חוזה זה באופן מקצועי, במיומות לפגוע בכלליות האמור לעיל יספק המפיק את הש

 גבוהה וברציפות, תוך שיתוף פעולה עם החברה ו/או מי שהוסמך מטעמה.
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ם הליה על פי. לגבי ספקי שירותים, המפיק יהג מועבר למפיקאיו  הפסטיבל  תקציבלמען ספק מובהר כי 

 יאושרו על ידי . התקציב ואישורי התשלומים בכל הוגע להצעות מחיר ולהתקשרויות חברה הקיימים

  בלבד. מתייחסת לשכר טרחת המפיקהצעת המפיק  החברה.

המפיק מתחייב להגיש תכית עבודה לאישור, מראש ובכתב, של החברה עם "אבי דרך", תאריכי ביצוע:  . 2.2

על של -ארגוןע תיאום בין הגורמים השוים וביצו ,פירוט האמצעים ,פירוט כוח אדם דרש ,פירוט תקציב

 חולוןים (משטרת ישראל, מד"א, עיריית פסטיבלוביצוע תיאומים בין כל הגורמים המעורבים ב פסטיבלה

תוכית העבודה תהווה  .), וזאת לא יאוחר מהמועדים הקבועים בחוזה זה"תוכית העבודה"(להלן:  )יו"בוכ

 את המתווה להפקת הפסטיבל.

וש בשירותי תקשורת וטלפויה, תבוצע במשרדי המפיק, הכול על הפעילות במסגרת חוזה זה, לרבות שימ . 2.3

 חשבוו והוצאותיו. 

המפיק מתחייב להגדיר את צורכי הפקת האירוע מבחית היערכות כללית; חיצות אמצעים שוים; כוח  . 2.4

 האדם הדרש; והיקף התקציב לאישור החברה.   

 רה ולדווח בכתב על התקדמות הפקת הפסטיבל. המפיק מתחייב להופיע לכל הישיבות שייקבעו על ידיי החב . 2.5

לכך שלא תהייה  מתחייב לדאוג המפיקי שי הצדדים. ל ידי החברה וייחתם על ידייקבע ע הפסטיבלתקציב  . 2.6

י ל ידע ובכתב, מראש ,חריגה מהתקציב המעודכן והחתום, אלא אם אושרו הצרכים הוספים והחריגה

 . חברהה

עם מלא בתיאום  מתחייב המפיק להפעילאותם , בעלי תפקידים ראשייםהמפיק ימה, בתיאום עם החברה,  . 2.7

שיווק ובעלי תפקידים אחרים במידת  ותומהל/ מזכירת הפקהחברה, הכוללים, בין היתר, רכזת הפקה, ה

 הצורך.   

המפיק מתחייב לפעול בהתקשרות עם ספקים/קבלים/ותי שירותים באופן שיקדם את הפסטיבל ויטיב  . 2.8

 עם החברה.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל השירותים שייתו על ידי המפיק יכללו את הפעולות המפורטות להלן: . 2.9

 על חשבוו והוצאותיו של המפיק. אספקת כל האמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים . 2.9.1

הכת התקציב לפסטיבל וקיום קשר הדוק עם החברה ועדכוה בכל עת בכל הקשור להכות  . 2.9.2

 ות והוצאות ומצב התקציב הכספי לפסטיבל.הפסטיבל, לרבות, הכס

קישור בין כל הגורמים השוים בפסטיבל, למעט, מהל המכירות והשיווק, המעצבים, יחסי  . 2.9.3

 הציבור, הפרסום והרשויות.

כל התקשרות עם חברה /מוסד הותן  גיוס חסויות לפסטיבל מחברות/ מוסדות. מובהר כי . 2.9.4

 ר קבלת אישורה יתקשר המפיק עם ותן החסות.חסות, כאמור, תובא לאישור החברה ורק לאח
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פיקוח על ביצוע הפסטיבל, התהלותו באופן בטוח, תקין ומסודר, לרבות גידור השטח, פיקוח  . 2.9.5

על הסדרי כיסה ויציאה של הקהל, שילוט, שירותי חירום, שירותי יקיון, שמירה על הסדר 

משטרת ישראל, עבודות חשמל, הטוב, ביטחון, בטיחות, שרותי כיבוי אש, עבודה בשכר של 

 הקמת במות, הקמת טריבוות, הגברה, תאורה וכיו"ב, והכל בתיאום מלא עם החברה.

סיוע בקבלת כל האישורים, ההיתרים, והרישיוות הדרושים לקיומו של הפסטיבל וקיומו  . 2.9.6

 בהתאם לדרישות כל דין. 

לרבות, מבלי לפגוע בכלליות הסדרת כל האישורים הדרשים על פי כל דין לקיומו של הפסטיבל  . 2.9.7

האמור לעיל, אישורי משטרת ישראל, מכבי האש, מד"א, עיריית חולון ואישור כל הגופים 

 הרלווטיים על פי תאי רישוי עסקים וכיו"ב.

 7הכת דו"ח סיכום הפסטיבל הכולל, בין היתר, דו"ח כספי עם פירוט הכסות והוצאות, תוך  . 2.9.8

 ימים ממועד סיום הפסטיבל.

 כוח(להלן: " הקשורים בהפקה בעלי תפקידים כלל ור, גיוס והחיה אישית מקדימה, לאית . 2.9.9

וכן  "), תוך העקת הכשרה מקצועית מתאימה לשם שיבוצם במערך המהלי של ההפקההאדם

 לאחראים על מסגרות כוח העזר (משטרה, סדרות, אבטחה).

2.9.10 . ים לשם שילובם במערך הארגוי של הפקת האירוע במטרה התקשרות עם גופים ומוסדות שו

 להוזיל את עלויות ההפקה.  

 איתור וגיוס ספוסרים לשם קבלת חסויות כספיות וחסויות שאין כספיות. . 2.9.11

2.9.12 .  י, במהלך ואחריות, אשר ירכז את התיאום וכל השירותים לפיהול מטה ופגישות ברמות השו

גיוס ותדרוך וע. האירוע; תיאום העברת המידע והתקשורת בין המעורבים בארגון האיר

 , הסעתם / הבאתם לקודות הביצוע, דאגה לכיבוד ולתפקודם ההולם.צוותים

כל פעולה וספת הדרשת לצורך מתן השירותים וכן כל פעולה שתידרש על ידי החברה לצורך  . 2.9.13

 מתן השירותים.

י החברה כפי מובהר בזאת, כי כל ההזמות מותי השירותים השוים ייעשו בכפוף לתקציב המאושר על יד .2.10

שיוגדרו בפי המפיק על ידי החברה, ועל פי והל התקשרויות בחברה, הכל בכפוף לאישור, מראש ובכתב, של 

 החברה.

על פגישות מרכזיות עם ציגי מוסדות שוים וישאיר את המפיק מתחייב להודיע לחברה, מראש ובכתב,  .2.11

 הצורך לשלב את ציגיה בפגישות.לגבי  חברהשיקול הדעת ל

עם תום הפסטיבל המפיק מתחייב להסדיר את כל ההתקשרויות שערך עם ספקים כ"א וכד' החזרת כל הציוד  .2.12

שהובא לשם הפקת הפסטיבל; לטיפול בהתחשבות כספית ו/או אחרת עם כל הגורמים השוים המוזכרים 

 סטיבל. לעיל; להפקת מכתבי תודה לגורמים השוים כאמור; וכל עיין אחר הקשור לסיום הפקת הפ

תכית המפיק  על פיישיבות צוות , דדים יקיימו ישיבות תאום לשם עדכוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל הצ .2.13

 . חברה, וכן על פי צרכי החברה והמפיקה על ידישתאושר 
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 שיפוי בזיקיןאחריות ו .3

ל מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על המפיק בלבד ולפיכך אישוריה ש . 3.1

החברה למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכו על ידי המפיק על פי חוזה זה לא ישחררו את המפיק 

מאחריות המקצועית המלאה ה"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב 

 ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים ו/או התוכיות ו/או מסמכים, כאמור.

ק יהיה אחראי לכל זק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לעירייה ו/או לחברה ו/או לצד שלישי בגין המפי . 3.2

השירותים ו/או עקב כך ששוא הייעוץ בשלמותו אן בחלקו איו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן 

 תוכן.

כלפי העובדים המועסקים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפיק אחראי כלפי העירייה ו/או החברה ו/או  . 3.3

על ידו ו/או כלפי קבלים המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שלישי 

כלשהו, לכל זק לגוף או לרכוש או אובדן או זק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם או לעבודות 

 מחדל או טעות או השמטה של המפיק או מי מטעמו.כתוצאה ו/או במהלך מתן השירותים, עקב מעשה או 

המפיק פוטר את העירייה ו/או החברה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם אחר המצא בשירותיהן מכל אחריות לכל  . 3.4

 לעיל. 3.2 -ו 3.1אובדן או זק המצא באחריות המפיק כאמור בסעיפים 

3.5 .  זק שיגרם לה ו/או דרישה ו/או תביעה המפיק מתחייב לשפות ולפצות את העירייה ו/או החברה על כל

שתוגש גדה, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי פסק דין של בית משפט מוסמך. 

החברה תודיע למפיק על זק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגון ולהגן על העירייה ו/או החברה, 

 לפי העיין, מפיה על חשבוו.

  

רייה ו/או החברה בתשלום ו/או הוצאה ו/או זק ו/או הפסד שגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד שאה העי

שלישי, לרבות המפיק ועובדיו, בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה משירותי היעוץ יהיה על המפיק להחזיר לעירייה 

או ההפסדים כאמור ו/או לחברה, באופן מידי, כל תשלום ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותן על כל הזקים ו/

  לעיל.

 אחריות וביטוח .4

 אחריות וביטוח .5

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על המפיק בלבד ולפיכך אישוריה של החברה  4.1

למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכו על ידי המפיק על פי חוזה זה לא ישחררו את המפיק מאחריות 

ה"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות המקצועית המלאה 

 ו/או לאיכות השירותים ו/או התוכיות ו/או מסמכים, כאמור.

המפיק יהיה אחראי לכל זק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לעירייה ו/או לחברה ו/או לצד שלישי בגין  4.2

יעוץ בשלמותו או בחלקו איו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן השירותים ו/או עקב כך ששוא הי

 תוכן.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפיק אחראי כלפי העירייה ו/או החברה ו/או כלפי העובדים המועסקים  4.3

י על ידו ו/או כלפי קבלים המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שליש

כלשהו, לכל זק לגוף או לרכוש או אובדן או זק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם או לעבודות 

 כתוצאה ו/או במהלך מתן השירותים, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של המפיק או מי מטעמו.

תיהן מכל אחריות לכל המפיק פוטר את העירייה ו/או החברה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם אחר המצא בשירו 4.4

  לעיל. 3.2 -ו 3.1אובדן או זק המצא באחריות המפיק כאמור בסעיפים 

המפיק מתחייב לשפות ולפצות את העירייה ו/או החברה על כל זק שיגרם לה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש  4.5

סמך. החברה תודיע גדה, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי פסק דין של בית משפט מו

למפיק על זק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגון ולהגן על העירייה ו/או החברה, לפי העיין, 

  מפיה על חשבוו.

שאה העירייה ו/או החברה בתשלום ו/או הוצאה ו/או זק ו/או הפסד שגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד  4.6

ו/או עקב ו/או כתוצאה משירותי היעוץ יהיה על המפיק להחזיר לעירייה שלישי, לרבות המפיק ועובדיו, בגין 

 ו/או לחברה, באופן מידי, כל תשלום ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותן על כל הזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.

 ,המפיק ןהמפיק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות המפיק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי 4.7

זה כספח א',  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים, את הביטוחים ההסכםתקופת  כללמשך 

העיין), אצל חברת  לפי", עריכת הביטוח אישור"ו" המפיק ביטוחיוהמהווה חלק בלתי פרד ממו (להלן: "

  ביטוח מורשית כדין בישראל. 

וכתאי מתן השירותים לידי החברה, לפי תחילת להמציא  המפיק עלצורך בכל דרישה מצד החברה,  ללא 4.8

 או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחהתקשרות מוקדם ל

בגין  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי החברה ל להמציאהמפיק על בתום תקופת הביטוח,  מידהמפיק. כמו כן, 

  .וספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחפת חידוש תוקף ביטוחי המפיק לתקו

בכל פעם שמבטח המפיק יודיע לחברה, כי מי מביטוחי המפיק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שיוי לרעה,  4.9

כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המפיק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 לפי מועד הביטול או השיוי לרעה בביטוח כאמור.ביטוח חדש, 

המוטלת על  ,כי גבולות האחריות הדרשים במסגרת ביטוחי המפיק הים בבחית דרישה מזערית מובהר 4.10

ואין בה כדי לשחרר את ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם המפיק לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי המפיק

או או העירייה  החברהכל טעה כלפי לא תהיה מפיק ול סכם זה ו/או על פי דין,המפיק ממלוא החבות על פי ה

  האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  מטעמן,מי 

ועל כאמור לעיל,  מפיקהשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, חברהל 4.11

 להתחייבויות מפיקביטוחי האת על מת להתאים  ודרששיי ,, התאמה או הרחבהתיקון ,לבצע כל שיוי מפיקה

 .על פי הסכם זה מפיקה



- 16 - 

אין מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השיויים כמפורט לעילהחברה זכויות מוצהר ומוסכם כי  4.12

, טיבם, היקפם, ותוקפם, ביטוחי המפיקכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם החברה כל חובה על או החברה 

 או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי המפיק המוטלת על  ,העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאאו לגבי 

ובין אם אישור עריכת הביטוח  בדק ובין אם לאו, בין אם שיויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהוזאת בין אם 

  .לאו

לרכוש או ציוד דן או זק אוב לכלמאחריות ו/ או העירייה ו/או הבאים מטעמן פוטר את החברה  המפיק 4.13

ולא כלשהו, המובא על ידי המפיק או מי מטעם המפיק לחצרי החברה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, 

, ובלבד שהפטור בגין אובדן ו/או זק כאמורזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טעה מפיקתהיה ל

  כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לזק בזדון.

 םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לעייןמכל הוראה מהוראות הסכם זה  לגרוע מבלי 4.14

אותות המשה פוליסות ביטוח  קבליהמפיק לדאוג כי בידי על משה מטעם המפיק,  יקבלעל ידי  יתוי

  בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.

שירותים שיתו לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי החברהמוטלת ההמפיק על כי  ,מובהר בזאת 4.15

 .משה  או אמורים היו להיתן על ידי קבלי

על אף האמור לעיל, אי המצאת  ספח הביטוח היו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. 4.16

ימים ממועד בקשת החברה מאת  10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. המפיק

לעיל, מתחייב המפיק לקוט בכל הצעדים לביטול כל דרישה ו/או תביעה  3.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  4.17

 לעיל. 3.1שתוגש גד העירייה ו/או החברה על כל זק כאמור בסעיף 

 ;לוחות זמים ואבי דרך 4

  

  במתן השירותים לפסטיבל יהיו כמפורט להלן:מוסכם בין הצדדים כי יחולו לוחות הזמים 

הגשת תכית כללית  -יום ממועד חתימת החוזה, לפי המאוחר מבייהם  10או  10.5.2019 לא יאוחר מיום  4.1

 . , על פי הוראות חוזה זהלארגון, שיווק וכוח אדם לאישור החברה

 איוש והפעלת בעלי התפקידים המרכזיים.  10.5.2019לא יאוחר מיום  4.2

  זכויות ושמירת סודיות 5

המפיק מצהיר כי אין ולא תהייה לו כל זכויות בפסטיבל ו/או בכל רעיון הלווה למתן השירותים ושכתב  5.1

ו/או תוכן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות כל זכויות הקיין הרוחי, הזכויות המסחריות וכל הזכויות, 

 ר גזר או לווה, תהייה שייכות באופן בלעדי לחברה. כאמור, לרבות, ייצור, שיווק והפצה וכל מוצ

לחברה והיא תהיה זכאית להשתמש  ותשייכ תהייה המפיקזכויות היוצרים בכל המסמכים אשר יוכו על ידי  5.2

 בהן, בכולן או בחלקן, בהתאם לחוק.
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ר שהוכן על מתחייב בזה שלא להשתמש, במישרין או בעקיפין במידע ו/או במסמכים ו/או בכל חומ המפיק 5.3

ידו במסגרת חוזה זה ו/או שמסר לו על ידי החברה במסגרת חוזה זה אלא על פי הוראות החברה 

 ולמטרותיה.

 המפיקהיה ובתקופת תוקפו של חוזה זה יתעורר חשש כלשהו ליגוד איטרסים בין עיסוקיו האחרים של  5.4

  .מכ"ל החברה מידיתבפי  להביא את הושא בכתב המפיקלבין השירותים היתים לחברה מתחייב 

מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעייים שיש בהם משום יגוד איטרסים לעייי  המפיק 5.5

  החברה בושאי חוזה זה.

מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו בעת מתן השירותים לחברה, ולא לגלות המפיק  5.6

לגרום לכך  המפיקחומר בקשר עם החברה, רכושה, עסקיה ותוכותיה. כן מתחייב  לצד ג' כלשהו כל מידע או

רשאי להעביר את חובותיו וזכויותיו  המפיק איו כי כל אדם שיועסק על ידו ימלא גם הוא אחר האמור לעיל.

 .חברהזה לאחר כלשהו, אלא אם בתוקף סיבות מיוחדות, קיבל על כך אישור בכתב מה חוזה על פי

ו/או עיריית חולון, אלא אם קיבל אישור  החברהק לא יהיה רשאי להתחייב בכל צורה שהיא בשם המפי 5.7

  מפורש מציגה המוסמך, לא ליצור מצג כלפי גוף או אדם כלשהו כי הוא רשאי ו/או מוסמך להתחייב בשמם.

  מעביד-אי קיום יחסי עובד 6

קבלן עצמאי וכי לא ישררו -הם יחסי מזמיןלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי היחסים בין הצדדים לחוזה זה  6.1

מעביד בין החברה לבין המפיק ו/או מי מעובדיו או הבאים מכוחו ו/או מטעמו וכי לא יהיו להם -יחסי עובד

 מעביד.-או למי מהם כל זכויות שעיין יחסי עובד

תביעה ו/או הוצאה המפיק מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשוה בכתב, בגין כל  6.2

 מעביד.-לעיל, אם תידרש, בשל עילות שעיין יחסי עובד 6.1שהחברה תידרש לשלם למי מהקובים בסעיף 

המפיק מצהיר ומאשר בזאת כי העובדים אשר הוא מעסיק לצורך מתן השירותים הים עובדיו בלבד ולא  6.3

המפיק יהיו תוים לפיקוחו, להוראותיו מעביד. כמו כן, עובדי -יהיה בין העובדים לבין החברה יחסי עובד

 ולהשגחתו המלאה, והמפיק יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם וכמקובל בחוק.

אזרחי מדית ישראל בלבד ובכפוף להוראות כל יועסקו על ידו עובדים  המפיק מתחייב כי במתן השירותים 6.4

 דין. 

ולמלא  1987 -ות, בהתאם לחוק השכר מיימום, התשמ"זהמפיק מתחייב לשלם לעובדיו שכר מיימום לפח 6.5

כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעיין שכרם, תאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח, 

 בטחון ובטיחות.

 תקופת החוזה 7

על פיו חוזה זה יעמוד בתוקף לתקופה שמיום חתימת חוזה זה ועד  למועד סיום ביצוע התחייבויות  המפיק  7.1

") לרבות ההכות לקראת הפסטיבל ועד לאחר השלמת  התשלומים לספקים, קבלת תקופת החוזה(להלן: "

 לצורך ביצוע מלא ומושלם של התחייבויות המפיק על פי חוזה זה.  שמכתבי תודה וכל פעולה שתידר
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וספת, למתן החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה בתקופת חוזה אחת  7.2

  , בתאי חוזה זה, וזאת בהודעה, בכתב, למפיק.2020שירותי הפקה לפסטיבל בשת 

לעיל רשאית החברה, לפי שיקול דעתה להפסיק את ההתקשרות על פי  8.2 -ו 8.1 פיםעל אף האמור בסעי 7.3

ים לסיים את מתן השירות מפיקיום מראש. תה הודעה, כאמור, יפעל ה 14החוזה בהודעה בכתב של 

יהא זכאי  מפיקבושאים שבטיפולו בתוך התקופה האמורה וחוזה זה יסתיים בתום התקופה ה"ל. ה

  בגין החלק היחסי של השירותים שבוצעו על ידו עד לתום תקופת ההודעה, כאמור. לתשלום

לחברה, מכל סיבה שהיא, תהא החברה  מפיקתם תוקפו של חוזה זה או שהופסקו מתן השירותים על ידי ה 7.4

בקשר או עקב מתן  מפיקכאית להשתמש במסמכים, הצעות, המלצות וכיו"ב, מסמכים שהוכו על ידי הז

השירותים על פי חוזה זה, לרבות למסור העתקים מהמסמכים, כאמור, לצד ג' להמשך מתן השירותים על 

מכים ידו או לצורך אחר כלשהו וכל זאת מבלי שהחברה תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין השימוש במס

  .הלןל 9 על פי סעיף מפיקכאמור מעבר לתשלום המגיע ל

 התמורה ואופן התשלום 8

בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיה המפיק זכאי לתשלום כולל בהתאם להצעתו סך של  8.1

 בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה").________ ₪, 

  

בהתאם לשיעור עלית המדד, יל תעודכן התמורה, לע 8.2ככל שתוארך תקופת החוזה על פי הוראות סעיף 

  לאפריל של אותה שה קלאדרית.  1 -בממדד הבסיס ועד למדד שיהיה ידוע 

 התמורה תשולם למפיק בשיעורים ובמועדים המפורטים להלן: 8.2

 מהתמורה. 30%יגיש המפיק לחברה חשבוית על סך של  30.5.2019ביום   8.2.1

 מהתמורה. 30%חשבוית על סך של יגיש המפיק לחברה  30.6.2019ביום   8.2.2

 מהתמורה. 40%יגיש המפיק לחברה חשבוית על סך של  15.8.2019ביום  8.2.3

 14אשר את החשבויות בתוך תיגיש לחברה חשבויות לתשלום במועדים המפורטים לעיל, החברה  מפיקה 8.3

א בוצעו או להפחית מסכום החשבון סכומים בגין שירותים של תהיה רשאיתיום ממועד הגשתה. החברה 

  שלא בוצעו כראוי, וכן סכומים שהחברה זכאית להם מכוח הוראות חוזה זה.

  החשבוית, כאמור. ממועד הגשת 50למפיק בתאי שוטף + החשבוית המאושרת, כאמור, תשלום 

מהערך הכספי הכולל  15%במידה והמפיק ישיג חסויות לפסטיבל תשלם החברה למפיק עמלה בשיעור של  8.4

 לעיל: 8.3שהשיג המפיק על פי המפורט להלן ובתאי התשלום הקבועים בסעיף של החסויות 

העמלה תשולם מחסויות שיושגו מחברות מסחריות ושאופיין העברת כספים לצורך קיום  8.4.1

 הפסטיבל.

העמלה תשולם מחסויות שיושגו ממוסדות ציבוריים אשר לחברה לא היה קשר עימן  8.4.2

ת שאופיין מתן שירותים ו/או אספקת מוצרים בפסטיבלים קודמים שקיימה ו/או מחסויו

 ובכפוף לכך שהחסות חוסכת בעלויות קיום הפסטיבל.
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העמלה לא תשולם עבור חסויות מוסדיות (מהל התרבות, מפעל הפיס, שגרירויות וכיו"ב)  8.4.3

 שהחברה עבדה עימן בפסטיבלים קודמים שקיימה.

תקשרות על פי חוזה זה בלבד. התשלום יבוצע למען הסר ספק תשלום העמלה המפורט לעיל יתבצע עבור הה 8.5

 כדין ולכל תשלום יתווסף מע"מ כדין.חשבוית מס  כגד

יודגש כי התמורה למפיק היא גלובלית, איה מבוססת ו/או מחושבת על פי מספר שעות העבודה וכוללת את  8.6

 זה.  מלוא התשלום והזכויות המגיעות למפיק בתמורה לקיום כל התחייבויותיו על פי חוזה

למען הסר ספק יובהר כי התמורה ה"ל היא סופית וממצה וכי המפיק לא יהיה זכאי לתשלום וסף כלשהו  8.7

או לתוספת תמורה, מבלי למעט מכלליות האמור לרבות בגין זכויות, תשלומים לצדדים שלישיים, החזר 

 הוצאות, תיקוים, שיויים, תוספות או השלמות, מכל מין וסוג שהוא.

 פסטיבלו דחיית הביטול א 9

, עקב פסטיבלביטול הדחיית או אפשרות כי תתקבל החלטה על המפיק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי קיימת  9.1

סיבות שאין בשליטת מי מן הצדדים כגון הוראות משטרת ישראל ו/או רשות ביטחוית אחרת ו/או עקב 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה רשאית לדחות  פח"ע ו/או פגעי מזג האוויר או תשתיות לקויות. פסטיבל

 ימים תחשב כביטול הפסטיבל.  45ימים. דחייה העולה על  45את הפסטיבל, מכל סיבה שהיא, עד לתקופה של 

ממועד תחילת מתן השירותים ועד ליום  במידה והפסטיבל בוטל, מסיבה שאיה תלויה במפיק, 9.2

___________ ועד  -לאחר ה ,מהתמורה 30% -השווה ל תשלם החברה למפיק סך____________ (כולל), 

 .מהתמורה 60% -תשלם החברה למפיק סך השווה ל____________(כולל) 

 שעות ממועד ההודעה.  48הודעה על ביטול או דחייה של הפסטיבל תועבר למפיק בכתב ותכס לתוקפה תוך  9.3

  הפרת החוזה 10

  .1970-(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"אעל הפרות חוזה זה תחולה הוראות חוק החוזים  10.1

הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  הסעיפיםלעיל מוסכם בין הצדדים כי  11.1 ףמבלי לגרוע מהאמור בסעי 10.2

  בכל הזכויות המוקות לה במקרה של הפרה יסודית.חברה חוזה זה ויזכו את ה

, כולם  מפיקבי כסי ההוטל עיקול זמי או קבוע או עשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לג 10.2.1

יום ממועד  7או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

  ביצועם.

צו כיוס כסים לגבי כסיו, כולם או חלקם, או תקבלה על ידו החלטה על  מפיקיתן גד ה 10.2.2

הגיע לפשרה או  פירוק מרצון או שהוגשה גדו בקשה לפירוק או יתן גדו צו פירוק או שהוא

סידור עם ושיו כולם, או חלקם, או שהוא פה לושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר 

  .1983-לפקודת החברות (וסח חדש) תשמ"ג 233איתם על פי סעיף 

  הסתלק מביצוע החוזה. המפיקכי  חברההוכח להחת דעתה של ה 10.2.3
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דם אחר מטעמו תן או הציע שוחד, או א מפיקהוכחות, להחת דעתה, כי ה חברהכשיש בידי ה 10.2.4

  מעק, דורון או טובת האה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

שיתה בקשר עם חתימת חוזה זה איה כוה, או מפיק התברר כי הצהרה כלשהי של ה 10.2.5

היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות  חברה,לא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת ה מפיקשה

 עמו.

על פי  ו, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקים לתזכאי חברהההא תה זה הפרה יסודית, חוז מפיקהפר ה 10.3

כשהם ושאים ריבית בשיעור  מפיקחוזה זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, להשבת הסכומים ששולמו ל

ועד  מתכןריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר, מחושבת ממועד התשלום ל

 אחר. פיקמולהשלים את ביצוע העבודה על ידי  ולמועד השבת הסכומים בפועל לידי

מבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקים לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, בכל מקרה בו המפיק  10.4

לא ביצע את השירותים במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי החוזה תהא החברה רשאית להכיס מידית 

הוצאות ותקורה יחולו על  17%מפיק אחר להשלמת ביצוע העבודה והוצאות השלמת העבודה בתוספת 

  המפיק ויוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממו בכל דרך חוקית אחרת.

ספרי החברה וחשבוותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הוגע לתשלומים ששולמו למפיק ומועדיהם, לשיעור  10.5

  די הוצאתן.הוצאות ההשלמה ומוע

לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי החברה אלא אם החברה הודיעה  10.6

על כך במפורש ובכתב למפיק, והמפיק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא תה לו 

  הודעה על ביטול החוזה.

יום לא יהווה הפרה של חוזה זה והמפיק  14מפיק אשר לא יעלה על מוסכם בין הצדדים, כי איחור בתשלום ל 10.7

לא יהיה זכאי לכל פיצוי, כספי או אחר, בגין איחור, כאמור, ובכלל כך לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או 

 לריבית כלשהי.

  

  

  שוות 11

איו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממו, וכן אין הוא  מפיקה 11.1

 רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה.

, ואולם העסקת עובדים, בין םאו מקצת ם, כולהשירותיםאיו רשאי למסור לאחר את ביצועה  מפיקה 11.2

מן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ששכרם משתלם לפי ז

 לאחר. הםאו חלק מ שירותיםביצועה של ה

ויתר אחד הצדדים על זכות התוה לו על פי חוזה זה, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו  11.3

  כאמור. צד לא יהא מוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה
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הצדדים מצהירים בזאת, כי חוזה זה מגבש, מסכם וממצה את כל המוסכם בייהם ולא יהיה כל תוקף לכל  11.4

הסכמה ו/או התחייבות ו/או דרישה אשר לא באו לכלל ביטוי בחוזה זה, אפילו הועלו במו"מ בין הצדדים 

קודם. מבלי לגרוע מכלליות  ו/או בהסכמים קודמים ו/או בתוספות להסכמים קודמים ו/או בכל מסמך כתוב

האמור לעיל, מוסכם ומצהר בזאת, כי לא יהיה תוקף לכל תיקון, שיוי, ביטול, תוספת או שחרור מחלק 

 כלשהו מחוזה זה, אלא אם יעשו במפורש ובכתב חתום על ידי כל הצדדים.

תב ובחתימת שי כל ויתור או הסכמה או שיוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם עשה בכ 11.5

ה בעוע מלהעלות כל טעעשה בדרך האמורה.יהצדדים, והמפיק יהא מ ין שלא 

למשהו לפי חוזה זה תיתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת  תתכל הודעה שצד אחד צריך ל 11.6

ד בו מועשעות לאחר ה 72תקבלה אילו המצוית במבוא לחוזה זה. הודעה ששלחה בדואר רשום תחשב כ

.שלחה מבית דואר בישראל 

 לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל המחלוקות הובעות מחוזה זה. 11.7

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
  
  

__________________  __________________  
  המפיק החברה
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                                                תאריך                אישור עריכת הביטוח -א' ספח :__________  
וסייגיהן, עד כמה שלא שוו באישור זה, ובלבד שאין המקוריותבכפוף לתאי הפוליסותםבאישור זה הי יםהמפורטיםהביטוח

  .בשיויים אלו כדי לגרוע מתאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו  המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

  שוכר☐

  משכיר ☐

  חברת יהול ☐

  מוצרים ספק☐

  ותן שירותים ☐

  קבלן☐
  מפיקאחר: ☒

שם: 
___________________ 

  

  משכיר ☐

  חברת יהול ☐

  בעל מקרקעין  ☐

  שוכר  ☐
  עבודות /שירותים מזמין ☒

  מוצרים מזמין ☐

 ______אחר:  ☐

  שם:
מ בילוי בע"לו לבידור החברה

ו/או   חולוןו/או עיריית 
חברת האם ו/או חברות בות 

  ו/או חברות קשורות

כתובת: 
      

:כתובת
, חולון 1הר הצופים  

5849304 
 הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים שוא אישור הביטוח רתיאו

 השירותים הלוויםכן כלהפקת פסטיבל תיאטרון בובות ו

                                  מיום                      הזמת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל
                                                                                                                                 :פירוט וסף

  הכיסויים      

סעיפים מיוחדים לטובת 
  תקופת הביטוח מקבל האישור

/  גבול האחריות
  סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $   
   סוג  מספר פוליסה

  מבוטח וסף☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 סעיף שיעבוד ☐
  ויתור על תחלוף ☒

      
  

  רכוש

  רכוש ☐

  א. תוצאתי ☐

1.   

  מבוטח וסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
  אחריות צולבת ☒

למקרה2,000,000₪  
   ולתקופת ביטוח

צד ג'       
  

2.   

  מבוטח וסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
  אחריות צולבת ☐

  
לעובד, ₪  20,000,000

  למקרה ולתקופה

 מעבידים       
  

3.   

  מבוטח וסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
    אחריות צולבת ☒

למקרה2,000,000₪
  ולתקופת ביטוח 

ביטול חריג   
אחריות 
לעיין  מקצועית

  קי גוף ז

4.   

  מבוטח וסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
  אחריות צולבת ☐

  
 

                   ת.רטרו: 

אחריות    
  מקצועית

5.   

  מבוטח וסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
  אחריות צולבת ☒

  
 

                    ת.רטרו: 

 אחריות המוצר    
ביטול חריג  /

 חבות המוצר
  

6.   

 מבוטח וסף ☐
  מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
  אחריות צולבת ☐
  ויתור על תחלוף ☐

   .7 לחץ כאן  -אחר       

 מבוטח וסף ☐
  מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
  אחריות צולבת ☐
  ויתור על תחלוף ☐

   .8 לחץ כאן  -אחר       

 וי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בתבכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שי 
  ית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיושוא אישור זה, הפוליסה ראשו סעיף  ולא יחולביחס לפעילות

 השתתפות / כפל ביטוח.
  המבטח   חתימת האישור: 

_______________________  

   

 


