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 חוזה התקשרות

 

 ____ בשנת______ שנערך ונחתם בחולון ביום _______ לחודש 

 

 ב  י ן

 

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 חולון ,מרחוב הר הצופים, קרית שרת

 "החברה"( )להלן:

 מצד אחד;

 ל ב י ן

 ______________ ע.מ  _________________

 ____רח' _____________________ טל:___________מ

 "(החסויות מגייס)להלן: "

 

 

 מצד שני;

 

 (;"חלקהמ"החולון )להלן: המחלקה לספורט ולחינוך גופני והחברה מנהלת ומפעילה את  הואיל:

 

" 2019 "גרנד פריהחרות ת, מעוניינת החברה לקיים את מחלקהה ובמסגרת פעילות והואיל:

 .2019 אימב 28-29-שיתקיים ב (;"אירועה")להלן:  בהתעמלות אמנותית

 

 החסויות מגייסו (,"םשירותיה")להלן:  אירועוהחברה מעוניינת לקבל שירותי גיוס חסויות ל והואיל:

 לספק לחברה שירותים, כאמור, והכול בכפוף ובהתאם למפורט בחוזה זה להלן;מעוניין 

 

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את תנאי מתן השירותים;  והואיל

 

 תנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוסכם, הו

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

עם  ת ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותומצהיר כי אין כל מניעה חוזי החסויות מגייס .1.2

 החברה בחוזה זה.

ליתן השירותים, כמפורט בחוזה זה, ברמה  וא מקבל על עצמומצהיר כי ה החסויות מגייס .1.3

 גבוהה ביותר.המקצועית ה
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יכולת, ה לו, וכי וטיב ואופי השירותים הנדרשים ממנו כי ידוע ל ,מצהיר החסויות מגייס .1.4

המקצועי על הצד לספק את השירותים ניסיון וכל הנדרש על מנת המיומנות והכישורים, ה

 של החברה.  המלא הטוב ביותר ולשביעות רצונה

ת והתשלומים הכרוכים במתן מתחייב לשאת בכל המיסים, ההוצאו החסויות מגייס .1.5

השירותים לחברה כאמור בחוזה זה, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכן כל 

 תשלום אחר המוטל על פי הדין.

עם החברה יהא כמעמד  ובכל הקשור ביחסי וכי מעמד ומצהיר כי ידוע ל החסויות מגייס .1.6

לשם מתן ו מי שיועסק על יד לבין החברה או בין החברה לבין וקבלן עצמאי, ולא יהיו בינ

 יחסי עובד מעביד. ,השירותים לחברה

לפצות ולשפות את החברה בגין כל  החסויות מגייס מתחייב ,קבע אחרתיבכל מקרה בו י

 תשלום בו תחויב החברה בגין קביעה, כאמור.

לביצוע  וומיומנויותי ו, מרצו, זמנומתחייב להקדיש את כישורי החסויות מגייס .1.7

 לקידום ולהצלחת האירוע.  ו, לעשות כל שביכולתאות החברהפעול על פי הורהשירותים, ל

 מגייסחוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה.  .1.8

כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, שעילתן  ומתחייב ומצהיר כי אין ל החסויות

יות שנעשו, אם נעשו, קודם לחתימת בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או התחייבו

חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מלא וממצה את כל זכויות 

 והתחייבויות הצדדים. 

  פרטי ההתקשרות .2

ספק את השירותים בהתאם למועדים אשר ייקבעו על ידי החברה ובכפוף י החסויות מגייס .2.1

בחוזה זה להלן ולפי שיקול דעתה להנחיותיה והוראותיה, מעת לעת, הכול כמפורט 

 הבלעדי של החברה.

לא תהיינה כל  החסויות מגייסול אירועמובהר בזאת, כי החברה רשאית לשנות את מועד ה .2.2

 כאמור.  יםטענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות, כלפי החברה בגין שינוי המועד

 ורטים להלן: מתחייב ליתן לחברה, בין היתר, את השירותים המפ החסויות מגייס .2.3

 החברה.והאינטרסים של זכויות ה, תוך שמירת אירועגיוס נותני חסויות ל .2.3.1

י שימונה על ידי החברה לשמש נציגה לעניין חוזה זה ולפקח קבלת אישור מ .2.3.2

מראש ( "המנהל"החסויות על פיו )להלן: מגייסעל מילוי כל התחייבויות 

 ובכתב, לכל הסכם עם נותן חסות.

 .אירועמתן אפשרות פרסום לנותני החסויות במנהל להקבלת אישור  .2.3.3
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על פי נהלי העבודה הנהוגים בחברה,  ובצע את עבודתיהחסויות  מגייס .2.3.4

ם, שיאושרו, מראש ובכתב, על ידי לרבות החתמת נותני החסויות על הסכמי

 המנהל.

 כל פעולה נוספת הנדרשת לצורך מתן השירותים. .2.3.5

רידא מנותני החסויות השונים, תהיינה חסויות שאינן כספיות גמובהר בזאת, כי כל ה .2.4

ורק לאחר אישור, מראש  מנכ"ל החברהשוות ערך לרכיבים בתקציב המאושר על ידי 

 ובכתב, של מנהל המחלקה.

מתחייב להתייצב בכל מקום וזמן אשר ייקבעו בתיאום עם החברה ועם  החסויות מגייס .2.5

הזמנים, כפי שייקבעו, מעת  לעמוד בלוחותוכן כפי שייקבע על ידי החברה,  אירועמפיק ה

 לעת, על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

תראיין לאמצעי התקשורת, האלקטרונית ו/או י לא מצהיר ומתחייב, כי החסויות מגייס .2.6

, במרכז ובחברה אירועדבר ועניין הקשורים ב בכלהכתובה ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, 

החברה, מבלי לקבל את אישור החברה, מראש ו/או אודות המרכז ו אירועו/או אודות ה

 ובכתב.

 ושמירת סודיותזכויות  .3

ו/או בכל רעיון הנלווה  אירועכל זכויות ב מצהיר כי אין ולא תהיינה לו החסויות מגייס .3.1

, לרבות כל זכויות הקניין וו/או על ידי מי מטעמשירותים שנכתב ו/או תוכנן על ידו למתן ה

ל הזכויות, כאמור, לרבות, ייצור, שיווק והפצה וכל מוצר הרוחני, הזכויות המסחריות וכ

 נגזר או נלווה, תהיינה שייכות באופן בלעדי לחברה. 

לצורך מילוי  ,החסויות מגייסזכויות היוצרים בכל המסמכים אשר יוכנו על ידי  .3.2

לחברה והיא תהיה  ותשייכ תהיינההחסויות על פי חוזה זה,  מגייסשל  התחייבויותיו

 שתמש בהן, בכולן או בחלקן, בהתאם לחוק.זכאית לה

מתחייב בזה שלא להשתמש, במישרין או בעקיפין במידע ו/או במסמכים  החסויות מגייס .3.3

על ידי החברה במסגרת  ובמסגרת חוזה זה ו/או שנמסר ל וו/או בכל חומר שהוכן על יד

 אלא על פי הוראות החברה ולמטרותיה. ,חוזה זה

ו ה זה יתעורר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים בין עיסוקיהיה ובתקופת תוקפו של חוז .3.4

 החסויות מגייסמתחייב  ,לבין השירותים הניתנים לחברה החסויות מגייסהאחרים של 

 .באופן מיידי , בכתב,החברהמנכ"ל להביא את הנושא בכתב בפני 

מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם  החסויות מגייס .3.5

 ענייני החברה בנושאי חוזה זה.עם שום ניגוד אינטרסים מ
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בעת מתן  ומתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אלי החסויות מגייס .3.6

השירותים לחברה, ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם החברה, רכושה, 

 עסקיה ותוכניותיה. 

 מעביד-אי קיום יחסי עובד .4

קבלן -ק, מובהר בזאת כי היחסים בין הצדדים לחוזה זה, הנם יחסי מזמיןלמען הסר ספ .4.1

ו/או מי מעובדיו  החסויות מגייסמעביד בין החברה לבין -עצמאי וכי לא ישררו יחסי עובד

כל זכויות שעניינן יחסי ם או למי מהם וכי לא יהיו לה ו/או מי מטעמו ו/או הבאים מכוחו

בכל סכום בו  חברהאת ההחסויות  מגייספצה י ,חרתבכל מקרה בו יקבע א מעביד.-עובד

 .עו"דכתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט  חברהתחויב ה

לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה  מתחייב החסויות מגייס .4.2

בכתב, בגין כל תביעה ו/או הוצאה שהחברה תידרש לשלם, אם תידרש, בשל עילות שעניינן 

 מעביד.-יחסי עובד

הינם  ואת התחייבויותי וכי העובדים שיבצעו מטעמ ,מצהיר ומאשר בזההחסויות  מגייס .4.3

א ישא בכל והמלאים וה ווהשגחת ו, פיקוחובלבד וכי הם נתונים להוראותי ועובדי

 ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם. 

 החסויות מגייסאחריות  .5

 , אחראיהחסויות מגייסהיה בכל הוראה אחרת בהוראות החוזה, י על אף האמור .5.1

באחריות מלאה ובלעדית, בכל אחריות לנזק, הפסד או אובדן לגוף ו/או לרכוש מכל סוג 

וכן , לעובדיו, לבאים מכוחו ו/או מי מטעמו החסויות מגייסגרם לשהוא, העלולים להי

, לעובדיה או מי מטעמה וכן לכל אדם אחר, מכל סיבה שהיא הקשורה במתן לחברה

 מגייס. קיום הוראותיו-וכן מהפרת כל דין או איהשירותים נשוא חוזה זה וכל הנובע מהם 

את החברה מכל  מראשבזאת  חריות האמורה ופוטראת כל הא מקבל על עצמו החסויות

לפצות את החברה על  הנוגע לאחריותה האמורה, ומתחייב תביעה, טענה או דרישה בכל

 כל נזק שייגרם, כאמור.

שום תביעות, לא במישרין ולא בעקיפין  מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו החסויות מגייס .5.2

ם מכוחן ומטעמן, בגין כל נגד החברה ו/או העיריה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או הבאי

או לרכוש שבחזקתה או בשליטתה, בכל דבר  גניבה, או נזקים אחרים שייגרמו לואבידה, 

 ועניין הקשור בתנאי החוזה או הנובע ממנו.

לעיל,  5.2 -ו 5.1חויבה החברה, כתוצאה מעילה כלשהי מהעילות האמורות בסעיפים  .5.3

, עם דרישתה להחזיר לחברה חייב תהחסויו מגייסהיה לשהו, ילשלם לכל אדם סכום כ

הראשונה, כל סכום שישולם על ידה כאמור, לרבות הוצאות משפט, ריבית והפרשי 

ושכ"ט עורך דין  1961 -הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 

מיד  החסויות מגייס)לרבות מע"מ( בקשר לתשלום זה, הכול לפי מקרה. החברה תודיע ל

 להצטרף להליך המשפטי.על מנת לאפשר לו תביעה או דרישה, כאמור, עם קבלת כל 
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לערוך את כל הביטוחים המתחייבים מאופי והיקף ההתקשרות  מתחייב החסויות מגייס .5.4

 על פי חוזה זה. 

 תשלומים .6

בשיעור לתמורה  החסויות זכאי מגייסהא בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה, י .6.1

המע"מ, אם חל( מסך ההכנסות הכספיות אשר יועברו לחברה  )שיעור זה כולל את 20%

  נעשו על ידו. החסויות אשרכספים לרבות  , כתוצאה מגיוסבפועל

חסויות אשר תועברנה לחברה בשווה כסף, ואשר הוגדרו כרכיבי הוצאות בתקציב ב .6.2

 החסויות זכאי לעמלה מגייסהיה י ,י מפיק האירוע ואושר על ידי החברההאירוע  על יד

עלות  מסך השווי הכספי של החסות )שיעור זה כולל את המע"מ, אם חל(. 20%בשיעור 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי. המנהלעל ידי המוצר תיקבע 

החסויות רק בכפוף ולאחר שהחברה תקבל, בפועל, את ההכנסות  מגייסהתמורה תשולם ל .6.3

ן חסות שלא התקבלה, החסויות תמורה בגי מגייסמהחסויות. עוד יובהר, כי לא תשולם ל

בגין חסות שוות ערך שלא  תמורהפועל, בידי החברה, מכל סיבה שהיא וכן לא תשולם ב

 נתקבלה בגינה חשבונית מנותן החסות.

ימים  14גיש לחברה חשבונית לתשלום הסך הכולל של התמורה תוך י החסויות מגייס .6.4

. התשלום עונהריפלאחר יום  14ואם נתקבלה החסות בהמחאה, אזי  קבלת החסותמ

 כדין.חשבונית מס  יבוצע כנגד

שהחברה זכאית להם מכוח , סכומים החברה תהיה רשאית להפחית מסכום החשבון .6.5

 הוראות חוזה זה.

יום מתום חודש הגשת  50בתוך החסויות  מגייסהחשבונית המאושרת, כאמור, תשולם ל

 החשבונית, כאמור. 

זכאי  החסויות מגייסהא ילא  ,לעילמוסכם בין הצדדים כי פרט לתשלומים הנקובים  .6.6

לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהחברה, מעבר לתשלום המפורט 

כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או לתשלומים  ולעיל, וכי לא תהיינה ל 6.1בסעיף 

 להלן. 7כלשהם עם סיום החוזה בהתאם למפורט בסעיף 

 חוזהתקופת ה .7

  על פיו. החסויות מגייסעד למועד סיום ביצוע התחייבויות בתוקף  חוזה זה יהא .7.1

להפסיק את  ,רשאית החברה, לפי שיקול דעתה ,לעיל 7.1על אף האמור בסעיף  .7.2

. הפסיקה החברה את ם מראשמיי 10ההתקשרות על פי החוזה בהודעה בכתב של 

ות שגויסו על החסויבגין  לתשלום רקזכאי  החסויות מגייס היה,יההתקשרות, כאמור, 

כל טענות החסויות לא  תהיינה לו  מגייס, עד לאותו מועד, והועברו לחברה בפועל. לויד

 ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור.
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 שונות .8

 -על הפרת חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"ג .8.1

1972. 

ות הנתונה לו על פי חוזה זה, לא יהווה הויתור תקדים לגבי ויתר אחד הצדדים על זכ .8.2

 מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהא מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שויתר עליה כאמור.

הצדדים מצהירים בזאת, כי חוזה זה מגבש, מסכם וממצה את כל המוסכם ביניהם ולא  .8.3

לא באו לכלל ביטוי בחוזה  יהיה כל תוקף לכל הסכמה ו/או התחייבות ו/או דרישה אשר

זה, אפילו הועלו במשא ומתן בין הצדדים ו/או בהסכמים קודמים ו/או בתוספות 

להסכמים קודמים ו/או בכל מסמך כתוב קודם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

צהר בזאת, כי לא יהיה תוקף לכל תיקון, שינוי, ביטול, תוספת או שחרור ומוסכם ומ

 חתום על ידי כל הצדדים. ,יעשו במפורש ובכתביה זה, אלא אם מחלק כלשהו מחוז

לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה  ,כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה .8.4

ין שלא יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעני החסויות מגייסובכתב ובחתימת שני הצדדים, 

 נעשה בדרך האמורה.

תינתן במסירה אישית או במכתב  ,ו לפי חוזה זהכל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנה .8.5

חשב ירשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום ת

 שלחה מבית דואר בישראל.מועד בו נשעות לאחר ה 72נתקבלה אילו כ

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל המחלוקות  .8.6

 זה. הנובעות מחוזה

יש לקרוא מגייסת חסויות האמור לעיל הוא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. במקרה של   .8.7

 את האמור לעיל בלשון נקבה.

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 

 

 

_________________________     ____________________________ 

 החסויות מגייס          החברה  


