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 סכםה

 2019שנת  ______לחודש ___שנערך ונחתם ביום 
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 באמצעות מורשה החתימה שלה 

 , דימונה1ת.ד 
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 "(זמינה)להלן: "המ

 

 

 

 

 

 ;מצד אחד

   

  

 

 

 ___________. פ.ח, ______________ לבין:

 __________ - הסכם זה שכתובתו לצרכי
 טל':__________; פקס:___________

 "(המפיק)להלן: "

 
 
 

 מצד שני;

 
 
 
 

 , בתאריךדימונהגם המלאכותי אמתחם הבפסטיבל יהדות מרוקו לקיים  נההמזמיבכוונת ו הואיל: 
 ;("פסטיבלהאו: " "האירוע)להלן: " 16/10/2019

 
 

והצעתו של המפיק נבחרה כהצעה  להפקת האירוע ע הצעותוהמזמינה פרסמה הזמנה להצי :והואיל
המטיבה ביותר עם המזמינה והמזמינה מעוניינת להתקשר עם המפיק לצורך הפקתו, ניהולו 

 ותפעולו של הפסטיבל, והכל בהתאם להצעתו ולתנאים המפורטים בהסכם זה להלן;
 
 

תאים לאופי ולסוג האירוע, והמפיק, לאחר שביקר במקום האירוע ולאחר שמצא אותו מ והואיל:
מעוניין לקבל על עצמו את הפקתו וניהולו של אירוע, והוא מצהיר כי הוא בעל הידע, 
המיומנות והיכולת, הנדרשים לצורך הפקתו, עריכתו וניהולו של האירוע עבור המזמינה, 

 בהתאם להוראות הסכם זה;
 

ירוע ביום ובשעות המפורטים והמפיק מצהיר כי אין כל מניעה מצידו לקיים את הא והואיל
  בהסכם;

 
 

 ינים להתקשר בהסכם לצורך עיגון ההבנות וההסכמות אליהן הגיעו;יוהצדדים מעונ : והואיל

 

 

 אשר על כן הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא )כללי( .1

 ."(ההסכם" המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן כולם יחדיו: .1.1
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נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל  ת לסעיפיםחלוקת ההסכם לסעיפים ומתן הכותרו .1.2
 משמעות בפרשנות ההסכם. 

 

 נההצהרות והתחייבויות המזמי .2

 בזאת, כדלקמן: תומתחייב המצהיר נההמזמי .2.1

כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין לשם התקשרות  נהכי התקבלו אצל המזמי .2.1.1
 .נהאירוע ולקיום התחייבויות המזמיהקיום עם המפיק בהסכם זה, ל

להתקשר בהסכם זה ולמלא  הכי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת המונעת ממנ .2.1.2
 אחר התחייבויותיה על פיו. 

 בחתימתם. נההמזמיכי החותמים על הסכם זה מוסמכים לעשות כן ולחייב את  .2.1.3

 הפיק ומצאמיומנותנו וכישוריו של המניסיונו, היטב את יכולותיו,  הכי בדק .2.1.4
 שהם לשביעות רצונו המלאה.

 על ידי המפיק. לקיום האירועכי הוצגו בפניה האישורים והרישיונות הדרושים  .2.1.5

למפיק לאורך תקופת ההסכם על מנת לאפשר המפיק שתף פעולה עם תכי  .2.1.6
 על פי הסכם זה.ולעמוד בהתחייבויותיו את שירותיו  לספק

כפי שהוצג בסיור השטח  אירוע תא שטחהלהקצות למפיק לשם קיום  תמתחייב נההמזמי .2.2
 (."קום האירועמ)להלן: " והמפיק נהשנערך בנוכחות נציגי המזמי

הקמת מוסכם בזאת, כי מתחם האירוע יועמד לרשות המפיק, לצורך הקמה והיערכות ל
 .15.10.2019יום בוקר , כבר באירועה

דאג לשילוט תו כן, כמ מחסומים.דאג להצבת ת, ואת השטח םותחת, כי תמתחייב נההמזמי .2.3
 .םצרכיבמקום האירוע ובדרך אל מקום האירוע, בהתאם ל

 .במקום האירועפינוי פסולת  נקודתלדאג ת נההמזמי .2.4

אם באמצעות שילוט בעיר  - ועל חשבונה הבצע פעולות שיווק ופרסום כראות עינית נההמזמי .2.5
 ו/או שימוש באמצעי פרסום מקומיים /ארציים.

, תדאג לניקיון המתחם עובר לקיום פסטיבל, תציב מחסומיםאת מתחם ה תגדרהמזמינה  .2.6
 .הפסטיבל ותבנה במה שתשמש לקיום המופעים האומנותיים

 

 

 ק המפי הצהרות והתחייבויות .3

, למפורט להלן בהסכם זהאירוע בהתאם וניהולו של ה על הקמתו, תפעולואחראי יהיה המפיק  3.1
  הסכם ולהוראות הדין.הבכפוף להוראות ו

 המזמינה יכלול כדלקמן: עבורכי האירוע אותו הוא מפיק ייב המפיק מתח 3.2

 "(, תערוכת חפצי כתיבת יצירה ספרותיתתערוכת ספרים, תערוכת שירה ) – מתחם "תערוכות
 אומנות ותערוכת תמונות.

 הכולל משחקים נוסטלגיים עממיים כגון: חמש אבנים, גומי הולנדי וכו'. –תחם משחקי ילדות מ 

 שילוט והתכנסות לפי רחובות שבהם התגוררו יהודי מרקש. – מתחם רחובות מרקש 

  עמדות התמצאות המאפשרות התחקות אחר היסטוריה משפחתית לפי  –מתחם אילן יוחסין
 שמות משפחה. 

 למתג את מתחם האירוע ברוח נושא הפסטיבל בדרכים הבאות:כמו כן, מתחייב המפיק  3.3
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 מטרים עם שערי  50-קאפות באורך של כבניית אלמנטים של העיר מרקש בעץ/בשמשוניות/ב
 כניסה.

  סוכות ותיחומם על ידי שימוש בשמשוניות צבעוניות ממותגות שיודפסו על ידי המציע  3הקמת
 ומתוך מאגר תמונות שהעירייה תמציא.

 .עיצוב גב במה 

עם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפיק כי באחריות לפנות לספק מתחם המזון בפסטיבל  3.4
ו באשר להקמת דוכני המזון באירוע, כאשר על הספק תהא מוטלת האחריות ולהתקשר עימ

לדאוג לארגון הלוגיסטי של הצבת הדוכנים )כגון: קירור, חיבורי חשמל והפעלת גנרטור, כיור לפי 
למתגם בהתאם ולספק  ואילו על המפיק האחריותדרישת משרד הבריאות, איסוף אשפה וכיו"ב(, 

 תאורה הולמת למתחם כולו.

 מתןהדרושים לצורך  ,והידעם ח האדם, האמצעיוא בעל הכישורים, כומצהיר כי ה המפיק 3.5
 האירוע ולקיום מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה ולפי כל דין.השירותים במתחם 

מפיק מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין ה 3.6
קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או  התחייבויותיו על פי הסכם זה ובין

 תמורת טובות הנאה כלשהן ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים.

עצמו ו/או באמצעות נותני זה, ב פי הסכם-על ומפיק מתחייב לבצע את כל התחייבויותיה 3.7
כך, לצורך  ומיומנותו ו, כישוריוכל ידיעותי, תוך ניצול מטעמו ו/או באמצעות עובדיו שירותים

 יכות גבוהים כנדרש מאופי האירוע.ברמה ובא

להתקשרותו אחרת הסכמית ו/או אין ולא תהיה כל מניעה חוקית ו/או  המפיק מתחייב כי 3.8
 .ולביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן בהסכם

 צעים אשר מפורטים בהצעת המחיר. מפיק מתחייב לספק על חשבונו את כלל הציודים והאמה 3.9

כל נותני השירותים מטעמו הינם בעלי הכישרון, הידע, הרישיונות הוא והמפיק מצהיר כי  3.10
 .רשויות החוקוכי הוא עומד בתנאי ודרישות וההרשאות הנדרשים, 

את האישורים הנדרשים מזמינה הציג בפני נציג הי לקיומו של הסכם זה הוא כי המפיק תנא 3.11
ובין היתר תכנית בטיחות מאושרת על ידי המשטרה, רישיון עסק,  לקיום הפסטיבל, על פי חוק

, אישור )על המציע לספק לעצמו חשמל באמצעות גנרטור שיביא עמו( ובודק חשמל פריסת חשמל
 מנהל ביטחון באירוע )מנב"ט(.ו, אבטחה, )כולל בדים( כיבוי אשאישור קונסטרוקציה, מד"א, 

מלוא האחריות על פי דין ועל פי הסכם זה בגין כל מעשה או מחדל יק מתחייב לשאת בהמפ 3.12
מובהר בזאת, כי . או של עובדיו ו/או של מי מטעמו, הסותרות את הוראות הסכם זה/שלו ו

ו/או צד לכל התקשרות בין המפיק לבין נותני השירותים המזמינה בכל מקרה אינה ולא תהיה 
 .הנובעת מכךשהן, התחייבות ו/או חבות כל בישא תולא  ,עימם התקשר המפיקהעובדים, 

 לרבותכפי שנמסר לו,  נהלהשיב את המתחם למזמי, באחריות המפיק אירועסיום ה עם 3.13
 , באחריותו ועל חשבונו.המפיקשיבוצעו על ידי שילוט, דגלים וכיו"ב, ציוד, ניקיון, פינוי 

 

 

 התמורה ותנאי תשלום 4

בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהא המפיק זכאי לתמורה בסך כולל של  4.1

 "(.התמורה)להלן: " כולל מע"מ____________ ש"ח )במילים: _________________(, 

 התמורה תשולם למפיק כדלקמן: ____________________ 4.2

ו תשלומים נוספים כלשהם פרט לתמורה האמורה לעיל, לא תשלם המזמינה החזרים, הוצאות א 4.3

למפיק או למי מטעמו, ובכלל זה לא ישולמו הוצאות נסיעה, כלכלה, אש"ל ,טלפונים, תקורה, 

 וכיו"ב, והתמורה כוללת את כל המיסים, האגרות וההיטלים שכרוכים בקיום הפסטיבל.
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 .בכפוף להמצאת חשבונית מס ערוכה כדיןהתמורה תשולם למפיק  4.4

הסכם זה, מכל סיבה שהיא לאחר חתימת  נההמזמיל האירוע על ידי בכל מקרה של ביטו 4.5
, (לרבות אבל מקומי )ולהוציא: מלחמה, אסון טבע, רעידת אדמה או כל דבר בלתי צפוי אחר

 . למועד אחר מוסכם ע"י הצדדים אירועידחה ה

 מובהר, כי המזמינה רשאית לשנות את מקום האירוע בהתאם לצרכיה בשל תנאי מזג האוויר 4.6
 שעות למפיק.  48ובלבד שתודיע על כך תוך 

נכה תבהעדר אישורים כאמור אישור תקף על ניהול ספרים כחוק.  נהלמזמיהמפיק ימציא  4.7
 מכל תשלום מס בהתאם לנדרש על פי הדין. נההמזמי

 

 

 קיזוז 5

על פי הסכם זה או על פי כל חוזה  הרשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לה מהמפיק המזמינה 5.1
 .לפי כל דין למזמינה ה, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המפיקהנה לבין המפיקשבי אחר

 .בות את החוב האמור בכל דרך אחרתלג המזמינההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של  5.2

 המזמינהכלפי  תא חייביזכות לקזז מתשלומים בהם ה הלמרות האמור בכל דין, לא תהיה למפיק 5.3
זה וככל  הסכםלפי  הזולת תשלומים על פי חשבון שהגיש המזמינהמאת  התשלום המגיע ל וכל

 לתשלום. אשר אושר

 

 

 ביטול 6

דקות מהמועד  50בתוך  יחל האירוע, לא במפיקמוסכם בזאת, כי במידה ומסיבה כלשהי התלויה  6.1
 האירוע ולא תחויב בתשלום עבורו. היה וחרף האיחור,לבטל את  תרשאי נההמזמי תהא, שנקבע

שמשך ובלבד תשולם מלוא התמורה למפיקה  ,נה לקיים את האירוע על כנום המזמיסכית
 האירוע לא יפחת מהזמן שנקבע.

הצדדים מסכימים בזאת כי הצדדים יהיו פטורים ממילוי התחייבויותיהם, במידה והאירוע לא  6.2
יוכל להתקיים במועד שנקבע, מחמת אחת הסיבות כדלקמן: כוח עליון, מלחמה, מצב חרום, 

אבל לאומי או מקומי, חסימת כבישים, חקיקה, צווים ו/או הוראות רשות מרשויות מחלה, 
המדינה, מצב כוננות ו/או כל פעולה או מעשה או מחדל שאינם תלויים ו/או שאינם בשליטת 
המפיקה, שאינם מאפשרים קיום האירוע במועד. במקרה כזה לא יהיה לשום צד טענות כלפי 

 הצד השני.

לעיל, רשאית המזמינה  6.2או  6.1, מהטעמים שבסעיפים כאמור בסעיפים לא התקיים האירוע 6.3
לבטל את ההסכם והכל מבלי לגרוע בכל זכות העומדת למזמינה בשל אי קיום האירוע. החליטה 

 המזמינה שלא לבטל את ההסכם, יקבעו הצדדים מועד חלופי לקיום האירוע. 

סכם, או שהחל האירוע באיחור של לא התקיים האירוע כפי שהתחייבה החברה המפיקה בה 6.4
דקות מהשעה שנקבעה לתחילת האירוע והמזמינה לא הסכימה לקיום האירוע  50-מעבר ל

 מעלות האירוע. 50%באיחור, תהא המזמינה זכאית לפיצוי מוסכם של 
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 ביטוח 7

הנדרשים לקיומו, לרבות את הביטוחים האירוע זמן למשך כל  לערוך ולקייםהמזמינה מתחייבת  7.1
 .אצל חברת ביטוח מורשית כדיןיטוח אירועים עירוניים וביטוח צד ג', ב

מובהר בזאת, כי ככל שהדברים נוגעים לביטוח המפיק, העובדים והגורמים הפועלים מטעמו  7.2
 בפסטיבל, מצוי הדבר באחריות המפיק.

 

 מעביד-העדר יחסי עובד 8
 

ו ואין ולא יהי מזמינה - תיעצמא המובהר, כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי מפיק 8.1
 המטעם המפיקהמפעילים  ים ו/אוהעובד ו/או הלבין המפיק המזמינהמעביד בין  -עובד  יחסי

 בביצוע הסכם זה.

לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם  הישא בכל האחריות המוטלת עלית ההמפיק 8.2
 בביצוע הסכם זה. התקבוליהם של המועסקים על יד ו/או

 אינם זכאים להטבות כלשהן, מלבד התמורה, עבור ביצוע הו/או מי מטעמ ה, כי המפיקמובהר 8.3
 הסכם זה והוראות שניתנו על פיו.

 עלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדיתטען ולא תבזאת, כי לא  תמתחייב ההמפיק 8.4
לבין  העביד בינמ -ואת העדר יחסי עובד  המזמינהכספק עצמאי כלפי  הלשנות את מעמד

 .המזמינה

עקב  למזמינהבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו  המזמינהלשפות ולפצות את  תמתחייב ההמפיק 8.5
 הו/או מי מעובדי המפיק הלבין המפיק המזמינהו/או דרישה המתבססת על הטענה כי בין  תביעה

של  הראשונה העביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים וזאת מיד עם דרישתמ -עובד  שררו יחסי
 .המזמינה

 האינ האין ולא יהיו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי המפיק המזמינהלבין  המובהר, כי בין המפיק 8.6
 .המזמינהשל  נתהא סוכת ולא

 

 סמכות השיפוטסעדים ו  9

מוקנית השלום בדימונה ולבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין בלבד, לבית המשפט  9.1
ין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע סמכות שיפוט לדון בהסכם ובכל עני

בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו 
 וכיו"ב.

, לפי 4%במידה ולא יפרע התשלום במועדו, על פי הסכם זה, תתוסף אליו ריבית שנתית בשיעור  9.2
עד שנקבע לתשלום ועד הפירעון המלא בפועל על פי תחשיב פסיקת בית המשפט, לשנה מהמו

 לתקופת האיחור בתשלום. 

אין האמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכותו של כל צד לפנות, לבקש ולקבל מבית המשפט כל סעד  9.3
 אחר בנוסף לאמור לעיל. 
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 שונות 10

לא ההסכם מכיל מבטא וממצה את כל המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו, ו 10.1
 ישמע צד בטענה בדבר מצג או הסכמה כאמור אשר לא בא זכרם בהסכם. 

כל ויתור של צד מהצדדים להסכם על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור, לא יהיו  10.2
  תקפים אלא אם נעשו בכתב על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.

כם או על פי כל דין, או לא נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי ההס 10.3
 לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה. -השתמש בזכות כאמור במועד 

ויתור או ארכה שניתנו על ידי צד להסכם לצד אחר להסכם במקרה מסוים לא יהוו תקדים  10.4
 ו/או ילמדו גזירה שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.

ד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצ  10.5

עת ב -על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד 

 מסירתה.

 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יעשה בכתב ובחתימת הצדדים בלבד. 10.6
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