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 'ב נספח
 
 

 אירועהפקת שטח לטובת  רשאה זמנית שללההסכם 
 עמק חפר  שנערך ונחתם במועצה אזורית 

 
 2019שנת  _______ חודשלביום ___________ 

 בין

 מועצה אזורית עמק חפר
 ליד מדרשת רופין

 (המועצה - להלן)

 לבין
   _______________  __________________ 
 ______________ח.פ.   ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ה"ה __________ ת.ז. _________  ולהתחייב בשמה כדין   

 ה"ה __________ ת.ז. ________
 (מפיקה -)להלן

ביום  המוני לצעירי עמק חפראירוע של ועצה מבקשת לאפשר למפיק לבצע הפקה וביצוע המ :הואיל
 ;, לפי הענין(האירועאו  ההפקה -)ולהלן  ההסכםבמסמכי  כמפורט -  2020העצמאות

 של המועצהמוגבלת של המועצה, שלגביו תינתן הרשאה פתוח ביצוע ההפקה ייעשה בשטח 
 ח א' , כמפורט בנספבאי האירועהמפיק ולטובת  ה, לרבות שטח חניה שיוקצלעריכת האירוע

 (;מתחם האירועאו  תחום ההרשאה -)להלן 

חשבונו -עלתעשה הינה באחריות המפיק וכולו, כפוף לכלל הוראות ההסכם,  והפקת האירוע :והואיל
 ;המלא

 ;והצעת המפיק נקבעה כזוכה ,לבחירת המפיק תחרותיערכה נוהל והמועצה  :והואיל

 :והואיל

 והואיל

 ;באופן מקצועי ובטוחהאירוע צוע דע וכישורים לביניסיון, ימפיק ול

וקיום האירוע מותנה בהצגת כלל האישורים הנדרשים לצורך קיומו, עד למועדים הקבועים 
עילה הדבר  ה, להנחת דעתה של המועצה, יהווהנדרשיםאישורים איזה מההיעדר ובבהסכם זה, 

 ;ללא כל טענה או דרישה מאת המפיק ,לביטול האירוע

 ;שים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בהסכם זהוהצדדים מבק :והואיל

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 מבוא  .1

 , מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.הסכםהמבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו וכן כל נספחי ה .1.1

 ההגדרות הן לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות ההסכם. .1.2

 
 המפקח .2

יחייבו את  המפקח דרישות .אשר יפקח על התקשרות זומפקח ה תמנה מטעמה, בכתב, ועצהמ .2.1
 , מבלי שלמפיק תהיה זכות לדרוש תשלום כלשהו בגין ביצוע הוראות אלולכל דבר וענייןהמפיק 

 .דיןכל או מאחריותו לפי המועצה מהתחייבויותיו כלפי המפיק את ישחררו המפקח לא הוראות  .2.2
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 מפיק הת של וכלליוהתחייבות הצהרות  .3

 בזאת, כדלקמן: המפיק מצהיר 

 .ההתקשרותהדרושים לביצוע והיכולת הכלכלית המומחיות , הידע המקצועי, הניסיון לבעוא כי ה .3.1

כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת מימון עצמית של האירוע )לרבות מילוי כלל דרישות ההסכם(,  .3.2
בו הוא יידרש להשיב כספים לרוכשי הכרטיסים, לרבות במקרה שבו האירוע יבוטל ו/או במקרה ש

 בסיס הצהרותיו בהסכם, בין השאר, בעניין זה.  -וכי הוא יודע שהמועצה מתקשרת עמו על

כל ניגוד  ול, וכי אין בהסכם זה ופי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרות-כל מניעה עללו אין כי  .3.3
  .מועצהבקשר עם ההתקשרות עם האינטרסים 

בעל כישורים, ידע מקצועי, ניסיון ומומחיות  ידו לצורך ביצוע ההפקה יהיה-מי שיועסק על כי כל .3.3
 מתאימים לצורך ביצוע מוצלח ובטוח של ההפקה.

בענין שכר מינימום ובין השאר,  1976-עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ווא הכי  .3.3
 .בדבר העסקת עובדים זרים כחוקו

בגין הפרת המועצה ות קניינית או זכות אחרת. בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד כי לא יפר כל זכ .3.6
מעשה או מחדל של ובכלל זה הפרתן של זכויות קניין רוחניות, בשל קיום  ,זכויות קניין כלשהן

 יגרם יבגין כל נזק ש ,מיד עם דרישה ראשונההמפיק את המועצה,  ה, יפצאו כל מי מטעמו המפיק
 . ובלבד שלמפיק ניתנה הודעה בענין ואפשרות להתגונן, הוצאה נלווית לרבות כל למועצה,

  '.גבנספח כי הזכויות הקנייניות בתוצרי האירוע תהיינה כמפורט  .3.7

, כי הוא מתחייב לקיים )בנושא ניגוד עניינים( 2/11כי הוא מכיר את חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .3.3
ן לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו כמתחייב, שאלו , לרבות חובת מילוי טופסיואת כלל הוראות

 . הוראה זו הינה יסודית בחוזה זה. שיעבוד מטעמומי  ביחס לכל

זוג, הורה, בן או בת, אח  ו/או למנהליו למפיקאין לו  -המועצה מצהיר כי בין חברי מליאת המפיק  .3.9
צה שלקרובם, סוכנם או או אחות ואף לא מי שהוא לו סוכן או שותף, כי לא ידוע לו על חבר מוע

, וכי אין לו בן זוג, שותף או סוכן המפיקאחוזים בהונו או ברווחיו של  10שותפם יש חלק העולה על 
מודע לאיסור החל על חבר מועצה )לפי העניין( להיות צד להתקשרות עם המפיק . במועצההעובד 

קבל טובת הנאה ממנה, המזמין, לרבות עם קרובו או תאגיד שהוא או קרובו חברים בו ו/או ל
, הוא יחתום על תצהיר ו/או שאלון המפיקהכל לפי הוראות הדין. אם יידרש  -במישרין או בעקיפין 

לאורך כל אלו בהצהרותיו מצהיר כי יעמוד המפיק  המועצה.מתאימים בעניין זה, לפי דרישות 
  על כל שינוי בנכונותן. למועצהוידווח מיד תקופת ההתקשרות 

 .התקשרותלהרלבנטיים היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים  ולכי נהירים  .3.10

 .1976-בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ווא הכי  .3.11

, כולל אישור בדבר ניהול התחייבויותיו בהסכםבעל כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע  ואכי ה .3.12
כי הצגת האישורים כאמור מהווה תנאי מהותי ויסודי  וע לספרים וניכוי מס במקור, וכי ידו

 להתקשרות המועצה עמם בהסכם זה וכן הכרחית לצורך תשלום התמורה ע"פ הסכם זה.  

 לחוזה זה. כנספחים כי הוא עומד בכל ההצהרות המצורפות  .3.13

 .על כך הםעל כל שינוי שחל בנכונות הצהרות אלו מיד עם היוודע לועצה ידווח למכי  .3.13

 ות ההתקשרות מה .3

פי הוראות -עלבאופן בטוח, מוקפד, , בין השאר, לרבותהאירוע את בצע מתחייב לתכנן ולהמפיק  .3.1
  . פי הוראות כל דין-ועל 'גנספח פי הוראות -על ,הסכם זה

 .'גבנספח הנקובים  פי העקרונות המנויים-ועל במועדיםקיים במיקום האירוע ית
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ביצועו -התקשרות זו, ואיבתנאי יסודי  המאושרת, מהווובהתאם לתכנית הביצוע האירוע במועד  .3.2
ו/או ביצועו באופן חלקי תהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר תזכה את המועצה בפיצויים 

פשר בשום ילמעט במקרה שמדובר ב"כח עליון" שלא א₪, 30,000ך מוסכמים מוערכים מראש בס
   . לאישור המועצהכפוף ב וזאת -במתכונת המאושרת  אופן לקיים את האירוע

 .לשם כךהנדרש כל ת לרבו ,אירועכל תכני השל ביצוע התיאום והתכנון, ההפקה תכלול את ה .3.3

 כמות המשתתפים שתותר באירוע תהא לפי הוראות כל דין, הנחיות משטרת ישראל והמועצה. .3.3

רת והסד ההשגעל , בין היתרוהוא יהיה אחראי , המפיקחשבונו של -תהיה על אחריות ועלההפקה  .3.3
 דוברותמיתוג וווק, יש, תכנים, פרסוםכל האישורים והרישיונות הנדרשים מהרשויות המוסמכות, 

משטרה ומשרד אישורי , כדיןשיון עסק יר, תקשורת, )בתיאום ואישור של דוברות המועצה(
אספקת שטח, האישורים הנדסיים, הכשרת  הסדרי חניה, חשמל,בטיחות, הבריאות, נגישות, 

 הצללות, מאווררים / מתיזי מיםהגברה ותאורה, גנרטור,  ,/כיבוי אש, ניקיון, מד"אשירותי אבטחה
ובסביבתו )בתיאום עם באירוע , שילוט תאורה שתוצב במות ומתקנים, אומניםמנחה ל , )אם נדרש(

עמדות מכירת מזון  ,כסאותנקודות מים, שירותים כימיים, , יםמופעצילום האירוע, , המועצה(
 .ומכובד הפקת אירוע מוצלחהדרוש לוכל ות בעלי עסקים, עמדומשקאות, 

כגון מזג  -במועדו  אירועקיום היתאפשר לא  או במפיק, תלויות במועצה ןנסיבות שאינבשל ככל ש .3.6
/ חשש בנושא בטחוני או במקרים שבהם המועצה סבורה כי בטחון / התראות  אוויר / מצב בטחוני
  ל הסכם זה והאירוע לא יתקיים במועד שנקבע. רשאית המועצה לבט -הציבור מחייב זאת 

 המועצה לא תהא אחראית, בשום אופן על השלכות ביטול האירוע, לרבות בגין הפסדים כספיים.  
מוסכם כי ככל שיבוטל האירוע שלא בשל מעשה או מחדל של המפיק, תינתן למפיק אפשרות לערוך 

הצדדים, אלא אם כן קיימת מניעה לכך  מראש בין םויתוא םשיסוכ חלופי אירוע דומה, במועד
 הנעוצה במציע.  

למפיק תינתן האפשרות לפרסם "חסויות", ואולם מודגש כי פרסום מכל סוג שהוא, יהיה כפוף  .3.7
לאישור מראש ובכתב של המועצה, אשר רשאית לשלול או לאשר כל חסות, ללא נימוק וללא תנאי 

מראש ובכתב יהווה הפרה יסודית של ההסכם, או טענה מצד המפיק. פרסום חסויות שלא אושרו 
  ותזכה את המועצה בפיצוי כספי מתאים.

 בסיס שיקולים סבירים. מבלי לגרוע מהאמור, לא יינתן אישור לפרסום-ת פרסום תעשה עלמניע
ועצה ת המ. בכוונפוליטייםמעוררי מחלוקת ו/או בלתי ראויים ו/או  תכנים בלתי הולמים ו/או

   .נדרשים ביעילותה את האישוריםהמפיק, אשר יקדם  ם מטעמה מוללהעמיד גורם מתאי

 . והוראות המפקח ו/או המועצה ותפעל לפיהן במהלך האירוע יקפיד המפיק על הוראות הדין .3.3

בכל שלב במשך תקופת ההתקשרות, ובכלל זה במהלך האירוע, רשאית המועצה לערוך ביקורת  .3.9
עולה עם המועצה ולהעמיד לרשותם את כל ביחס לפעילות המפיק. המפיק מתחייב לשתף פ

האמצעים, הכלים, אמצעי הבטיחות, אנשי המקצוע, היועצים, האישורים וכל הנדרש לעריכת 
 הביקורת. 

 .ביחס לאירועולפרסומים  ,לתכנית הסופית, מראש ובכתב ,את אישור המועצההמפיק נדרש לקבל  .3.10
אשר יקדם את האישורים הנדרשים  המפיק,מול בכוונת המועצה להעמיד גורם מתאים מטעמה 

  ביעילות.

המפיק לא יעשה שימוש בלוגו של תוכן הפרסומים ביחס לאירוע ייעשו בשיתוף ובאישור המועצה.  .3.11
המועצה ו/או בסממן מסממניה, ולא יציג בפרסומיו כאילו מדובר בשיתוף פעולה עם המועצה, אלא 

 המועצה.  ידי -עלמראש ובכתב כפי שיאושר 
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 יק ביחס לחלק הלוגיסטי באירועבויות המפהתחיי .3

ובטוח, ובכלל זה  , מוקפדהמפיק מתחייב לבצע את כל הדרוש לצורך הוצאה לפועל של אירוע איכותי
 כדלקמן:

 שעות ביממה 23שישמש כמנהל האירוע מטעמו, זמין מטעם המפיק, סמכא -איש קשר ברהעמדת  .3.1
נציג המועצה ו/או המפקח בקשר עם האירוע.  , אשר יעמוד בקשר עם)לאורך כל תקופת ההתקשרות(

  נציג זה יהיה זמין, בין השאר, לצורך טיפול בבעיות, בקשיים ובדרישות של המועצה והמפקח 
 _______, טל' נייד: __________. ______________, תפקיד:  :פרטי הנציג מטעם המפיק הינו

 .לתכנון, להתארגנות, לתכנים וכיו"במסודרת ביחס לאירוע, לרבות עבודה  תכניתוהצגת הכנת  .3.2

 .מועצה ועם המפקחשוטפות עם הקיום פגישות  .3.3

 וקבלת אישור.מועצה והמפקח הבפני ביחס לאירוע מלא הצגת תכנון לוגיסטי  .3.3

מכירה מוקדמת של כרטיסים, כמפורט בנספח ג' להסכם. להסרת ספק, האחריות על מכירת  .3.3
רה של כל טענה או דרישה של רוכש, הינה בלעדית הכרטיסים, לרבות האחריות מול הרוכשים במק

של המפיק, והוא ידאג לציין זאת באופן ברור ומודגש בכל ממשק למכירת כרטיסים ועל הכרטיסים 
 עצמם. 

אישורי בטיחות,  לאירוערישיון עסק לרבות  ,קבלת האישורים הנדרשים כמפורט בהסכם זה .3.6
 . וכיו"ב, וחות הביטחון, דוכני מזון ומשקאותככיבוי אש, , אישורי משטרהאישורים הנדסיים, 

 אבטחה באמצעות אמבולנס ו/או חובשים כנדרש בהתאם להוראות הדין.  .3.7

 . ולפי הוראות משטרת ישראל בטחון הציבורל, במספר ובהיקף הנדרש כל שעות האירועבאבטחה  .3.3

 .ובאזורי החניה מתחם האירועלט מואר מסביב , כולל שילושילוטהכנת  .3.9

 ., בין השאר, כמפורט במפרטוהפצתן נותהזמהפקת  .3.10

 .)בתיאום מלא ובאישור מוקדם עם המועצה ודוברות המועצה(פרסום ויחסי ציבור  .3.11
 

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי,שלטי חוצות שבתחומה, והיא תאפשר 9 -כלעניין זה מוסכם, כי למועצה 
בלבד )בתיאום מראש לטובת פרסום האירוע  )כולם או חלקם( שימוש ללא תשלום בשלטים אלו

, ההפקה )לרבות גרפיקה, עיצוב וכיו"ב( ובכתב(, כאשר המפיק יידרש לשאת בעלות הכנת השלטים
  וההתקנה בלבד.  

ככל שייעשה שימוש בפרסום חוצות, יהיה הדבר בהתאם להוראות הדין והמפיק יישא בכל מקרה, 
רת כל שילוט חוצות, עד לא יאוחר כן, המפיק יהיה אחראי על הס-בכל העלויות הכרוכות בכך. כמו

  , בתיאום עם המועצה. ימי לאחר האירוע 3מתוך 

כולל התקנת מסכים/מערכת שמע/הגברה.  - האירועהקרנת סרטון תדמית של המועצה בערב  .3.12
-, אלא אם יוחלט עלמסר למפיק לצורך הקרנהיויחשבונה, -ועלהמועצה  ידי-ל)הסרטון עצמו יופק ע

 (.  ידי המועצה אחרת

 ., בין השאר, באמצעות סדרנים ואבטחהלאירוע וסביבתו הכוונת תנועה .3.13

  , דגלול וחבלול.ולאחר האירועבמהלך לפני,  האירועניקיון שטח  .3.13

 פי מספר המשתתפים הצפוי ודרישות משרד הבריאות.-עלהעמדת שירותים כימיים  .3.13

   .והמועצה פי דרישות המשטרה-על הכשרת חניונים לבאי האירוע, .3.16
 .ולסדרנים לצורך הכוונת התנועה במקום וכן לאבטחה ג לתאורה מתאימה בחניונים אלויש לדאו

ידי המועצה, ככלל לא ייגבה תשלום, אלא אם הדבר יאושר -בקרקע שתוקצה לטובת העניין על
 ידי המועצה. -באופן חריג מראש ובכתב על
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 עם המפקח. , בתיאום ואישור מוקדמים האירועלטובת והכשרה של שטחי חניה יישור  .3.17

 .בהתאם לתכנית האירוע -במות ודוכנים  ,העמדת מתקניםיישור והכשרה של שטחים לטובת  .3.13

 .דיןהפי דרישת יועץ הנגישות והוראות -על -ולשטחי החניה אירוע שטח הב הכשרת הנגישות .3.19

 .לצורך הופעות האומן מאחורי הבמה, אם נדרש הכשרת חדרי הלבשה .3.20

הסעות שות שלהם לצורך השתתפות באירוע, ובכלל זה איסוף, התקשרות עם אומנים ועמידה בדרי .3.21
 וכיו"ב. , כיבוד , ארגון נקודת התארגנותוהובלות

  בהיקף מספיק, אם נדרש.  מתיזי מיםאספקת  ,יםראספקת מאוור, לשתיה אספקת נקודות מים .3.22

  צילום האירוע בתמונות סטילס ווידאו. .3.23
וכן סרט וידאו שעות,  72תוך ות סטילס מעובדות תמונ 300המפיק מתחייב להעביר למועצה לפחות 

 ממועד סיום האירוע. ימים  30 תוךלפי דגשים מוסכמים על המועצה,  -דק' לפחות  3באורך של ערוך 
   ימים ממועד סיום האירוע. 10תוך עד המועצה יועבר לידי  יתר החומר הצילומי

 .  לעשות בהם שימוש כרצונהשיועברו למועצה יהיו לרכושה והיא רשאית חומרי הצילום 
 כן, אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לתעד את האירוע באמצעות מי מטעמה. -כמו

 . לאורך האירוע יםמקצועיוארגון הנחייה  .3.23

 .    האירועתכנון, תיאום וביצוע כל  .3.23

 מול המועצה. ,בכל שלבי ההפקהואירועים, החלטות , במידע מלאשיתוף תיאום ו .3.26

הצגת , לרבות ח מסודר ודוחות של האירוע, לפני ואחרי האירוע, לפי דרישת המועצההצגת ניתו .3.27
 .( לנציגי המועצה, דוחות חשבונאיים וכיו"בהכנסותוהוצאות לרבות סיכום מלא של נתוני האירוע )

 מוצלח של האירוע.  וביצוע לצורך הפקה נוספים  יםנדרשאו פעולה  כל שירות .3.23

 

 אירועב לק האמנותיתחייבויות המפיק ביחס לחה .6

 :מתחייב, כדלקמןהמפיק 

 ובהתאם להוראות כל דין.והולמים באירוע יהיו ראויים  התכניםכל כי  .6.1

 .  וברמה גבוהה באופן מקצועי -הדרישות האומנותיות לספק את כל  .6.2

מו מראש כפי שיסוכותכנים, , לרבות אמצעים, כח אדם האירועכל תכני תכנון, תיאום וביצוע  .6.3
   מועצה.  מטעם הועדת היגוי קח והמפ ובאישור

 ס מוסמך,דר מהנשו, לרבות אי, בהתאם לאישורים נדרשיםנדרשים ומתקנים להקים במה/במות .6.3
 . והבטיחות בעבודה )לרבות עבודה בגובה( לפי כל דין בטיחותהותוך הקפדה על 

 בפיקוח ו, האומנים ו/או המועצהידי -יימסר לו עלשמפרט  פי-עלהגברה ותאורה לספק אמצעי  .6.3
 לפני תחילת האירוע והמפיק ויורכב באחריות ידי-על. ציוד ההגברה והתאורה יסופקו המועצה

 ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לכך, לרבות אישור חשמלאי. 

מוכר ואטרקטיבי לצעירים. בחירת האומן האומן יהיה אומן  - ע"ח המפיקמוביל מופע אומן אורח  .6.6
  יק. תעשה בשיתוף פעולה עם המפ
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 במתחם האירועהתחייבות לשימוש נאות  .7

 ההרשאה המוגבלת למפיק )בהתאם להוראות הסכם זה( ניתנת לו בתחום ההרשאה בלבד.  .7.1
 הרשאה. לתחום האין למפיק כל זכות ביחס לשטחים שהם מחוץ 

המפיק לא ייעשה בתחום ההרשאה )ואף מחוצה לו( כל שימוש שאינו מורשה ו/או שאינו כדין ו/או  .7.2
 ידי המועצה.-ימוש שלא אושר מראש ובכתב עלש

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור המפיק יפעל לפי הוראות  .7.3
 , והכל ברגישות ובנימוס הנדרשים. 2000-ולמקומות ציבוריים, תשס"א

 יעמוד בכלל התחייבויותיו בהסכם. המפיק  .7.3

 וסביבתו.וע האיר מתחםעל הסדר הציבורי בישמור המפיק  .7.3

 עת, במצב תקין.הכל  חזיקויתחום ההרשאה ושמור על י המפיק .7.6

 בתחום ההרשאה. עלול לסכן חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו של אדם שכל מפגע ימנע  המפיק .7.7

המפיק יהיה אחראי באופן בלעדי על כל הציוד והחומרים שלהם במתחם האירוע ועל רכוש המועצה  .7.3
 ע ובמהלכו. בתקופת ביצוע ההכנות לאירו

המפיק יתחם את האירוע כנדרש, וייצור מתחם סגור ומאובטח. המפיק יעמיד אבטחה בכניסה  .7.9
למתחם האירוע, בהתאם להוראות משטרת ישראל או המועצה, וידאג למנוע הכנסת חפצים חדים 

תי ו/או סמים ו/או אמצעים בל ו/או בקבוקי זכוכית ו/או חפצים שיש בהם כדי לפגוע בסדר הציבורי
 . חוקיים אחרים

בקשר למניעה, גילוי וכיבוי  , בין השאר,מלא בקפדנות אחר הוראות הרשויות המוסמכותי המפיק .7.10
וי להציג אישור ממכבי אש, משטרה וכיו"ב, על מיל ,שריפות בתחום ההרשאה ולפי דרישת המועצה

 ן הדרוש בתחום ההרשאה. כל מתק ,תהמתנהל פעילות עסקיתהדרישות הבטיחותיות בקשר לכל 
  ועל אחריותו. המפיקחשבון -יותקן ויוחזק עלאלו פי הוראות -על

ים בו ו/או למבנלמתחם ו/או  מויגרישבר או נזק ש ,פגם ,למפקח על כל קלקול מיד דווחיהמפיק  .7.11
 .מתחםעל כל אירוע חריג בוכן  בתחום ההרשאהלשטחים בו 

המועצה )לא רשאית המועצה,  לפי דרישת התחייב לבצע,שהוא התחייבויות  המפיקלא ביצע  .7.12
חייב לפצות את המועצה באופן  המפיקובכל מקרה יהיה  - המפיקחשבון -( לעשות כן עלמחוייבת

 . 13%, בתוספת תקורה של ובגין כל הוצאה שהמועצה הוציאהאו הרכישה,  מלא עבור התיקון

סק ו/או השימוש יישא בעצמו בכל תשלום, היטל, קנס, ו/או עונש שיוטל בגין ניהל העהמפיק  .7.13
ידי המפעיל ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או לקוחותיו ללא היתר או תוך חריגה מהיתר, או -במתחם על

 .המפיקבניגוד לכל דין, בין אם יוטל על המועצה או על 

פסולת מיידי של המפיק מתחייב להחזיר את שטח ההרשאה לקדמותו, לרבות )אך לא רק( פינוי  .7.13
המפיק מתחייב כן, -כמול הציוד והמתקנים שהותקנו לטובת האירוע. לאתר מורשה, הסרת כל

 להחזיר למועצה את מתחם האירוע כשהוא נקי ופנוי מכל חפץ/מטלטלין שהוא הביא אליו.
  תנאי זה הינו יסודי והוא מהווה את הבסיס להתקשרות.

תוך טוח, מסודר ובאופן בביצוע הפינוי של ציוד האירוע ייעשה מיד בתום האירוע ובקצב מהיר, 
 מהפרעה לפעילות השוטפת. ככל שניתן,  ,הימנעות
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 שיונותיאישורים ור .3

 שיונות הנדרשים בטרם קיום האירוע, ובכלל זה:  ילקבל את כל האישורים והרמתחייב המפיק  .3.1

 אישור          כולל  בהתאם להוראות כל דין להפקת האירועאישור  ו/אורישיון עסק כדין  .3.1.1
 משטרת ישראל;                         

, האירועאשר יאשר את קיומו של  בטיחותיועץ אישור וקבלת  תכנית בטיחותהכנת  .3.1.2
 ;ולרבות בטיחות בעבודה

כלל המתקנים המקובעים, לרבות גשר שיאשר את מוסמך  מהנדס קונסטרוקציהאישור  .3.1.3
  במות ומסכים. תאורה והגברה, 

שנים לפחות בתחום, הרשום  3ניסיון מוכח של , בעל המהנדס יהיה איש מקצוע מנוסה
בעל כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע בפנקס המהנדסים כמהנדס במדור מבנים, 

  ;האמור בעל ביטוח מתאים לביצוע השירותכן השירות ו

מוסמך ומורשה. החשמלאי יהיה איש מקצוע מנוסה בעל כל  יועץ חשמלאישור  .3.1.3
 ובעל ביטוח מתאים לביצוע השירות; השירותהאישורים הנדרשים לצורך ביצוע 

  לנגישות המתקנים, האירוע וכיו"ב; ביחס יועץ נגישותאישור  .3.1.3

, מפעיל עם מאצרה סולרמיכל כולל  ,מקום האירועמושתק שיוצב ב גנרטורמפעיל  .3.1.6
והקמה. המפעיל יהיה איש מקצוע מנוסה בעל כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע 

 אים לביצוע השירות;ובעל ביטוח מת השירות

ובכפוף לאישור מפעיל מוסמך ידי -על, לאזור הבמה ולאזור החניה תאורת שטח .3.1.7
  חשמלאי;

 ביחס לכל פעילות במתחם ההרשאה. כל אישור נדרש אחר .3.1.3

 המפיק יפעל להשגת האישורים הנדרשים לפי לוח הזמנים שלהלן:  .3.2

 ימים לפני מועד האירוע. 20 -לא יאוחר מעד  -רישיון עסק  .א

לאחר ימים  7 -לא יאוחר מעד  -. אישור עריכת ביטוח )בנוסח מקובל על יועץ הביטוח של המועצה( ב
 ימים לפני מועד האירוע.  13 -, ובכל מקרה לא יאוחר מהחתימה על ההסכם

של יום האירוע וכתנאי לעריכתו, יועברו כלל  10:00לא יאוחר מעד לשעה  -ג. יתר האישורים 
ורך קיום האירוע, ובכלל זה האישורים הנדרשים בפרק זה, לרבות אישורי האישורים הנדרשים לצ

 בטיחות, הנדסה, משטרה, כיבוי אש, דוכני מזון ומשקאות וכיו"ב. 

 חשבונו.-להסרת ספק, האחריות לטיפול והשגת האישורים הינה של המפיק ועל .3.3

מועצה, רשאית , במועד ולהנחת דעתה של הותקינים מתאימים ,ללא הצגת אישורים נדרשים .3.3
 .המועצה שלא לאשר את קיום האירוע, ללא כל דרישה או טענה מצד המפיק ומי מטעמו בעניין זה

ככל שנדרשת אורכה להשגת אישור כלשהו, יש לפנות למועצה בהקדם ומבעוד מועד לצורך קבלת 
 האורכה, וזו תיבחן עניינית.  

אחראי לכל  ו כפופים למפיק והמפיק, יהיומטעמאו המפיק ידי -עלכל אנשי המקצוע שיועסקו  .3.3
בכל העלויות הנדרשות לצורך העמדת אנשי  איישפעולה ו/או מחדל של אנשי המקצוע. המפיק 

 המקצוע כאמור. 

 חשבון המפיק.  -המפיק בהתאם לסעיף זה, יהיה באיכות מעולה ועל ידי-עלהציוד שיועמד  .3.6
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 התחייבות המועצה  .9

 והן במהלכו. עצמו האירוע קיום , הן לפני ול המפיקמזמין איש קשר תעמיד המועצה  .9.1
 וכיו"ב. התרת חסמים, ככל שניתן תפקיד איש הקשר לסייע למפיק בקבלת אישורים נדרשים

  באי האירוע, כמפורט בנספח א'. המועצה תקצה שטחי חניה לשימוש  .9.2
טיח מקום מובהר כי אין בהקצאת שטחי חניה מסויימים משום התחייבות של המועצה כדי להב

חניה לכל באי האירוע, ובאחריות המפיק לדאוג גם לנושאים אלו כהבנתו., לרבת בדרך של ארגון 
  מקומות חניה נוספים. 

 יתאפשר לגבות כסף בגין החניה במגרשי החניה שתקצה המועצה.   לאלהסרת ספק, למפיק 

וע, ובכלל כך באמצעות המועצה תסייע למפיק, ככל יכולתה ובהתאם להוראות הדין, להצלחת האיר .9.3
מבלי שהדבר יהווה התחייבות  -לה או באתר הפייסבוק וכיו"ב שפרסום האירוע באתר האינטרנט 

 מצדה לבצע פעולות ו/או לשאת בעלויות כלשהן ביחס לאירוע. 

כמפורט , בנוסף, בכוונת המועצה לשקול מתן מענק/השתתפות במימון פעילויות מסויימות באירוע .9.3
 .'גבנספח 

  רת ההסכם והעסקת קבלני משנההעב .10

, כולן או מקצתן, בהתאם להסכם ווחובותי ורשאי להסב או להעביר את זכויותיו מפיק אינה .10.1
התקשרות לצורך למעט  ,ידי המועצה-על ,בכתבבמפורש, מראש והדבר  אושרלאחר/ים, אלא אם 

  .והכל מבלי לגרוע מהתחייבות המפיק כלפי המועצה -עם קבלני משנה 

 רשאי להעסיק קבלני משנה בכפוף לאמור להלן: היהיהמפיק  .10.2

 מראש הועברה הודעה שבאירוע, מבלי רשאי להעסיק קבלני משנה  ההמפיק לא יהי .10.2.1
  , לרבות על הפרטים שלו. כל אחד מקבלני המשנהגבי ללמועצה 

בעלי ההסמכות  ,כל קבלני המשנה שהמפיק יבקש להעסיק יהיו אנשי מקצוע מיומנים .10.2.2
 . ובעלי ניסיון כל דיןהנדרשות ע"פ 

(, כולל הביטוח המצורף להסכםבעל ביטוח מתאים )עפ"י נספח יהיה משנה קבלן כל  .10.2.3
  .ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים

, רשימה של כל האירועלפני ימים  13 המועצה לא יאוחר מתוך  ידיעתהמפיק יעביר ל .10.2.3
ניסיון ה, פרטי בלן משנהקקבלני המשנה מטעם המפיק, בצירוף אישור ההסמכה של כל 

 . ידי יועץ הביטוח של המועצה-הנדרש על, בנוסח ר קיום ביטוחיםוואיששלו 

המלאה של המפיק כלפי המועצה האחריות ועצה כאמור, אם יינתן, לא יגרע מהמ יידוע .10.2.3
מי  ידי-עלוהמפיק אחראי לכל פעולה שתבוצע  בהסכםהתחייבויות לביצוע מלוא ה

 . בלני המשנה מטעמםקידי -על, לרבות ומטעמ

מכל סיבה )לרבות  ,ידי המפיק-שומרת את זכותה לפסול קבלן משנה שהוצג עלהמועצה  .10.2.6
עמידה בהוראות -בשל ניסיון עבר לא מספק, היעדר כישורים, התנהלות בעייתית, אי

יידרש להעמיד גורם מוסמך אחר במקומו, מבלי והמפיק  ,וכיו"ב( , אישוריםהמפקח
 ד המועצה.טענה כנגכל להעלות 

 אלא  ,הסכם, כולן או מקצתןהפי -על ורשאי לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו אינהמפיק  .10.3
  , לפי שיקול דעתה הבלעדי.תקבע לכךהיא ובתנאים ש המועצהבכפוף לאישור מראש ובכתב של 

 , מבלי לקבל את הסכמת המפיקצד ג'לסכם הלפי הוחובותיה  הלהעביר זכויותי תרשאיועצה המ .10.3
 . לכך



 

 G71180-V001 9 - הסכם להרשאה זמנית של שטח לטובת הפקת אירוע

 עצמאי  ןקבלמפיק ה .11

 . התקשר בהסכם זהבעל עסק עצמאי במסגרתו הוא  ואמצהיר, כי המפיק ה .11.1

ו מורשה או אינמפיק והו/או יחסי שותפות אין יחסי שליחות ו/או יחסי סוכנות מפיק למועצה בין ה .11.2
  כלשהו.  ג'כלפי צד  ועצהלהתחייב או לחייב את המ זכאי

לא לא באחריות הנובעת מארגונו, , האירועק בקשר עם מובהר כי המועצה אינה שותפה של המפי .11.3
   ממנו. ולהכנסות הצלחת האירוע להמפיק אחראי באופן בלעדי ו, בהוצאותיו ולא בהכנסותיו

לרבות, שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים  ,מואו למי מטעמפיק כל התשלומים לעובדי ה .11.3
 ,יתר ההוצאות וכן כל חובהעה וכל תשלום ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסי

 . בלבד מפיקיחולו על הההתקשרות הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע 

, המי מטעמכנגד או  ועצהבגין כל תובענה שתוגש כנגד המ ועצהמתחייב לשפות את הממפיק ה .11.3
תה בחוק ו/או בגין תובענה שעילועצה לבין הממפיקים שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין ה

העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין 
והכל בתנאי שניתנה למפיקים הודעה מייד עם קבלת דרישת התשלום  הפרויקטבקשר עם מפיק ה

 . ו/או התביעה וניתנה להם האפשרות להתגונן בפני התביעה בשמם ו/או בשם המועצה

ובין אם תועלה מפיק ידי ה-על ועצהזה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המהאמור בפרק  .11.6
 .ו/או צד ג' אחר םידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורש-ו/או עלמפיק ידי עובד של ה-על

 אחריות לנזיקין .12

  ידו. -על תהמבוצעהפעילות פי דין לטיב -אחראי עלהמפיק  .12.1

ובין לאחר ההפקה במהלך שנגרם נזק אחר, בין  או כל רכוש, ממון ,גוף -אחראי לכל נזק המפיק  .12.2
המפיק כתוצאה ממעשה או מחדל מצד וזאת , ג'צד או ל האו למי מטעמלמועצה שייגרם  בין מכן,
  ההפקה.בכל עניין הנובע או הקשור לביצוע  ,מי מטעמו אוו/ עובדיוו/או 

פי פסק דין -ועצה לשלם עלהמפיק מתחייב לשפות את המועצה, במלוא הסכומים בגינם חויבה המ
או הסכם פשרה, בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי המפיק וכן בגין 

ובלבד  'הוצאות משפטיות סבירות אשר המועצה נשאה בהן לשם ההתגוננות מפני התביעה כאמור
 גונן מפניה.למפיק להת הואפשר כך שהמועצה הודיעה למפיק סמוך לאחר קבלת תביעה בגין

שייגרם למועצה, או למי מטעמה, לגופים נלווים, או לכל גוף מטעמם ו/או לכל נזק  יאחראמפיק ה .12.3
, הנובעים, במישרין או מפיקכתוצאה ממעשה או מחדל מצד ה, לכל צד שלישי ו/או לכל עובד

ת קבלני , לרבוואו מי מטעממפיק ידי ה-נגרם עלבין אם או בקשר אליה, ההפקה בעקיפין, מביצוע 
 .המשנה מטעם המפיק

 בהשבת המצב לקדמותו. ו כאמור בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים איישמפיק ה .12.3
 

 והבעלות בהםההפקה שימוש בתוצרי  .13

 פליירים וכיו"בסרטונים, פרסומים, , לרבות תכניות, צילומים, מפיקה ןאותם יכיההפקה כל תוצרי  .13.1
 ועצההמהמפיק. ברם, נם רכוש יו ובין אם לאו, ה, בין אם הושלמלכךכל המסמכים הקשורים ו

תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש, ללא כל תמורה, לצרכיה ו/או לפרסומם, בהתאם לראות 
, והמפיק נותן על כך אישור בלתי עיניה, שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך באישור המפיק על כך

  מסויג מראש. 

 ולתוצרי ההפקה.המפיק אחראי בלעדית לתכנים, לפרסומים  .13.2

כל שימוש שיעשה המפיק בתוצרי ההפקה הינם על אחריותו המלאה, ללא כל מעורבות של המועצה  .13.3
 בעניין, וככל שהמועצה תתבע בעניין, הוא יידרש לשפות על המועצה בגין כך.
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נמסרו שאת כל המסמכים  ועצהלממפיק ה, יחזיר האו ביטול ה, הפסקתההתקשרותעם סיום ביצוע  .13.3
 .ידה-על ולשימוש

. בעלות ההפקהכל זכות עכבון ו/או שעבוד ו/או כל זכות אחרת בתוצרי  אין ולא תהאמפיק ל .13.3
לבין מי מפיק ההינה ראשונה וקודמת לכל תניה או הוראה אחרת בין ההפקה בתוצרי  ועצההמ

 ביא הוראה זו לידיעתימצהיר כי מפיק ה. להפקהביחס  והמשנה שלקבלני ו/או  וו/או עובדי ומספקי
 .    ומטעמ /קבלני המשנהכל העובדים

 
 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .13

או לאחר סיום במהלך  ,ובא לידיעתו עקביש מידעהעל  בסודיות גמורהלשמור מתחייב המפיק  .13.1
ו, וכי הוא או כל מי להבטחתלנקוט בכל האמצעים  ,(המידע הסודי - )להלןההתקשרות תקופת 

ישפה את המפיק יעשו שימוש ו/או יחשפו מידע זה בפני כל גורם או מוסד. מטעמו לא יגלו ו/או 
 בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מחשיפת המידע כאמור.המועצה 

לבין ההתקשרות בין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים למועצה מתחייב להודיע המפיק  .13.2
 בעניין זה.עצה המווהוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות ענייניו האחרים 

מתחייב והמפיק מטעמו, במישרין או בעקיפין, העובדים וכן על כל המפיק האמור בפרק זה יחול על  .13.3
 להדריך כל עובד מטעמו ביחס להתחייבויותיו לפי פרק זה.

 מפיק לההרשאה  .13

במתכונת , ההפקה/האירועבתמורה לתשלום התמורה לפי הסכם זה, יקבל המפיק הרשאה לביצוע  .13.1
 כפוף ליתר הוראות ההסכם.הסכם ובהקבועה ב

 .מקצועי ואיכותייעיל, באופן , ההפקהאת מתחייב לבצע  מפעילה .13.2

לא תהא כל טענה ו/או דרישה  מפעילההרשאה כוללת רק את האמור באופן מפורש בהסכם, ול .13.3
בהתאם לדרישות המועצה  היקף ההרשאה ו/או תחום ההרשאה עשויים להשתנות בקשר לכך.

בתחום ההרשאה ו/או בשל דרישה של הרשויות המוסמכות ו/או בשל אחר צורך  ו/או בשל וצרכיה
 . המפיקללא כל טענה מצד וזאת  - הוראות הדין

 .והוראות ההסכם בהתאם למטרות ההרשאה ,את תחום ההרשאהבעצמו לנהל  מפעילעל ה .13.3

הנובעות ההפקה וביצוע , הישירות והעקיפות, הכרוכות ביותבכל העלוחשבונו -עלישא  מפעילה .13.3
  ידי המועצה. -מההרשאה, לרבות השקעות ככל שתדרשנה, אשר בכל מקרה לא תוחזרנה לו על

ובפרט , מתחםלמנוע כניסת מבקרים להמפיק , מתחייב האירועביצוע ההתארגנות לבתקופת  .13.6
   לרבות באמצעות הצבת אמצעי בטיחות.ובקרבתם, הכנה לאזורים בהם מתבצעות עבודות 

 בטחונות .16

ימים מההודעה על זכייתו,  3ידה בהתחייבויות המפיק, יפקיד המפיק בידי המועצה, בתוך לצורך עמ .16.1
  להסכם.  'הכנספח בנוסח המצורף  ש"ח 100,000בסך של  ערבות בנקאית

ימים, רשאית  3/בהסכם, הרי שבכפוף להתראה בת  ככל שהמפיק לא יעמוד בהתחייבויותיו בהליך
והכל  -לפי שיקול דעתה  -סכום הנזק ו/או הפיצוי המוסכם המועצה לחלט את הערבות הבנקאית ב

   , לרבות קיזוז כספים. מבלי לגרוע מזכויותיה לפי ההסכם והדין

תנאי זה הינו יסודי בהסכם. לא תופקד הערבות במועד יהווה הדבר הפרה יסודית שתאפשר ביטול  .16.2
 .מתן ההרשאה והעברתה לגורם אחר

 ביטוח .17

על מתחייב לערוך ולקיים,  המפיקפי דין, -פי הסכם זה ו/או על-על קהמפימבלי לגרוע מאחריות  .17.1
הנדרשים לצורך  הביטוחים כל , אצל חברת ביטוח מורשית, אתתקופת ההסכםבמשך כל חשבונו, 
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המפורטים באישור עריכת הביטוח  הפקת האירוע ומבלי לגרוע מכלליות דרישה זו את כל הביטוחים
 .ווה חלק בלתי נפרד הימנוומה 'דכנספח המצורף להסכם זה 

כן, מתחייב המפיק לדאוג לכך שכל אחד מקבלני המשנה ו/או נותני השירותים למפיק עבור -כמו .17.2
   יבצעו על חשבונם את כל הביטוחים הנדרשים לצורך פעילותם בקשר עם הפקת האירוע.האירוע, 

, עם חתימת ההסכם, המועצהלהמציא לידי המפיק  , מתחייבהמועצה  ללא צורך בכל דרישה מצד .17.3
בידי כדין כשהוא חתום  ,הוראות המפקח על הביטוחלפי או אישור , הנ"ל את אישור עריכת הביטוח

 המפיק. מבטח

המפיק, בשמו ובשם כל קבלני המשנה ונותני השירותים לאירוע, פוטר מאחריות את המועצה,  .17.3
במועצה ועובדיהם בגין כל החברות הכלכליות/העירוניות/העמותות שלה וועדי/אגודות היישובים 

 אובדן או נזק לרכושו ולרכושם של קבלני המשנה ונותני השירותים.

ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית יכל אחד מהם  -המפיק, קבלני המשנה ונותני השירותים  .17.3
 בקשר עם כל הביטוחים הנערכים על ידו.

לשקול את מפיק מאלית וכי על הינמי הנו דרישימוסכם על הצדדים כי אישור קיום הביטוחים ה .17.6
. אין בקביעת אישור קיום הביטוחים כדי להטיל וכפי צרכי והביטוחיים ולבטח את עצמ וצרכי

 מפיק. אחריות כל שהיא על המועצה בבחינת צרכי הביטוח של ה

 

 ועצה ידי המ-ההתקשרות על /ביטולהפסקת .13

להביא , בין השאר, ועצהשר למהפרת כל אחת מההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר תאפ .13.1
 :לאלתר לקיצו זה הסכם

 אף שנדרש לעשות כן;-המפיק הפר הפרה יסודית של ההסכם ולא תיקנה באופן מיידי, על .13.1.1

את ההפרה תוך  ןלא תיקבכתב, שהוזהר ולאחר  ,בהסכם והפר אחת מהתחייבויותימפיק ה .13.1.2
  ; ימים ממועד ההתראה 7, ובלבד שחלפו הזמן שנקבע בהתראה

 ;בלתי כשיר לפעולה משפטית הנהייק מפה .13.1.3

 פקע ביטוח המפיק ו/או לא הומצא אישור קיום ביטוחים למועצה.  .13.1.3

 ואו צו פירוק, או הוגשה ביחס אלי ,נכסיםכינוס צו  ונגדפשט את הרגל או הוצא מפיק ה .13.1.3
 ימים; 30בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 ;האירועלבצע את  הרוצ/יכול ואאין הכי הודיע מפיק ה .13.1.6

 .בניגוד להוראות הדיןפועל מפיק כי ה ,ועצההמ לדעת ,יוכח .13.1.7

תהיה המועצה זכאית לדרוש מהמפיק מחמת נסיבות הקבועות לעיל,  הופסקה/בוטלה ההתקשרות .13.2
פי ההסכם או הדין -תשלום של הפיצוי המוסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה על

 לכל פיצוי. המפיק לא יהיה זכאי המפיק 

   ים מוסכמיםפיצוי .19

כלפי המועצה ביחס לרכיבים  ובהתחייבויותי ודמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהמפיק לא יעמ .19.1
 המפיק למועצה פיצוי מוסכם, כדלקמן: םלהלן, ישל

)סכום גבוה מהמותר ו/או אי הדגשה ביחס  גביה שלא בהתאם למתכונת המוסכמת בהסכם .19.1.1
 לכרטיס;₪  300 - רטיסיםמול רוכשי הכלאחריות בלעדית של המפיק 

 -ללא אישור מראש ובכתב של המועצה  -בלתי הולם או פרסום אחר פרסום שלט, חסות  .19.1.2
 . לכל פרסום₪  3,000
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  ש"ח.  10,000פיצוי מוסכם בסך של  -העסקת קבלן משנה ללא קבלת אישור המועצה  .19.1.3

  ₪. 13,000 –ניקיון המתחם לאחר סיום האירוע -אי .19.1.3
ידרש להביא צוות ניקיון מטעמה, ישלם המפיק, מלבד הפיצוי ואולם, ככל שהמועצה ת

 . 13%המוסכם, גם את עלויות הניקיון, בתוספת תקורה של 

, אלא אם כן ₪ 30,000 -להסכם  3קבלת אישור נדרש מגורם מוסמך, בהתאם לסעיף -אי .19.1.3
  ידי המועצה. -הדבר אושר מראש ובכתב על

מחובת הסדרת כלל האישורים ו/או מזכותה של  מובהר כי אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע
  המועצה שלא לאשר קיום האירוע ללא קבלת כלל האישורים הנדרשים.  

 לכל יום איחור. ₪  200 -העברת החומר הצילומי כנדרש בהסכם לאחר תום האירוע -אי .19.1.6

  לכל הפרה.₪  3,000 -ידי המועצה -ביצוע תכנית בניגוד ו/או בסטיה מהתכנית שאושרה על .19.1.7

, אשר לא תוקנה תוך הזמן של המפקח מטעם המועצה ביחס לאירועבחוזה הפרה של הוראה  .19.1.3
 לכל הפרה. ₪  300 - שנקבע בהודעה 

להסרת ספק, אין בפיצוי המוסכם כדי לגרוע מאחריות המפיק לעמוד בכל ההתחייבויות, והפיצוי  .19.2
 הפרה יסודית של ההסכם.  פי כל דין, לרבות במקרה של-המוסכם הינו בנוסף לזכויות המועצה על

את כל המידע והמסמכים הקיימים ועצה לידי הממפיק כאמור, יחזיר ה הובא ההסכם לידי גמר .19.3
 בקשר לביצוע העבודות.  הם ואצל

 לפי העניין.  -בהסכם  הםמהתחייבויותימפיקים אין בהפסקת/בביטול ההסכם כדי לשחרר את ה .19.3

טל ההסכם אלא אם נתנה התראה בכתב למפיק מוסכם כי בכל מקרה לא תהיה המועצה רשאית לב .19.3
 ימי עסקים. 7על כוונה לעשות זאת וניתנה למפיק התראה לתיקון ההפרה בפרק זמן שלא יפחת מ 

 שונות  .20

 פי דין. -אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות המועצה על הסכםדבר האמור ב .20.1

התקשרות בקשר לביצוע  ,האו עבורועצה תשלום, בשם המ או רשאי לגרום לכל הוצאה ואינמפיק ה .20.2
בשם המועצה, ללא מפיק התחייב ה. , מראש ובכתבלכך גזבר המועצהאלא אם קיבל את הסכמת  ,זו

 .בגין כךאחראי לכל הוצאה, תשלום או חיוב יהיו הוא לבדו קבלת אישור כאמור, 

אלא אם  ,, לא יהיה להם תוקףהסכםבכל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה  .20.3
לסטות ועצה הסכמה כלשהי מצד המ ידי הצדדים.-עלנעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין 

במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא  סכםההמתנאי 
 .הסכםהפי -על ועצהמבזכויות המסורות ל ועצההמ ההדין בכל מקרה בו לא השתמש

איזו לביצוע מפיק אורכה ל נההסכם או לפי הוראות כל דין, או נתהזכות לפי  ה המועצההפעיל לא .20.3
 .זו על זכותמועצה מצד ה רכוויתוראה הדבר יהתחייבויותיו, לא ימ

 ., תחולנה על ההסכם1970-(, התשל"אהסכםהוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .20.3

-תרת וכי כל הודעה שתישלח עלהינן כמצוין בכו הסכםההצדדים מצהירים כי כתובותיהם לצרכי  .20.6
ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד 

 .ידי שליח-שעות מעת מסירתה על 23המשלוח או בתוך  ממועדשעות  33השני כעבור 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

  ___________________  _________________________ 
  מפיקה                ועצה המ               
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 אירועמפרט להפקת ': גנספח 
 

 :רקע להתקשרות

  של מדינת ישראל. 72 -ה יום העצמאותערב  ,בשעה טובה ,יחול 23.3.20ביום  .1

 בערב יום העצמאות, ובמסגרת הליך זה להקצות שטח פתוח לקיום אירוע המוני לצעירים המועצה מבקשת  .2
 אירוע.  הקיום מוגבלת בשטח המוקצה לצורך הרשאה ת היא נותנ

 ביצוע האירוע במועדו הינו תנאי יסודי להליך זה ולהסכם מכוחו.  .3

המפיק יקבל אחריות מלאה על קיום האירוע, פרסומו וכן הלאה, והוא יישא בכל האחריות הנובעת מקיומו  .3
 רוע ו/או הספקים וכן הלאה.   ו/או ממנו, לרבות אחריות מלאה כלפי המועצה ו/או משתתפי האי

, עיצוב, קבלת אישוריםהתכנון והביצוע של האירוע )לרבות שירותי כוח אדם,  בכל עלויותהזוכה יישא  .3
וכל הדרוש  , התנהלות מול הלקוחות, גביה, התנהלות חשבונאית מסודרתפרסום, התקשרות עם ספקי משנה

 (.וחוקי לצורך קיום אירוע מוצלח

 כל הבדיקות, הביטוחים והאישורים הנדרשים לצורך קיום האירוע. הזוכה יערוך את  .6

 :פרטים מקדימים

 פרטים סוג

 מגרש הכדורגל )דשא(, בשטח קריית החינוך ע"ש בן גוריון מיקום
  )בכפוף לאישור משטרת ישראל( איש 6,000השטח מתאים לעד 

 . כנספח ב' בתשריט הסכמטי המצורףהמיקום מסומן בצבע שחור 

+ שעות  מועד
 פעילות 

 הגבלות "רעש

 
 .23.3.20, ג'מועד: יום  .1

 
 .03:00סיום משוער  - 22:00שעות פעילות: התחלה  .2

 
 1992-לפי תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"גהגבלת רעש:  .3

 . הנמכת מוסיקה ל"רעש סביר" - 2:00החל מהשעה  -ובכל מקרה 

קהל יעד + גיל 
 כניסה מינימאלי

 
  .+ בלבד( 13) בלבדאורחיהם המוזמנים כן פר וצעירי עמק ח .1

מס' הזמנות/הקצאות עבור אורחים המעוניינים  תהיינהחפר לכל תושב עמק 
הצגת  ידי-, והמכירה תעשה עלחפר לרכוש כרטיס שאינם תושבי עמק

 .הזמנה/קוד/אישור מתאים
 

 +13 -לכניסה למתחם האירוע גיל מינימאלי  .2
 

 מטרות
 

 בשטח המועצה האזורית עמק חפר.לצעירי עמק חפר,  ית בילויייצירת חוו .1
 

הפקת אירוע בדגש על בטיחות כוללת )מבלים באירוע, תושבים ויישובים  .2
 סמוכים, נגישות תחבורתית( וצמצום הפגיעה באורח החיים הסדיר.

 
 חשיפת פעילות המועצה בתחום הצעירים. .3

 "במה" מרכזית ליוצרים/אמנים בני העמק. מתן .3

 בי העמק ברכישת כרטיסים מוזלים.עדיפות לתוש .3

+( בדגש על צעירי עמק 13הפצת האירוע לכלל תושבי עמק חפר בכל הגילאים ) .6

 חפר והעמדת מערך אינטרנטי מתקדם ומענה אנושי לצורך רכישת כרטיסים. 
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 :להתקשרותמיוחדות ביחס דרישות 

 הערות פרטים סוג   

חנייה לבאי 
והכוונה  האירוע

 במשך האירוע

ת פתרון הולם ומספק לחניית רכבים, מציא
כולל אפשרות של בחינת מודל חנייה 

 מרוכזת + "שאטלים" ע"פ הצורך.

תאפשר חניה חופשית בשטח המועצה 
, הצמוד לבנין המועצה חניון המועצה

  כפוף להערות בחוזה. 
למפיק , המועצה תנסה לסייע בנוסף

בבחינת אפשרות להקצאת שטחי חניה 
ם ו/או באמצעות נוספים בקרבת מקו

 שאטלים. 

להסדרת החניה אחריות להסרת ספק, ה
  . המפיקשל והעלות הנובעת מכך תהיה 

אתר אינטרנט / 
מכירת כרטיסי 
כניסה / שירות 

לקוחות 
)אינטרנטי + 

 טלפוני(-אנושי

הקמת אתר אינטרנט רספונסיבי וייעודי  .1
לאירוע שיציג את כל המידע הרלוונטי 

בטוחה ויאפשר רכישת כרטיסים 
 .SSL/TLSבפרוטוקול 

 
אך ורק  תבוצעמכירת הכרטיסים  .2

באמצעות האתר ברכישה עצמאית או 
דרך מענה טלפוני ושירות לקוחות 

 מוגדר בשעות.
 

מחיר כרטיס לתושבי העמק לא יעלה  .3
 ₪.  63על 

 ₪.  120מחיר לתושב חוץ לא יעלה על 

 . רכישת כרטיסים לקהל היעד בלבד1
 
הכרטיסים, האחריות על מכירת . 2

לרבות האחריות מול הרוכשים במקרה 
רוכש, הינה מצד של כל טענה או דרישה 

בלעדית של המפיק, והוא ידאג לציין 
זאת באופן ברור ומודגש בכל 

, למכירת כרטיסים /פלטפורמהממשק
על הכרטיסים כן ו בתנאי השימוש באתר

 עצמם. 
 
. כנגד כל כרטיס תימסר אסמכתה 3

 המפיק.   חשבונאית מסודרת של
 
. ביצוע המכירה ייעשה לפי הוראות 3

 הדין. 

 

 

 בר משקאות
הקמת מבני בר בטוחים ומותאמים  .1

 בגודלם למס' המבלים הצפוי באירוע.
 

אספקת תפריט משקאות תוצרת חוץ  .2
 .מוזלתבעלות 

 
+ 13מכירת אלכוהול בהצגת ת.ז לבני  .3

 , כפוף להוראות כל דין.בלבד
 

  או אמצעי תשלום באירוע: אשראי .3
 מזומן.

 

 אבטחה
התקשרות עם חברת אבטחה בעלת  .1

כדין, בעלת ניסיון מעשי רישיון 
 באבטחת אירועים מהסוג הזה.

 
למנוע הרמטית כניסה עלה המפיק יהיה  .2

המצוי מחוץ  ,למרחב הבית ספרי
שהוקצו לטובת האירוע, וכן גבולות ל

את הפגיעה בפעילות ככל שניתן לצמצם 
ולאחר ספרית לפני, במהלך -הבית

 האירוע.
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דוכני מזון + 
דוכני עסקים + 

 מתקנים

ליצירת שת"פ עם בעלי עסקים  עדיפות .1
מתחום המזון  -מעמק חפר בלבד 

והעסקים השונים, המעוניינים להציע 
 את מרכולתם באירוע.

 
לטובת העניין, יוקם באירוע "מתחם  .2

 אוכל ועסקים".
 

 ,התקשרות רק עם בעלי דוכני מזון .3
ון יצרן משרד המחזיקים ברישי

 הבריאות.

המועצה תנסה לסייע בעניין זה, ואולם 
אין בכך משום התחייבות כלשהי של 

 המועצה.  

מאגרי מידע + 
 קניין רוחני

כל המידע שייאסף בתהליך הפקת האירוע 
לרבות "שם  ,המפיק או המועצה ידי-לע

 זיקתו למועצה וכיו"בהאירוע" ומיתוגו, 
 . ועצההקניין הרוחני הבלעדי של המ

במסגרת אירועים  ,המפיק לא יעשה שימוש
ו/או במיתוג שנעשה לאירוע אחרים שלו, 

בסימנים מסחריים/שיווקיים ייחודיים שלו, 
לצורך  -או בזיקתו של האירוע למועצה 

 .  שלו אירועים עתידיים
לעשות אף האמור, המפיק יהיה רשאי -על

 בחומרי האירוע לצורך שיווק שלושימוש 
 . סיוןוהוכחת ני

 
מוסכם כי נתוני האירוע, ובכלל זה מאגרי 

של משתמשים, ספקים, דוחות  מידע
וכן הלאה  )כולל הכנסות והוצאות( כספיים

 יהיו משותפים למפיק ולמועצה. 

 

תכני האירוע יוחלטו ביחד עם צוות היגוי  תכני האירוע
של המועצה ובאישור גורם מוסמך מטעם 

 סכם. המועצה, בין השאר, כמפורט בה
 

מובהר כי תכני האירוע עשויים להשתנות 
בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי וצורכי 

וזאת לטובת הפקת  –/האירוע המועצה,
בשים לב למגבלות ו אירוע איכותי ובטוח

 .  הקיימות

 באחריות המפיק

מספר מטעם המפיק לאורך האירוע יפעלו  מוסיקה באירוע
 תקליטנים בעלי שיעור קומה שיתחלפו

 .)בנוסף לאומן אורח( יהם לאורך האירועבינ
 

 באחריות המפיק 

המפיק יידרש לקבל מראש את כל  אישורים 
האישורים הנדרשים לצורך הפעלת האירוע, 

 ובין השאר, את אלו המצוינים בהסכם.
להסרת ספק, האישורים בהסכם אינה 

בבחינת רשימה סגורה, ובאחריות המפיק 
 לדאוג לכל אישור נוסף נדרש.  

 באחריות המפיק 
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 :לקיום האירוע בסביבת בית ספרדגשים נוספים ביחס 

 שימת לב המציע/המפיק לעובדות הבאות, אשר יש להן חשיבות ביחס להיערכות לקיום האירוע:  .7

בית טקס יום הזכרון השנתי של המיועד, תקיים במגרש הדשא עתיד לההאירוע )יום ג'( יום בבוקר  .א
 כסאות(. 2,000 -)כ שתתפיםמ 2,000 -כולל כהספר, ה

 בבוקר. 10:00 - 7:30בין השעות  ,ביום ג' -מתוכנן להתקיים הטקס  .ב

פירוק הציוד שהוקם אמור צוות בית הספר לטפל בפיזור הנוכחים ולאחר מכן בלאחר סיום הטקס,  .ג
 לטובת הטקס.

כיסאות,  2,000 -הקמה של כ -ביום ב' בלילה  -יום הזכרון צפויה להיות ההקמה של הציוד לטקס  .ד
 .וכיו"ב במה ,הגברה

, כך שהחלק הארי להיערך בהתאםהמפיק יידרש להביא נתונים אלו בחשבון בעת הגשת הצעתו, וכן  .3
   יושלמו עד ליום א' שלפני האירוע.  -בהקמת האירוע, לרבות הבמה ומתקנים משמעותיים 

טקס יום הזכרון הבית ספרי, הרי  כן, המפיק יודע כי הואיל והבמה מצויה בשטח שבו צפוי להתקיים-כמו
 שיכול וייעשה שימוש בבמה שהקים לטובת קיום הטקס. 

ספרית -הפעילות הביתהפגיעה ביצוע ההקמה לקראת האירוע ייעשה בתיאום עם בית הספר ותוך צמצום  .9
 .השוטפת

העסקה של שוהים קטינים/ילדים )כהגדרתם בחוק למניעת בו מוסד חינוכי עבודות בקרבת תבוצענה היות ש .10
בביצוע העבודות כל עובד או גורם המפיק (, לא יעסיק 2001-עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א

פי הוראות כל דין, -שהורשע בעבירות מין ו/או בעבירה שיש בה פגם מוסרי והמציע הזוכה יפעל בעניין זה על
 . 2001-ות מסויימים, התשס"אפי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד-ובכלל זה על

 תנאי זה הינו יסודי ועל המפיק להקפיד על כך 

 בנוסף, המפיק וכל מי מטעמו יימנעו מיצירת קשר עם ילדי בית ספר. .11

 
 ידי המועצה-השתתפות במימון עלזכאות ל

עד לסכום של וזאת  - אירועפעילויות מסויימות במסגרת הבמימון לשקול השתתפות בכוונת המועצה  .12
 .(המימון -)להלן  בלבד₪ 70,000

 רק לאחר תום האירוע.סכום המימון ישולם  .13

 :כפוף לעמידת המפיק בכל התנאים הבאיםמתן המימון  .13

 במועדו; האירוע יצא אל הפועל .א

 ;לא נעשו הפרות משמעותיות במהלך האירוע .ב

 ;המפיק הציג אסמכתאות מתאימות להוכחת תשלום .ג

 )הכנסות והוצאות(, כמפורט בהסכם; המפיק יידרש להציג למועצה דו"ח מסודר .ד
 הבאות:הפעילויות המימון יינתן אך ורק כנגד  .ה

 אומן אורח;  (1)
 ;שאטלים לטובת הסעות מהישובים ובחזרה (2)

ידי ועדה מיוחדת של -( פעילויות מיוחדות אחרות, כפי שתאושרנה באופן מפורש ומפורט על3)
 . המועצה ובכפוף לאישור מורשי החתימה של המועצה

ידי המועצה כ"פעילות בת מימון", ותכנונן והפקתן נעשתה -כלל הפעילויות אושרו מראש ובכתב על .ו
 בשיתוף פעולה עם המועצה בכפוף לקבלת אישור על התכנים, האומנים וכיו"ב. 

להסרת ספק, המפיק יהיה אחראי על תכנון וביצוע מלאים של הפעילות הרלוונטית, בין אם ניתן המימון  .ז
 לאו.  ובין אם
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 ניקיון והשבת המצב לקדמותו בסמוך לאחר האירוע.  .ח

 עמידה בהוראת הדין והוראות משרד הפנים. .ט

להעביר ואין בכך כדי  ,להסרת ספק, אין בהשתתפות במימון כדי ליצור יחסי שותפות כלשהם עם המפיק .13
 צה.עאחריות של המפיק על המו

 מטרים המפורטים לעיל. למועצה שיקול דעת במתן המימון, בין השאר, בהתאם לפר .16

 

 מתווסף ליתר הוראות ההסכם מפרט זה 

 חייב את המפיק מהמפרט 
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 תשריט סכמטי: (1)'גנספח 
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   ': אישור עריכת ביטוחדנספח 
 

 לכבוד
 .("המועצה"להלן : ) מועצה אזורית עמק חפר

 30230ליד מדרשת רופין, מיקוד  
 

 )להלן : "המפיק"( ……………………  :שם המבוטח
 ........................... :ת משרדיוכתוב

 
 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 
  "פנשוא אישור זה :  הפקת אירוע לצעירים בתחום "המועצה" בערב יום העצמאות תש .1

 ., וכן ימי הערכות לאירוע ויום הפירוק שלאחר האירוע(2020באפריל  23-29)
 

 …………………………עד    ………………… -הביטוח :  מ  תקופת .2
 

 אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : ביטוח .3
 .  ש"ח  לתקופה…………………  -.  ש"ח  למקרה  ו………………… 

 ש"ח  לתקופה[.  3,000,000 –ש"ח  למקרה ו   3,000,000  -]הערה : בשום אופן לא פחות מ 
 ם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינ

 סייג אחריות מקצועית בפוליסה מבוטל בגין נזק גופני כתוצאה מהאירוע הנ"ל.
 הפוליסה מורחבת לכסות הרעלות מזון מהמזון והמשקאות שיימכרו/יוגשו במהלך האירוע.

 
 ש"ח  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 
 אחריות של : אחריות מעבידים בגבולות ביטוח .3

 ש"ח  למקרה ולתקופה  …………………   -ש"ח  לעובד  ו  ………………… 
 ש"ח  למקרה ולתקופה[.  20,000,000  -ש"ח לעובד  ו   6,000,000]לפחות :  

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 ש"ח.  …………………השתתפות עצמית :  

 
ו/או קבלני משנה של המפיק ו/או נותני שירותים  …"ל מתווסף לשם המבוטח : "הנ הביטוחיםבכל  .3

 ו/או מועצה אזורית עמק חפר "למפיק 
 )+ סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי(.

 
 משמע : "מועצה" –הניתן עפ"י אישור זה  הכיסויבגין  .6

ת/העמותות שלה וועדי/אגודות היישובים מועצה אזורית עמק חפר ו/או החברות הכלכליות/העירוניו
 שבתחום המועצה ועובדיהם .

 
הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י "המועצה",  אשר לא תידרש להפעיל את  .7

 ביטוחיה.
 

בכל הפוליסות הנ"ל מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול זה בכדי לגרוע מחובת הזהירות של  .3
 ח ו/או מזכויות המבטח עפ"י חוק חוזה הביטוח.המבוט

 
 י למילוי כל החובות המוטלות על המבוטח עפ"י הפוליסות הנ"ל.אלבדו אחר המבוטח .9

 ".מועצהבתום לב לא תפגע בזכויות "ה המבוטחהפרת חובות אלו ע"י 

 

 הגרם על יד, למעט אם הנזק יי"המועצה"בכל הפוליסות הנ"ל נכלל זכות ויתור על זכות השיבוב נגד  .10
 בכוונת זדון.

 
 לבדו אחראי לתשלום הפרמיה וכן לתשלום ההשתתפות העצמית בכל מקרה ביטוח. המבוטח .11
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הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו  –בזאת  שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות  מאשריםהננו  .12
      וגם ל"מועצה".                                                                                                                 יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח 30לתוקף בטרם חלפו 

 
 
 
 

 בכבוד  רב,        
 

 ה לביטוח בע"מ..  חבר………                                                                                          
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 נוסח ערבות - הנספח 
 
 

 _________ בנק:         ,לכבוד

 סניף: _______________                      עמק חפרמועצה אזורית 
 מיקוד: ______________   

 תאריך: ______________        

 ;נ.א.ג.

 ערבות בנקאית  מס' _____________הנדון:  

 

___ ________לפי הסכם מיום _הם י( לביצוע התחייבויות"המבקשים")להלן  ______________על פי בקשת 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד (, 2020אירוע ביום העצמאות למדינת ישראל )הפקת מתן שירות ל

 . (₪אלף  מאה אלףש"ח ) 100,000 לסך של

"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 
מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 פיכם.למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כל

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 23.6.20 יוםערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 23.6.20 יוםדרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 23.6.20לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

                                          

 רב,בכבוד  

 

 בנק : _____________________                 
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 ו'נספח 
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה  .1

  ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:צפוי/
  

 ________________________ אצל הספק ___________________________ -אני משמש כ .2
 ( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.להלן: "הספק")

 בתצהיר זה:

 גם בעל   -בר בני אדם ידי הספק. אם הספק הוא ח-מי שנשלט על    - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הספק, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הספק, או מי מאחראי  
  מטעם הספק על תשלום שכר העבודה. 

 .1931-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 

 Xלמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה לספק ]יש לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד  .3
 במקום המתאים [:

O  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1937-חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 

O   לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ,אך במועד האחרון  1937-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

3.  
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________ 
  חתימה                 

 

 אישור

 
הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 ז'נספח 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 המועצה(  - להלן) עמק חפרה אזורית מועצ

 ג.א. נ.,

במסגרת ( במסגרת הצעתי המציע -ידי __________________________ )להלן-הצהרה זו מוגשת על .1
 .  זוומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי המזמין  ידי-לפורסם עשבכותרת, אשר  ההליך

 הבאים: הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים .2

 הקובע  כדלקמן : 1933 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  39סעיף   .2.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 
בן זוג, הורה, בן או בת,  -עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 אח או אחות״.
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  12כלל  .2.2

 הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 
 קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. חבר מועצה או  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 39סעיף  .2.3

זוגו, -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
סוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה 

ין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי למענה או בשמה, פרט לעני
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה 

 מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן  .3.1
 או שותף.

ן חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אי .3.2
  ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי  .3
 לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

( לצו המועצות 3ב׳) 39אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
רשאית  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3יאת המועצה ברוב של המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מל

)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור  'א 39להתיר התקשרות לפי סעיף 
 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 
 אישור עו"ד

 
 כי מורשי החתימה חתמו בפניי  אני מאשר

 אישור עו"ד : _________________
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 ח'נספח 
 

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 
 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ ______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .1
 ון*/יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:* / רואה חשב1976-תשל"ו

________________   _______________________ 

 מס' זהות / מס' רשום חבר בני אדם    שם

פי פקודת מס הכנסה וחוק -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על           .א
 .1973-מס ערך מוסף, תשל"ו

דווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס נוהג ל           .ב
 ערך מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת  .2
הגשתם או נכונות  ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________**. .3

 
______________ _______________ ________________ _______________ 

 חתימה            מס' רשיון           תואר   שם
 

 תאריך: ___________________
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 'טנספח 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
 2020הפקת אירוע ערב יום העצמאות 

 נהשכתובתנו הי ,מס' חברה/זהות __________, ______________אנו הח"מ ______
 ______, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:________________________________

 אני מצהיר כי לא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בין פעילות המציע לבין השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה.  .1

למתן השירותים,  בקשר ,עניינים ניגוד של לקיומו חשש או ,עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
חשש  או ,עניינים ניגוד של אותי במצב שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה ובכלל

  .המועצה כלפי עניינים ניגוד של לקיומו

היוודע  עם כאמור, מיד עניינים בניגוד עלול להימצא אני ושבשלעניין  כל על מיידי להודיע באופן מתחייב אני .3
 .המועצה עם קשרותההת משלבי שלב בכל וזאת -ו עלי לי

)בנושא ניגוד עניינים(, וכי אני  2/11אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .3
ידי -מתחייב לנהוג לפיו, לרבות ביחס לחובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

 גורמי הבחינה הרלבנטיים.

 כל של פעילותו פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על ,מיידי ובאופן כתבבלמזמין,  להודיע מתחייב אני .3
 למתן בקשר עניינים של ניגוד במצב אותי להעמיד עלול אשרבעקיפין,  או קשור, במישרין אני עמו צד

 .למועצההשירותים 

 ניגוד במצב של תיאו להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלימ .6
 .המזמין לנציגיומפורט  מיידי באופן כך על המועצה, אודיע כלפי עניינים

 

_______________ 
 תאריך

 _______________ 
 חתימת המציע 

 ידי מורשי החתימה מטעמו-על
 

 

 

 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________ הופיעו בפני עו"ד _____________, ה"ה 
_____________________________________________ החתומים מעלה, ולאחר _____________

שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו  כן, אישרו 
 בפניי את תוכן תצהיר זה וחתמו עליו בפניי.

 

 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 ינספח 

 ישור בדבר הרשעות קודמותהצהרה וא
 2020הפקת אירוע ערב יום העצמאות 

 אחד מבין אלה בנפרד :  כלידי -נספח זה ימולא וייחתם  על
 המפיק. מנהל 2         המפיק. 1

 אני _______________________ )להשלים את הקשר עם המציע( מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: 

 [ את החלופה הנכונה  X -] נא לסמן ב

 
  הורשע בעבירה פלילית.  לאהשנים האחרונות שקדמו לפרסום ההליך שבכותרת, הח"מ  3במהלך 

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט:  -"עבירה פלילית" 
ציא עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להו

 קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.-עבירות שעניינן אי

 

  השנים האחרונות שקדמו לפרסום ההליך שבכותרת, הח"מ הורשע בעבירה פלילית.  3במהלך 

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט:  -"עבירה פלילית" 
וג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מס

 קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.-עבירות שעניינן אי
 

של כלל ההליכים בהם הורשע הח"מ בעבירה פלילית, לבדיקת  רשימהבהתאם לכך, מצורפת בזאת 
 המזמין.  

 ובאתי על החתום:

 :תאגידאם ממלא הנספח הינו 

 
_________________  _____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 
     המפיקשל 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע       
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין

 ו/או הנוגע להליך שבכותרת. הקשור
 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
 בפני על נספח זה.  

 

 )ולא תאגיד(: פרטי אדםאם ממלא הנספח הינו 
 
 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 
 ידי להצהיר-הריני מאשר בחתימתי, כי החתום הוזהר על    
 את האמת, וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם    

 אחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.לא יעשה כן, ול

 

 
 
 


