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 : ____________ת המציעחתימ  

 הזמנה להציע הצעות –חלק א' 

 

 רקע ומדיניות  .א

)להלן:  הינו חברת בת של עיריית אילת "(התאגיד"העירוני לתיירות אילת בע"מ )חל"צ( )להלן: תאגיד ה .1

 אירועי תרבות, תערוכות ופסטיבלים לקדםשם לו למטרה ו "(העירייה ו/או הרשות המקומית"

מאפשרים לקהל הרחב ולתושבי העיר ליהנות מהם, מחזקים את ה, אילת המקדמים את התיירות לעיר

ם לה במיצובה כעיר תיירות נוְשִאית ומובילה ומסייעיכעיר תיירות מובילה בישראל מעמדה של העיר 

  .והאומנות רבותאירועי התי בתחומי

 זמנית לקבלת רשות שימושלאור האמור, מבקש התאגיד לקבל הצעות ממציעים העומדים בתנאי הסף,  .2

ין התאריכים ב כהגדרתה להלן תערוכה בינלאומית צורך הפקתלבחלק משטחו של פארק אופירה באילת, 

1.12.22 – 28.2.23. 

 

 הגדרות ותנאי סף : .ב

תערוכה המתקיימת בשטח פתוח תחת "כיפת השמיים" הנערכת במדינות נוספות ": תערוכה בינלאומית" .3

 הבאים: םתנאיהבכל  תהעומד ,תרבותוהאומנות מי הפוטנציאל להגברת התיירות בתחו תבעלו בעולם

 להגדלת מספר המבקרים בעיר. פוטנציאלהתערוכה הינה ייחודית, מופקת לראשונה באילת, בעלת  5.1

 בין בתשלום ובין אם לאו.  האפשר לציבור כולו לחוות וליהנות ממנתלכל ו ההיה פתוחת התערוכה 5.2

 . יום 30ימשך לפחות התערוכה ת 5.3

 לכל הפחות. ביום איש  500 –כ  לצפות צפויים  בתערוכה 5.4

הן בשיווק והן  הבכל הפרסומים של )עברית ואנגלית(לפחות  פורסם בשתי שפותת התערוכה 5.5

 באירוע עצמו לרבות כל חומרי המיתוג כגון שילוט, תפריטים וכדומה. 

מותנית בהשתייכות למגזר / מגדר/ קבוצה / חבר לקוחות/ חבר ארגוני  אינה לתערוכההכניסה  5.6

 כלשהו וכדומה. 

 

 המציעשל  תנאי סף

 :תנאי הסף המפורטים להלן בכלעוסק מורשה, תאגיד עסקי או מלכ"ר שעומד הינו  המציע .4

 .בניית תערוכות/  הפקה / ארגון אירועיםהוא  המציעתחום עיסוקו של  6.1

 בהתאמה(. –אישורים המעידים על ניהול תקין )אישור ניהול ספרים או ניהול תקין  המציעבידי  6.2

בסדר גודל   שלושה אירועיםקיום של לפחות  –ניסיון מוכח בתחום נשוא הבקשה  למציע 6.3

 . שקדמו להצעה השנים האחרונות בחמש בינלאומי

הצהרה אודות יחתום על  המציע – התערוכהלהפיק את איתנות פיננסית יכולת כלכלית ו למציע 6.4

 איתנות פיננסית והתחייבויות להעמדת בטחונות נדרשים לקיום האירוע.

 .1976-תשל"וב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2עומד בתנאים הקבועים בסע'  המציע 6.5

 אין ולא תלויים הליכי פשיטת רגל, פירוק או כינוס נכסים. המציעכנגד  6.6

 



 להפקה והפעלה של תערוכה בינלאומיתבאילת  שימוש זמנית בשטח פתוח ומגודר בפארק אופירהקול קורא להציע הצעות לקבלת רשות 

 

3 

 
 : ____________ת המציעחתימ  

 :ההצעות אופן ניקוד .ג

 . אופן הניקוד של ההצעה לקבוע אתיסייעו  שלהן המפורטים בטבלה הפרמטרים .5

 קבל ציון משוקלל. תו המכרזים של התאגידידי ועדת -נוקד עלת הצעהכל  .6

 .ותשונתערוכות  2-3לחלק את התקופה ל לכל התקופה או  תאח הצעהת המכרזים רשאית לבחור ועד .7

 

 טבלת ניקוד
 הועדהניקוד ההצעה ע"י  ניקוד מקסימלי  תיאור סעיף

בתחום  תערוכותניסיון בהפקה וארגון  1

 . תהמוצע התערוכה

האחרונות  השנים 5ב על כל אירוע באופי דומה 

 נק' לאירוע. 5 יקבל המבקש

25  

  פיננסיתאיתנות  2

 .2017-2021שנתי בין השנים מחזור ממוצע 

 1נק' ₪ על כל מיליון 

10  

 התערוכהתוכן  3

 נק' 25 – תוכן ייחודי

 נק' 5 –מבנה התקציב 

 

30    

מתחם האירוע, השטח הציבורי  נראות 5

 ומיתוגו בעיר

  

5  

 בכל חודש מספר מבקרים צפוי באירוע 6

 נק' 3 – 10,000מעל  משתתפים 500על כל 

5  

7  

תקציב השיווק בארץ ובחו"ל לא יפחת 

כשהחלוקה ₪ אלף  300מסכום של 

 הינה שליש בחו"ל

 5נוספים יקבל המציע ₪ אלף  50על כל 

 נק'

20  

הצעת המחיר למתן זכות השימוש  

  הזמנית

5  
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. עבור חודש פעילות ₪ 20,000סכום מינימאלי 

מעל הסכום המינימאלי יזכו את ₪  2,000כל 

 . נק' 1המציע ב 

  100 סה"כ 

 

 סתירות במסמכים ושאלות הבהרה .ד

, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו ההזמנהשאלות והבהרות בנוגע למסמכי  .8

בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק, בשפה 

. את השאלות יש להפנות לדוא"ל 15:00שעה  28.6.2022העברית ובכתב בלבד, וזאת עד ולא יאוחר מיום 

 .08-9570319ועל השולח לוודא קבלת המייל בתאגיד בטל'   rst@eilat.muni.ilבכתובת 

והן באמצעות קובץ וורד פתוח לעריכה. על המבקש לציין את שמו המלא  PDFהשאלות יוגשו בקובץ  .9

לוונטי ולסע' הר ודרכי ההתקשרות עמו, לנסח את השאלות באופן ברור ולהפנות במדויק למספר העמ'

 בנוהל, בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 שאלה סע'/ נספח חלק )א/ב/ג( #

    

    

 

תפורסמנה באתר האינטרנט של וכן  המבקשדוא"ל אותם ימסור  לכתובת תשובות התאגיד תהינה  בכתב .10

 .התאגיד

  שהתאגיד תוספות ושינויים,  הבהרה,  מכתבי גם , כמוהמבקשיםלשאלות  התאגיד של התשובה מכתבי .11

 מחויב מבקש וכל ,הנוהל ממסמכי נפרד בלתי יהוו חלק ,הבקשות הגשת מועד יוציא, לפני יוציא, אם

לפסול  רשאי יהיה  התאגיד כאמור להלן.  הנוהלידו, כחלק ממסמכי  על כשהם חתומים ,להצעתולצרפם 

 .המבקש ע"י חתומים כשהם , המסמכים האמורים לעילאליה  צורפו שלא בקשה

  אחרת. בדרך לתשובה שתינתן תוקף כל יהיה ולא בלבד בכתב תהא ,למבקש התאגיד של תשובה כל .12

 ותיקונים במסמכי שינויים להכניס , הבקשות להגשת האחרון למועד עד עת,  בכל רשאי,  התאגיד יהיה .13

 נפרד בלתי חלק כאמור, יהוו והתיקונים השינויים המשתתפים.  לשאלות בתשובה או ביוזמתו,  , הנוהל

 ויפורסמו בכתב באתר האינטרנט של התאגיד. הנוהל מתנאי

 

 והטיפול בה הצעההגשת  .ה
 

 מלאים כשהם )חלק א', ב', ג'( מסמכי הבקשה של מקור  1עותק מעטפה הכוללת  להכניס המציע על .14

ועדת התמיכות  של סרוק על גבי מדיה מגנטית )דיסק און קי(, לתיבת ההצעותוכן העתק נוסף  וחתומים

  וזאת עד ליום , אילתטיילת מג'יק פאלאס  2קאמן  במשרדי התאגיד בכתובת תוצב אשר תיירות באירועי

 .("המועד הקובע)להלן: " 14:00בשעה   14.07.2022חמישי ה 

mailto:rst@eilat.muni.il
mailto:rst@eilat.muni.il
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לצרף להצעתו את כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על כשירותו ועל עמידתו בתנאי הסף  המבקשעל  .15

המהווים  )נספח ג'(לנוהל זה לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות וכן למלא את כל הנספחים המצ"ב 

 .מנוהל זהחלק בלתי נפרד 

 .בוועדה ידוןלא תשלא תוגש במועד  הצעה .16

 מודגש בזאת, כי את מסמכי הבקשה ונספחיה יש להגיש בשפה העברית בלבד.  .17

 על בין אם לגביהם,  הסתייגות כל או הזמנה זו במסמכי שיעשו תוספת או תיקון או מחיקה או שינוי כל .18

 עלולים או/ו לא נכתבו כאילו יחשבו אחרת,  דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ידי

 התאגיד. של הבלעדי דעתו שיקול עפ"י הכל ההצעה,  לפסילת לגרום

 או/ו ההצעה ובהגשתה בהכנת הכרוכות כלשהן,  בהוצאות צורה בשום ישתתף  ולא יחזיר  לא התאגיד  .19

 אחרות שהן. הוצאות כל או המוקדמות הבדיקות בגין לרבות בהזמנה,  בהשתתפות

 להגיש את מסמכי ההזמנה ונספחיהם ללא יוצא מן הכלל כאשר הם חתומים בכל עמוד ועמוד.  המציעעל  .20

אותה  חייבת, לפסול לא רשאית, אך התמיכות ועדת כאמור, תהיה המסמכים כל ללא שתוגש בקשה .21

במע"מ,  רישום מוגשים, לרבות  המסמכים בכל המזהה המספר לוודא, כי המציע עלבלבד.  זה מטעם

 התאמה במספר שאין וככל אם זהה. ספרים, יהיה ניהול על אישור) הכנסה ובמס (מורשה עוסק תעודת

 .לכך המוסמכות הרשויות מטעם הסבר/המציע אישור יצרף המזהה,

ועד הגשת הצעה וברי כי למשך כל תקופת החוזה ככל מובהר כי כל האישורים צריכים להיות בתוקף למ .22

 וייחתם מול המציע. 

בבקשה לקבלת פרטים נוספים, הבהרות וכו' לרבות קבלת דו"חות  למציערשאית לפנות  המכרזיםועדת  .23

ונתונים כספיים לגבי אירועים קודמים. אי קבלת המידע או הפרטים הנדרשים לשביעות רצונה של הועדה 

  לפסילת הבקשה.עלולה להביא 

תיפסל על הסף, והתאגיד  –מובהר כי הגשת בקשה שיש בה מידע כוזב, ניסיון להטעות במכוון וכיו"ב  .24

 מגיש. הישקול נקיטת צעדים כנגד 

בפני הועדה, בהתאם לזימון שיומצא לו  הצעתויהיה ערוך להופיע ולהציג את  ציעהמעל פי בקשת הועדה,  .25

 ימים לפני כינוסה. 7

 כללי .ו

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך בכפוף להנחיות גורמי הרישוי ותקיים ת התערוכה .26

אחר. מובהר כי במידה וע"פ הנחיות משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך אחר לא יתאפשר לקיים את 

לא  ולמציעבלבד  המציעיהיו על חשבון  למציע, כל הוצאה ו/או השקעה ו/או נזקים שנגרמו התערוכה

 תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד התאגיד.

לרבות אך לא רק אחריות  התערוכה/האחריות הבלעדית בכל הקשור לתכנון והוצאתו לפועל של האירוע .27

מתן זכות השימוש בשטח בלבד ומלבד  המציעבכל הקשור בבטיחות האירוע, המתחם וכד', הם באחריות 

ו/או לתאגיד כל אחריות בכל הקשור לאירוע,  "(ירייההעית אילת )להלן: "ירילעולא תהיה , אין הפארק

 על כל המשתמע מכך. 

, בכל 28.2.23 – 1.12.22בין האריכים לפחות יום  30לתערוכה הינה לפחות  הזמנית לקיום תקופת הרשות .28

 . 22:00עד  16:00 השעות יום בין 
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מהווה התחייבות מטעמו  הצעתו, שכן, ההצעהבמסגרת לעמוד בתקציב ובתכנית אשר יגיש  המציעעל  .29

 בהיקף, בתקציבים ובאופן בו תיאר את האירוע בבקשתו.  התערוכהלקיום 

הסכם החתום עמו, ציע בכל תנאי הזמנה זו ובולעמידת המ הובכפוף להצלחת התערוכהלאחר תום  .30

 .2023-2025שנים בכל אחת מה מציעלאירוע דומה של ה זכות שימושהתאגיד יהיה רשאי לשקול הענקת 

 ".AS IS" המתחם בפארק אופירה יועמד לרשות המציע במצבו כמות שהוא .31

כל הציוד ו/או כח האדם, ללא יוצא מן הכלל, הנחוץ להקמה והפעלת התערוכה יסופקו על ידי המציע על   .32

 מקצועית וראויה.  אחריותו וחשבונו ויהיו ברמה

שימוש בתשתיות מים  ניקיון ו/או אבטחה ו/או גדר ו/אומובהר כי רשות השימוש לא תכלול שירותי  .33

  ., למעט מכולת אשפה שתוצב בסמוך וחשמל

 :מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, מובהר כי באחריות המציע טיפול בכל הנושאים הבאים .34

 ;תכנון, הקמה, הפקה, הפעלה ופירוק של הפעילות 34.1

 ;השגת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים 34.2

 ;לוגיסטיקה פיזית והתאמת המתחם לפעילות 34.3

 ;עיצוב המתחם בהתאם לקונספט הפעילות 34.4

 ;שיווק, פרסום ויחסי ציבור לפעילות לרבות מכירת כרטיסים לפעילות 34.5

 ;ארגון, ניהול ותפעול עמדת חלוקת / רכישת כרטיסים 34.6

 ;ארגון ותשלום לאנשי שיטור, כיבוי אש ורפואה 34.7

 ;עת מטרדי רעשהתקשרות עם יועץ אקוסטיקה למני 34.8

תחזוקה ושמירה על המתחם ומתקניו, לפני הפעילות, במהלכה ובסיומה, במצב תקין ותיקון  34.9

 ;שנגרמו כתוצאה מעבודת ההפקהקלקול, נזק או אבדן מיד לאחר התהוותם או  כל

 בהתאם להסכם; ביצוע ביטוחים בהיקף הנדרש לטובת הפעילות 34.10

 ;שמירה על זכויות היוצרים שיוצגו בפעילות 34.11

הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה של נושאים שבאחריות המציע לטפל לצורך קבלת רשות  34.12

. תנאי ההתקשרות המלאים והמחייבים עם המציע התערוכהלהפקה והפעלה של  שימוש

השימוש אשר ייחתם על ידו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הזמנה זו לבין  יפורטו בהסכם

 .וש יגברהשימוש, הסכם השימ הוראות הסכם

 סיבה שהיא, בכל מכל הזמנה זו את לבטל הזכות את לעצמו שומר התאגיד לעיל,  באמור לפגוע מבלי .35

 הבקשות או/בהליך ההזמנה ו שקשורות מסיבות בין הבקשות,  הגשת לאחר רבותלשהוא,  מועד

 או כל מדיניות התאגיד ו/או עיריית אילת,  שינוי של מסיבות ובין תקציביות מסיבות בין שתתקבלנה, 

 אחרת. סיבה

 פרטים וכן ההצעה שהגיש במסמכי פרטים לברר כדי מציע כל לזמן חייב, לא אך רשאי,  התאגיד יהיה .36

 את להוכיח כדי נתונים משלימים,  לו לספק מהמציע לבקש או/ו החלטה לצורך ול הדרושים אחרים

 דעתו שיקול לפי אם וזאת בהצעתו,  לתקן פגמים למציע לאפשר או/ו לעיל האמורים הסף בתנאי עמידתו

 השוויון בעקרון לפגוע או הוגן בלתי יתרון להקנות האמורה כדי בדרך בתיקונו ואין לב בתום נגרם הפגם

 המציעים. בין
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רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה. ככל ומציע סבור כי חלקים מסוימים בהצעתו  מציעיםבהתאם לדין,  .37

מהווים סוד מסחרי או מקצועי והוא מתנגד להתיר עיון בהם למשתתפים שלא זכו בהזמנה, עליו לציין 

בכתב את חלקי הצעתו אשר לטענתו חסויים. ההצעה הכספית אינה יכולה להיחשב סוד מסחרי לעניין 

א ציין אילו חלקים הוא מבקש להותיר חסויים כאמור, יוחזק כמי שנתן את הסכמתו זה. מציע של

עדת התמיכות שמור שיקול הדעת האם ליתן זכות ולחשיפת ההצעה במלואה. מובהר כי בכל מקרה לו

 עיון או לא לאו והמציע משחרר את התאגיד מכל אחריות ומוותר על כל טענה בעניין זה. 

 מ עם המציעים בנוגע להצעתם.התאגיד רשאי לנהל מו" .38

 .התאגיד לא ינמק דחיית הצעות במסגרת זו .39

הגשת הצעה במסגרת זו פירושה כי המציע הבין את מהות ההזמנה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש  .40

את הצעתו קיבל את מלוא המידע, בדק את הנתונים, הפרטים והעובדות הרלבנטיות ולפיכך יהא מנוע 

 .י לא ידע ו/או לא הבין פרט או תנאי כלשהו של הזמנה זו, על כל חלקיה ופרטיהמלהעלות כל טענה כ
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  ההצעההגשת  אופן –לק ב' ח

 

 א. הוראות כלליות

 בעיון. וחלק ג' חלק ב', חלק א' – ההזמנהיש לקרוא את  .1

 באופן ברור ובהתאם לנדרש.והנספחים המצורפים לו חלק ב' ביש למלא את הפרטים הנדרשים  .2

 של טופס הבקשה עלול להוביל לפסילת הבקשה על הסף. מפורט ומלאאי מילוי  .3

( ובחותמת המבקש על כל עמוד "המבקש")להלן:  המציעיש לחתום בחתימת מורשה חתימה מטעם  .4

 )להלן: "טפסי הבקשה" או "הטפסים"(.לרבות על ההסכם שצורף באירוע הצעה בטפסי ה

 .עדיפות להדפסה –בכתב ברור וקריא  נדרשהנספחים המצורפים  ככל יש להשלים את  .5

ובלבד שהם סומנו  להצעהלצרף נספחים ומסמכים תומכים, כל עוד הם רלבנטיים  ישבמידת הצורך,  .6

 באופן ברור ושההפניה אליהם מתוך טפסי הבקשה היא ברורה ותואמת את הסימון.

 נספחים:הרשימת 

 בצירוף תעודות התאגדות/ עוסק מורשה.  פרטים אודות המבקש .א

 ציבוריים.  גופים עסקאות חוק לפי תצהיר ואישורים .ב

 על לנהל ורשומות שעליו חשבונות פנקסי מנהל שהוא המעיד חשבון רואה או השומה מפקיד אישור .ג

 מוסף. ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי

  ;מסמכים להוכחת עמידתו בתנאי הסף .ד

 .פיננסית ויכולת העמדת בטחונותצהרה בדבר איתנות ה .ה

 תיאור מפורט של  האירוע ותוכנית אומנותית מפורטת.  –תקציר מנהלים של האירוע  .ו

  פרטים אודות התפלגות מתוכננת של תקציב האירוע. .ז

תכנית שיווקית מפורטת של האירוע לרבות פירוט בדבר אופן השיווק בכל אחת מהמדיות השונות.  .ח

פורטת הן ברמה המהותית של כל אחד מרכיבי השיווק  והן ברמה התכנית השיווקית תהיה מ

 בתקציבית. 

 .והצעת המחיר לקבלת זכות השימוש הזמניהתחייבות  לביצוע האירוע  .ט

 תצהיר פשיטת רגל/פירוק .י
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 אנספח 

 מבקש הפרטים אודות 
 

 כפי שרשום במסמכי ההתאגדות: ______________________________ –מבקש השם 

 ________________________: _______צורת התאגדות: עוסק מורשה/ תאגיד עסקי/מלכ"ר

 ___________________________________________________ חברה / עמותה: עוסק/ מספר 

 כתובת המבקש:  _______________________________________________________

 כתובת למשלוח בדואר לתאגיד:  ____________________________________________

 __________מס. טלפון המבקש: ____________________ מס. פקס המבקש: ________

 דוא"ל המבקש: ________________________________________________________

 עיקרי המטרות והפעולות של המבקש: _______________________________________

 מורשה חתימה:  ___________________________ –שם מלא של איש קשר אצל המבקש 

 איש הקשר:  _________________ –_ מס. ת.ז. תפקיד איש הקשר: _______________

 איש הקשר:  _______________ –מס. טלפון נייד 

 איש הקשר: ______________ –מס. טלפון משרד 

 איש הקשר:  ___________________ –מס. פקס 

 איש הקשר: _________________________________________________ –דוא"ל 

 ילת? כן/לאהאם איש הקשר תושב א

 כתובת איש הקשר: __________________________________________________
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מדויקים זו  בהצעהמאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו  , מורשי חתימה של המבקש,אנו החתומים מטה
 ועדכניים.

_____         __________    ___________________________       __________ 
 שם משפחה                        חתימה                      תאריך            שם פרטי

_____         __________    __________________________       __________ 
 שם משפחה                        חתימה                      תאריך            שם פרטי

______________________________ 
 המבקשחתימת וחותמת 

 

 אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום 

שהינו מורשה חתימה אצל  _________, הופיע/ה לפני מר/גב' _________________, ת.ז. _________

וחתם/מה על הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא  המבקש

 צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

 

_______________________________ 
 , עו"ד                                                                                             

 נא לצרף:

צילום קריא של תעודת הזהות שלו. אם מדובר במציע שהוא תאגיד: תעודת  –אם מדובר במבקש שהוא יחיד 

 בשמו. להתחייב המורשים זהות בדבר עו"ד התאגדות + פלט עדכני מרשם החברות + אישור
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 בנספח 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף 

_________________ לאחר שהוזהרתי אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. 
 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן

במשתתף, ואני  ________________אני נציג ___________________ )להלן: "המשתתף"(, אני מכהן כ .1
 .מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף, את המפורט להלן

ב)א( לחוק עסקאות גופים 2כהגדרתו בסעיף (מועד האחרון להגשת ההצעה, המשתתף ובעל זיקה אליו עד ל .2
) להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 1976-ציבוריים, התשל"ו

)להלן: 1991-איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א(עבירות לפי חוק עובדים זרים 
 (.") להלן: "חוק שכר מינימום1987-"חוק עובדים זרים"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

לחוק  ב)א(2לחילופין, עד למועד האחרון להגשת הבקשה, המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  .3
ם זרים או לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדי

 .שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 מחק את המיותר*

להלן: "חוק ( 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כמו כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף  .4
המשתתף. לחילופין, ככל שהוראות שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על 

 .הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף  9סעיף 

 :הריני להתחייב לקיים בתקופת ההתקשרות את האמור בחוקים הבאים .5

 1959 -חוק שירות התעסוקה תשי"ט -
 1951חוק שעות עבודה ומנוחה תש"יא  -
 1976חוק דמי מחלה תשל"ו  -
 1950 -חוק חופשה שנתית תשי"א -
 1954חוק עבודת נשים תשי"ד  -
 1965חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו  -
 1953חוק עבודת הנוער תשי"ג  -
 1953חוק החניכות תשי"ג  -
 1951 -חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א -
 1958 -חוק הגנת השכר תשי"ח -
 1963חוק פיצוי פיטורין תשכ"ג  -
 1995תשנ"ה (נוסח משולב)לאומי חוק הביטוח ה -
 1987חוק שכר מינימום התשמ"ז  -
 . 2002התשס"ב  (תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד  -
 2001 –חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א  -
 1957 -צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז  -

 

 אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי 

     ___________________ 
 חתימת המוסמך מטעם המציע                                                                         

 אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום 
_________, הופיע/ה לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס' 

___________/ המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את 
 האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

______________ 
 , עו"ד                                                                                                                                                        
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 גנספח 

 

 פי על לנהל ורשומות שעליו חשבונות פנקסי מנהל שהמבקש המעיד חשבון רואה או השומה מפקיד אישור

 מוסף. ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת
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 דנספח 

 

מסמכים ופירוט ניסיון להוכחת עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון מוכח המעיד על קיום של לפחות שלושה 

השנים האחרונות לרבות אישורים, אישורים מרו"ח, המלצות ומסמכים נוספים  בחמשאירועים בסדר גודל דומה 

 רלוונטיים. 
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 הנספח 

 

 הצהרה בדבר איתנות פיננסית ויכולת העמדת בטחונות

 
 לכ' 

 התיירות העירוני לתיירות אילתתאגיד 
 ועדת התמיכות באירועים

  
, ולהלן אני מגיש העל כל חלקי ההזמנה להציע הצעות למתן אישור שימוש זמני להפקת תערוכה,קראתי את 

 .ההצעהאת טפסי 
 

 הפרטים המופיעים בטפסים מתארים נאמנה את האירוע המתוכנן, כולל פרטי התקציב ומקורותיו.
 

בשם המבקש להעמיד עבורכם בטחונות לקיום האירוע,  ואני מתחייבפיננסית לקיום האירוע  למבקש יכולת
 ככל שיידרשו. 

 
 

 על החתום
 

 תפקיד אצל המבקש: ______________   שם מלא: _________________________
 

 חתימה:   _________________________
 

 ________________________ שם מלא של המבקש:
 

 ________________________ חותמת המבקש: 
 
 
 
 

 חאישור רו"
 
 

, של ______________ )להלן: "המבקש"( אני ______________> שם מלא < , המשמש בתפקידי כרו"ח 

כי בדו"ח הכספי האחרון של המציע לא רשומה |הערת עסק חי" או "אזהרת עסק חי" או כל הערה  מאשר בזאת

ריע על מצבו הכספי של המבקש להמשיך ולקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד אחרת שיש בה כדי להת

 בהתחייבויותיו.

 

 ₪  הינו: ______ 2017-2020כן אני מאשר כי המחזור הכספי השנתי הממוצע של המבקש בין השנים 

 

 

____________ 
 חתימה וחותמת
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 ונספח 

 

תקציר מנהלים מפורט המתאר את האירוע  בצירוף תכנית אמנותית מפורטת ותוכנית שיווק מפורטת של האירוע 

 לרבות הנושאים הבאים:

 

 מיקום האירוע; .1

 האירוע;כמות משתתפים עם התייחסות לתקנות הקורונה והשלכותיהן על קיום  .2

 תכנית אומנותית; .3

 תקציב האירוע; .4

 פירוט בדבר אופן השיווק בכל אחת מהמדיות השונות לרבות תקציב השיווק.  .5

 פירוט בדבר אופן השיווק בחו"ל. .6
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 זנספח 

 פרטים אודות התפלגות מתוכננת של תקציב האירוע

 

 *יש למלא באופן מלא ומפורט ולצרף אסמכתאות בהתאם לצורך ככל שקיימות.
 

 שימושים

 % ₪   הפקה

 % ₪ שיווק בארץ

 % ₪ ניהול 

 % ₪ מינהלה ותקורות

 % ₪ אחר

 100% ₪ תקציב האירוע המתוכנןסך 
 

 מקורות נוספים

 % ₪   תמיכה ממשרדי ממשלה *

 % ₪ תמיכה ממקורות ציבוריים *

 % ₪ תמיכה מעיריית אילת

 % ₪ חסויות ושותפים מסחריים 

 % ₪ הלוואות 

 % ₪ תרומות 

 % ₪ מקורות עצמאיים

 % ₪ אחר

 100% ₪ סך תקציב האירוע המתוכנן
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  חנספח 

 

 תכנית שיווק מפורטת של האירוע לרבות פירוט בדבר אופן השיווק בכל אחת מהמדיות השונות. 

 התכנית השיווק תהיה מפורטת הן ברמה המהותית של כל אחד מרכיבי השיווק  והן ברמה בתקציבית. 

 שיווק בארץ ובחו"ל.תכנית השיווק תכלול 
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 טנספח 

 התחייבות  לביצוע האירוע ועמידה בכל התקציב שהוגש

 
 לכ' 

 
 התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ

 
 

 תערוכתקראתי את מסמכי ההזמנה על כל חלקיה, ולהלן אני מגיש את טפסי הבקשה להפקת 
.________________________ 

 
הינה בהסתמך על התחייבותי לקיום האירוע , וכן, לקיומו  –ככל ותינתן  - הועדה הנני מודע לכך כי החלטת

 בהתאם לתוכנית שהוגשה על ידי. 
 
 

 הצעת המחיר:
 

 ₪  במילים: _____________________₪   __________דמי שימוש המוצעים לתקופת הרשות הינם: 
לכל חודש פעילות בפארק, מספר ימים בחודש יכלל  ₪(אלף(  עשרים) 20,000)הסכום המינימום להצעה הינו 

 כחודש שלם.
 

 
 על החתום

 
 

 תפקיד אצל המבקש: ______________   שם מלא: _________________________
 חתימה:   _________________________

 ________________________ שם מלא של המבקש:
 ________________________ חותמת המבקש: 

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד 
 

אני הח"מ, עו"ד ______________מ.ר. ____________ מאשר בזאת , כי ______________ >שם מלא< 

חתם/ה בפני על ההצהרה ועל טפסי הבקשה וכי הינו/ה מורשה חתימה מטעם העסק נושא ת.ז. __________ 

 ו/או התאגיד המבקש.

 

______________       _______________ 

 חתימה וחותמת             תאריך        
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 0  נספח

 תצהיר פשיטת רגל ו/או פירוק

 

 אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

 :צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן

קול  במסגרת הבקשהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף אשר מגיש את ה .1

באילת  קורא להציע הצעות לקבלת רשות שימוש זמנית בשטח פתוח ומגודר בפארק אופירה

 "המבקש"(. להלן:) להפקה והפעלה של תערוכה בינלאומית

 .בקשה בשם הממוסמך/ת לתת תצהיר ז אני מכהן כ_______________ והנני .2

תביעות כלשהן  המבקשהריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא הוגשו נגד  .3

 אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק המבקש וכיהעלולות להביא את המבקש לחדלות פירעון 

 .שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת והז .4

_____________________ 

 המצהירחתימת 

 

 אישור

 

 אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב

 בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ___________

 היר אמת וכי ת/יהיהת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצ

 .צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל

 

__________    _____________________    __________ 
 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך 
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 חלק ג' 

 
 

 התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ
 

 
 הסכם

 למתן זכות שימוש זמנית בשטח פתוח ומגודר בפארק אופירה

 להפקה והפעלה של תערוכה בינלאומית
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 הסכם  

 אשר נחתם ביום ________ באילת
 

 51-4695972התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ )חל"צ( ח.פ.    בין:

 כתובת: __________________________________

 _________________ טל' ______________   פקס'

 )להלן: "התאגיד"(

 מצד אחד;          

 

 חברת  ____________________________ ח.פ. ___________   לבין:

  _____________________________ –כתובת 

 פקס: _____________________________________טל:  

 "(המבקש) להלן "

 מצד שני;             

 

 פועל למען פיתוח, עידוד שיווק וקידום התיירות לאילת ולסביבותיה;והתאגיד  הואיל

והתאגיד פרסם הזמנה לקבלת הצעות למתן רשות שימוש זמנית בשטח פתוח ומגודר בפארק  והואיל:

 (;"ההזמנה" אופירה, להפקה והפעלה של תערוכה בינלאומית )להלן:

 להפקת תערוכה בנושאהצעה למתן זכות השימוש הזמנית הגיש  מבקשוה והואיל:

 (;"האירוע"ו/או  "ההצעה"___________________ )להלן: 

הצעתו של של התאגיד והחליטה לקבל את  המכרזיםוביום _________ התכנסה ועדת  והואיל:

 ; המבקש

והמבקש מצהיר, כי הינו בעל היכולת, הניסיון, כוח האדם והאמצעים להפיק בפועל את האירוע  והואיל:

  וראות הסכם זה;בהתאם לה

המהווה חלק בלתי  בהצעתווהמבקש מצהיר כי התקשרותו עם התאגיד הינה בכפוף לאמור  והואיל:  

 נפרד מהסכם זה;

והמבקש מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי והמוחלט להפקת האירוע, תפעולו, הוצאתו  והואיל

יפול בכל טענה ודרישה של כל לפועל ולכל אחריות הנובעת ממנו לרבות אך לא רק אחריות וט

 צד שלישי שהוא;

 מצהיר כי הינו בעל ניסיון רב בהפקת אירועים מסוג האירוע שעתיד להתקיים; מבקשוה והואיל 

מצהיר כי ערך סיור בשטח המיועד לקיום האירוע וכי השטח המסומן בתשריט  מבקשוה והואיל 

מתאים לקיום האירוע והוא מתחייב כי לא יבצע כל שינוי ו/או התאמה של  'אנספח המצ"ב כ

 לידי העיריה לאחר השימוש; AS ISהשטח לטובת האירוע ויחזירו במצבו 
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הקשור לתכנון והוצאתו לפועל של האירוע  בכל האחריות הבלעדיתמצהיר כי כל  מבקשוה והואיל

לרבות אך לא רק אחריות בכל הקשור בקבלת כל האישורים בהתאם לדין לרבות רישיון עסק 

בלבד ולעירייה ו/או לתאגיד לא תהיה  מבקשוכן כל הקשור בבטיחות האירוע הם באחריות ה

 כל אחריות בכל הקשור לאירוע, על כל המשתמע מכך. 

מצהיר כי ידוע לו שהתאגיד הנו תאגיד עירוני אשר כפוף לתקנות העיריות )מכרזים(,  מבקשוה והואיל

( 4)3ובהתאם  לתקנה  מבקשלאור הצהרות ה מבקש, והתקשר בהסכם זה עם ה1987-תשמ"ח

( לתקנות העיריות )מכרזים(, לפיכך ככל ומסיבה כלשהי, יחויב התאגיד על ידי בית 5)3ו 

מוותר על כל טענה ו/או תביעה  מבקשהאירוע נשוא הסכם זה, ה המשפט בביצוע מכרז שעניינו

 ו/או פיצוי כנגד התאגיד בגין ביטול ההסכם עקב עריכת המכרז;

מתחייב כי עם סיום האירוע הוא יפעל באופן מידי להחזרת שטח האירוע חזרה לידי  מבקשוה והואיל

 העיריה באותו מצב כפי שקיבלו, כמפורט בהסכם זה; 

מצהיר כי אין כל מניעה בהתאם לכל דין להתקשרותו עם התאגיד בכל הקשור  מבקשוה והואיל

 להפקת האירוע ;

והתאגיד קיבל את אישור העיריה )בעלת זכות השימוש במקרקעין( להתקשר בהסכם זה,  והואיל

לצורך הפקת האירוע בהתאם לדין  מבקשבכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים על ידי ה

 הסכם זה;לרבות כמפורט ב

והצדדים מצהירים ומאשרים כי הסכם זה מבטל כל הסכמה ו/או חוזה אם בכתב ואם בע"פ  והואיל

אשר התגבשו עובר לחתימת הצדדים על הסכם זה בין הצדדים להסכם זה ו/או בכל הקשור 

 להפקת האירוע;

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ופרשנות

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .2

 ת הפארק;יתשריט שטח האירוע והדמי .א

 ערבות ביצוע ; .ב

 ערבות אישית; .ג

 נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים; .ד

 נספח ביטוח ואישור קיום ביטוח עבודות קבלניות;    .1ד.

 האירוע ולוח זמנים;תקציב  .ה

 נוהל כניסה למתחם ועבודה במתחם; .ו

 )כל המסמכים, לרבות החוזה עצמו, יכונו להלן: "מסמכי החוזה"(.

כותרות הסעיפים באות לנוחות הקורא בלבד ואין הן מהוות חלק מן ההסכם ולא תשמשנה לפרשנות  .3

 ההסכם.
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 מהות ההתקשרות

מודגש כי פרט להקמת והפעלת . מבקשידי ההסכם זה מסדיר את התנאים לקיום האירוע  על  .4

 .רשאי לקיים כל פעילות אחרת אלא אם צוין במפורש בחוזה זה מבקש, אין ההתערוכה

מתחייב להפיק את האירוע כמפורט בהסכם זה, בהתאם ללוחות הזמנים, ברמה הגבוהה  מבקשה .5

 ביותר ובשיתוף פעולה מלא עם התאגיד.

 תקופת ההתקשרות

בין  פברואר בלבד -הסכם זה מתייחס לאירוע אשר מתוכנן להתקיים בין החודשים דצמבר  .6

 . ____________________ התאריכים:

לפני תחילת תקופת הפעילות לצורך פעולות הכנה, הקמה ומיקום  מבקשהשטח יעמוד לרשות ה .7

ולא יאוחר  7:00. ההקמות יבוצעו החל מהשעה  ימים לפני תחילת התערוכה 14בשטח החל מיום 

. תאום עבודות ההקמה והפירוק יבוצע מול נציג התאגיד ו/או העיריה בכפוף לקבלת  23:00מהשעה 

לא יהיה רשאי לקיים את  מבקשכל ההיתרים המתחייבים על פי דין לכך. בימי ההקמה והפירוק ה

ושבת ובכל  מתחייב להימנע ככל האפשר מביצוע עבודות הקמה ופירוק בימי חג מבקשהפעילות. ה

מקרה יבצע עבודות כנ"ל אך ורק בתחומי השטח ולאחר תיאום מראש ובכתב מול התאגיד ו/או 

 .העיריה

ובכל מקרה ימי ושעות הפעילות כפופים 22:00עד  16:00הפעילות תתקיים בכל יום בי ן השעות  .8

 ובתאום אל מול המפיק. לאישור משטרת ישראל והרשות העירוניות

מצהיר כי השימוש בשטח הפארק הינו זמני בלבד לתקופת ההתקשרות וכי עם סיום תקופת  מבקשה .9

ימי עבודה בלבד לאחר  14ההתקשרות יפנה את השטח  ויחזיר את המצב לקדמותו עד ולא יאוחר מ 

 סיום האירוע. 

לעיל יופרו, הרי שמלבד כל זכות  9מצהיר, מאשר ומתחייב כי במקרה בו הוראות סעיף  מבקשה .10

בפיצוי מוסכם ללא הוכחת כל נזק בסך  מבקשהעומדת לרשות התאגיד ו/או העיריה ע"פ דין, יחויב ה

 וי השטח.בגין כל יום של פיגור בפינ₪ )ששת אלפים וחמש מאות(  6,500של 

 הינם סעיפים יסודיים והפרת סעיף מסעיפים אלו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 10 - 6סעיפים  .11

 מבקשהצהרות והתחייבויות ה

מצהיר כי הנו בעל ידע וניסיון בהפקת, ארגון וניהול אירועים גדולים ו/או אירועים כדוגמת  מבקשה .12

"מ לעמוד בתנאי האירוע וכי יש לו המיומנות, היכולת, כוח האדם, האמצעים והציוד הנדרשים ע

 הסכם זה.

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי והמוחלט להפקת האירוע, תפעולו, הוצאתו לפועל  מבקשה .13

ולכל אחריות הנובעת ממנו לרבות בכל הקשור לעלות הכספית, בטיחות האירוע וטיפול בכל טענה 

יריית אילת אין כל אחריות ודרישה של כל צד שלישי שהוא, והוא מצהיר ומתחייב כי לתאגיד ו/או לע

 להפקת האירוע.
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מצהיר כי הוא ערך סיור בשטח המסומן בנספח א', כי הוא מקבל את השטח במצבו כיום  מבקשה .14

AS IS  .וכי הוא מתאים לצרכי האירוע 

להפיק את האירוע  מבקשמצהיר כי הובהר לו כי תנאי יסודי בהסכם זה הינו התחייבות ה מבקשה .15

 ע"י התאגיד, במפורש ובכתב. – מבקש)להלן: "האחר"(, אלא אם הדבר אושר לבעצמו ולא ע"י אחר 

מתחייב כי ינהג  מבקשלהסכם זה. ה הנספח פירוט של לוח הזמנים להפקת האירוע, ניתן למצוא ב .16

 בשיתוף פעולה מלא עם התאגיד, בשקיפות ובתום לב.

 מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. מבקשה .17

קבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי הדין מצהיר כי תנאי לקיום האירוע הוא  מבקשה .18

מתחייב למלא אחר הוראות כל  מבקשלביצוע האירוע וכי ידאג להפקת האירוע בהתאם לכל דין. ה

דין לרבות צווים , תקנות וחוקי עזר עירוניים ולרבות הוראת כל תקן ישראלי או אחר באם אין תקן 

ה ו/או נובע ממנו, ו/א ו קשור להקמת המשטח ו/או קיום ישראלי מתאים, בכל עניין הקשור להסכם ז

לפי הסכם זה ו/או נובע מהן, לרבות חוק רישוי עסקים,  מבקשהאירוע ו/או ביצוע התחייבויות ה

 .החוק למניעת מפגעים על תקנותיו חוקי העזר וכד'

יהיה אחראי להתקשרויות עם כל הספקים ו/או נותני שירותים ו/או כל צד שלישי כלשהו  מבקשה .19

בקשר עם האירוע ולתשלום לכל הגורמים כאמור וכי יעסיק לצורך ביצוע הפעולה המשותפת אנשי 

 מקצוע בעלי ידע, רמה ומומחיות בנושא וכן ידאג לכך שהוראות הסכם זה יקוימו על ידם.

ל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך הפקת האירוע מצהיר כי כ מבקשה .20

 ועל חשבונו הוא בלבד. מבקשו/או הקשור אליו, יסופקו על ידי ה

יגדר את השטח בגדר היקפית פריקה, על פי תשריט ומפרט גידור מאושר מראש בתיאום עם  מבקשה .21

ק את הגדר מיד לאחר תום תקופת דרישות המשטרה, מהנדס בטיחות מטעמו והעיריה, ויפר

אחראי למנוע  מבקשהגידור יחובר לקרקע ללא ביצוע קידוחים ו/או תקיעת בזנטים. ה. הפעילות

 .טיפוס על הגדר

 יתאם מול נציג התאגיד ו/או העיריה את אופן הכנסת הציוד לפארק.  מבקשה .22

ד לסיום האירוע  לבדוק את מסכים כי נציג התאגיד ו/או העיריה יהיו רשאי מפעם לפעם, וע מבקשה .23

ימסור לנציג  מבקשמבצעו בהתאם להוראות הסכם זה. ה מבקשטיב האירוע ואת אופן ביצועו ואם ה

התאגיד, על פי דרישתו, דו"ח בדבר התקדמות האירוע וכן רשאי נציג התאגיד או מי שיבוא מטעמו 

 לבקר במקום האירוע מראש לעיון בהתקדמות ההפקה ואופן ביצועה.

מסכים כי נציג העירייה ו/או התאגיד יהיו רשאים להפסיק כל חלק מן העבודה/השירותים,  קשמבה .24

מפר את תנאי ההסכם ו/או כל דין הן בגין טיב העבודה והן מסיבות אחרות ולא  מבקשאם לדעתם ה

תביעה כלשהי כנגד  מבקשתיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה מאת התאגיד ומבלי שתהיה ל

 לעירייה ו/או התאגיד לתשלום בעד זמן נוסף ו/או הפסד כלשהו אשר נגרם ע"י הפסקה זו.

וכל הפועל מטעמו ייעשה בכפוף  מבקשמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניהול וקיום האירוע ע"י ה .25

יו ותקנות 1983 -להוראות החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג
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מתחייב לפעול בהתאם לדרישות החוק למניעת  מבקש"(.  בתוך כך, ההחוק למניעת עישוןלהלן: "(

עישון ולוודא כי הוראותיו נשמרות ע"י כל מי שנמצא במתחם ובכלל זאת משתתפים בפעילות, 

יישא בלעדית באחריות לכל נזק, אובדן או הוצאה שייגרמו כתוצאה  מבקשעובדים, ספקים וכיו"ב. ה

הפרת החוק למניעת עישון ויפצה ו/או ישפה את התאגיד ו/או העיריה בגין האמור, מיד עם דרישתה מ

 .הראשונה

 :לקיים את כל התנאים הבאים מבקשמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב ה .26

 .ליידוע הציבור על כך שאין לעשן בשטח מבקשבמסגרת הפרסום המקדים לפעילות, יפעל ה 26.1

 .המורים על איסור עישון בכניסה לשטחיתקין שלטים   26.2

 .יודיע לקהל המשתתפים בפעילות באמצעות מערכת כריזה כי אין לעשן בשטח  26.3

יתדרך וינחה את כל הסדרנים והמאבטחים מטעמו לדרוש ממעשנים לחדול מעישון בשטח  26.4

 .בצוות משטרה לאכיפת האיסור מבקשוככל שהמעשן יסרב, יסתייע ה

חשבונו המלא, את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים לפי כל מתחייב לקבל, על  מבקשה .27

דין לרבות לפי חוק רישוי עסקים מעירית אילת, משטרת ישראל, אישורי בטיחות וביטחון, מכבי אש 

 וכיו"ב. 

, כפופה לקבלת כל ההיתרים, מבקשמודגש כי כל הסכמה שניתנה ו/או שתינתן על ידי התאגיד ל .28

 .ונות הנדרשים על פי כל דין, וכן מילוי כל התנאים האמורים לעיל והצגתם לתאגידהאישורים והרישי

לא יהיה רשאי להקים את האירוע ו/או לקיים את הפעילות אלא לאחר שיהיו בידיו כל  מבקשה .29

ההיתרים, הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי דין. בכל מקרה של ביטול ו/או פקיעת אישור, 

מפעילות וזאת עד לחידוש האישור, ההיתר ו/או הרישיון  מבקשלשהם, יחדל ההיתרו/או רשיון כ

 .הדרוש

אין ולא תהיינה כל דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כלפי התאגיד, אם, מסיבה כלשהי, לא  מבקשל .30

יינתן ו/או יבוטל כל אישור ו/א ו היתר מטעם הרשויות המוסמכות, לרבות עירית אילת ו/או משטרת 

 .ישראל

כי הסדרת כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים האמורים לעיל מכלל הרשויות השונות  מבקשידוע ל .31

 .ואין לתאגיד התחייבות כלשהי בקשר לאפשרות קבלתם מבקשהינה באחריות מלאה ובלעדית של ה

לא יהיה רשאי להשמיע מוסיקה ו/או להפעיל מכשיר הגברה כלשהו, מכל מין וסוג, במתחם  מבקשה .32

בסביבתו ו/או בכל מקום אחר בשטח האירוע אלא בכפוף לקבלת אישור מעיריית אילת בכל ו/או 

מצהיר  מבקשהקשור לחוק מניעת מפגעים והכללים בדבר שמעת מוסיקה במקומות ציבוריים. ה

ומתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור לזכויות היוצרים והמבצעים באירוע ולרבות אך לא 

,  1984 -, חוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד 2007 -זכויות יוצרים התשס"ח רק הוראות חוק 

 .'חוקי עזר, תקנות, צווים וכו
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מתחייב לקבל כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים בכל הקשור להשמעת יצירות  מבקשה .33

 ,ות למוסיקהמוגנות במהלך האירוע לרבות אישורים ו/או רישיונות מאקו"ם ו/או מהפדרציות השונ

 .ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך

כי הוא לא יהיה רשאי לקיים את האירוע כל עוד לא הוצגו בפני התאגיד כל  מבקשידוע ומוסכם על ה .34

ההיתרים, האישורים והרישיונות כאמור, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

 .התאגיד אם לא יתקיים האירוע מהסיבות הנ"ל

זכאי לכל החזר כספי ו/או פיצוי מהתאגיד  מבקשבמקרה של ביטול האירוע כאמור לעיל, לא יהיה ה .35

 .ויישא במלוא התמורה בגין האירוע בהתאם להסכם זה

ידאג לאבטחת השטח, לרבות בעת ההקמה והפירוק, והכל בהתאם להנחיות ודרישות כוחות  מבקשה .36

מתחייב להעסיק סדרנים ו/או שומרים בכמות מספקת לשמירת  מבקשהמשטרה והביטחון.  ה

 .הבטיחות והביטחון, ולמלא אחר הוראות התאגיד, משטרת ישראל וכל רשות מוסמכת

לא יאפשר לכמות קהל העולה על מספר האנשים הרשאים להימצא בשטח בו זמנית ע"פ  מבקשה .37

 .הפעילות, להיכנס לשטח לעריכת מבקשהנחיות המשטרה ותנאי הרישיון שיוצא על ידי ה

מתחייב לדאוג לאחזקתו ולניקיונו הקבוע של השטח וסביבתו, במהלך תקופת הפעילות  מבקשה .38

לרבות בימי ההקמות והפירוק. לצורך כך תוצב מכולה לפינוי אשפה של העיריה במקום שיתואם מול 

עובדים שידאגו לניקיון השטח במהלך  מבקשומבלי שיפריע לציבור הרחב. לשם כך יעסיק ה מבקשה

ימלא אחר דרישות התאגיד ו/או העיריה ו/או אחר כל אדם המוסמך  מבקשהפעילות ובסיומה. ה

 .יישא בכל ההוצאות הדרושות לשם כך מבקשלכך על פי הדין בקשר לאמור בסעיף זה. ה

רכישת כרטיס הכניסה למתחם והשתתפות בפעילות תהא פתוחה וחופשית לקהל הרחב, בכפוף ל .39

 יהיה רשאי למכור מזכרות הקשורות לאירוע וכן שתיה מבקשבכפוף לקבלת היתר מעירייה, ה .כניסה

 קלה בכפוף לקבלת היתרים מתאימים מרישוי עסקים של הרשות המקומית.

מתחייב לאפשר כניסה חופשית לעובדי התאגיד  מבקשמבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, ה .40

מתחייב  מבקשעמה, שלדעת התאגיד נוכחותם נדרשת בשטח. לצורך הנ"ל, הו/או מורשים מט

  .להמציא לתאגיד, צמידי מעבר חופשי וכניסה לשטח בהתאם למכסה שתקבע על ידי הנהלת התאגיד

לא יאפשר כניסה  מבקשמחיר כרטיסי הכניסה לפעילות יהיה כפוף לאישור התאגיד מראש ובכתב. ה .41

בול בקופה הרושמת, ללא הוצאה מיידית של חשבונית מס ו/או לא ו/או מכירה, ללא רישום התק

לא יהיה רשאי לגבות מחיר שונה ממחיר כרטיס  מבקשיגבה כסף ללא מתן חשבונית / קבלה. ה

 .הכניסה לפעילות שאושר על ידי התאגיד כאמור, אלא באישור מפורש מראש ובכתב של התאגיד

מחירים לגבי כניסה לפעילות, והוא מתחייב למלא אחר יתקין במקום ברור ונראה לעין לוח  מבקשה .42

 .כל הוראות כל דין בכל הקשור לפיקוח על מחירים ו/או יציבות במחירים

 1975 -מצהיר ומתחייב בזאת להיות רשום כעוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו  מבקשה .43

קת וניהול ספרים, ניכוי מס לנהל ספרי חשבונות כדין ולשמור על הוראות כל דין בה קשר לאחז ,

 .במקור ותשלומים לשלטונות המס ולמ.ל.ל
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 אחריות, ביטוח, שיפוי ופיצוי

מתחייב בזאת כי האחריות לטיב השירותים חלה עליו בלבד. כמו כן, כל האחריות בגין כל  מבקשה .44

הפסד שייגרם נזק שייגרם לצד ג' ו/או לרכוש עקב ביצוע העבודה ו/או מתן השירותים וכן ולכל נזק או 

ועליו להיות מבוטח בביטוח  מבקשלעירייה ו/או לתאגיד כתוצאה מן ו/או עקב האירוע חלה על ה

 כמפורט להלן.

המבקש מתחייב בזאת כי האחריות לטיב השירותים חלה עליו בלבד. כמו כן, כל האחריות בגין כל  .45

השירותים וכן ולכל נזק או הפסד שייגרם נזק שייגרם לצד ג' ו/או לרכוש עקב ביצוע העבודה ו/או מתן 

לעירייה ו/או לתאגיד כתוצאה מן ו/או עקב האירוע חלה על המבקש ועליו להיות מבוטח בביטוח 

 כמפורט להלן.

המבקש יהיה אחראי על פי דין כלפי צד שלישי לכל נזק גוף או רכוש שייגרם לו כתוצאה מן ו/או עקב  .46

יחויבו ע"י בית המשפט לשלם לצד שלישי סכום כלשהוא בעד האירוע, ואם העירייה ו/או התאגיד 

נזקים שהמבקש אחראי להם כאמור, יהא המבקש חייב לשפות את העירייה ו/או התאגיד בכל סכום 

שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו להם בקשר לכך ובלבד שניתנה 

 גונן מפניה.למבקש הודעה על התביעה כאמור והזדמנות להת

המבקש מתחייב לשפות, באופן מלא תוך זמן סביר ממועד קבלת דרישה בכתב, את העירייה ו/או  .47

התאגיד, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, על ידי כל אדם/ גוף לרבות 

וחיה ושולחיה, בגין כל ארגוני זכויות יוצרים, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיה, של

מעשה ו/או מחדל לו אחראי מבצע הפעולה המשותפת על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות 

המשפטיות שייגרמו לעירייה ו/או לתאגיד  במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין חלוט 

ובתנאי, שהעירייה  לחובתם בקשר לנזקים, אשר המבקש אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין

ו/או התאגיד יודיעו למבצע הפעולה המשותפת, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים 

 מעלה, ותינתן למבצע הפעולה המשותפת הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור.

מבלי לגרוע מאחריות המבקש על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המבקש לערוך ולקיים על  .48

המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח  בנספח ד'חשבונו את הביטוחים המפורטים 

מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את העירייה ו/או התאגיד כמבוטחים בביטוחים אלו, 

 לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

לידי העירייה ו/או התאגיד  לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב המבקש להמציא .49

להסכם זה, כשהוא חתום על ידי  לנספח ד'אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם 

 מבטחיו. 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת  .50

 להתאימו להוראות הסכם זה. העירייה ו/או התאגיד, מתחייב המבקש לגרום לשינוי האישור על מנת

היה ולדעת המבקש יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל  .51

מתחייב המבקש לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור 

ביטוחי רכוש ו/או יורחב על זכות תחלוף כלפי העירייה ו/או התאגיד ו/או הפועלים מטעמו לעניין 
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שם המבוטח לכלול את העירייה ו/או התאגיד ו/או הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף 

 לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ה ו/או ביטוחי המבקש יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריי .52

התאגיד וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העירייה ו/או התאגיד. כמו כן 

יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי המבקש לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא 

 .יום מראש 30אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העירייה ו/או התאגיד, 

המבקש מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או התאגיד ו/או  .53

מי מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות 

העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העירייה ו/או 

 התאגיד מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

 המבקש מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח. .54

לבקשת העירייה ו/או התאגיד יעביר המבקש עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה  .55

ם זה, מתחייב המבקש לגרום לשינוי של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכ

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המבקש, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת  .56

העתקי הפוליסות על ידי המבקש כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה ו/או התאגיד ו/או להוות 

וסכם ו/או כדי לפטור את המבקש מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל אישור בדבר התאמתם למ

 דין.

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העירייה ו/או התאגיד הינם  .57

תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד 

 של ההסכם.יחשבו כהפרה יסודית 

המבקש מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו.  .58

כן מתחייב המבקש לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם 

לכל הדרישות על פי הסכם זה.  BACK TO BACKביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל 

המבקש מתחייב להמציא לעירייה ו/או התאגיד לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי 

 הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

 התמורה

עבור כל ₪(    עשרים אלף)₪  20,000ישלם לתאגיד, סך של  מבקש, המבקשבנוסף להתחייבויות ה .59

 "(. התמורה. )להלן: "  פעילות בפארקחודש 

לתאגיד, מראש, במזומן, בשיק שיימסר לחברה במעמד החתימה על  מבקשהתמורה תשולם על ידי ה .60

 .רעונו של השיק הנ"ל הינה תנאי לקיום האירועיהסכם זה. פ
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 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.יבקש להאריך את תקופת ההתקשרות כמפורט בסע'  מבקשהיה וה .61

עבור תקופת ₪  20,000לתאגיד סך נוסף של  מבקשלעיל והתאגיד יאשר את ההארכה, ישלם ה

 עבור חודש פעילות או חלק מאותו החודש. ההתקשרות הנוספת

מכל  ,ה, גם במקרה של ביטול הפעילותיעביר לתאגיד את מלוא התמור מבקשלמען הסר ספק, ה .62

סיבה שהיא. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכויותיו של התאגיד על פי דין ו/או על פי הסכם זה ו/או 

 .במקרה של הפרת חוזה זה מבקשכדי למנוע ממנה לנקוט כל סעד כלפי ה

 ערבות  ובטחונות .63

 ", בחוזה זה, משמעו, ערבות החוזה;הערבותהמונח " .64

 .ערבות החוזה, יעודכן בהתאם לעלייה או לירידה במדד הקובע לעומת מדד הבסיססכום  .65

מובהר בזאת, כי כל כתב הערבות שיופקד בידי התאגיד על פי הוראות חוזה זה יהיה בנוסח המצורף  .66

 לחוזה זה. 'בכנספח 

, יחתום מר/גב' __________, אשר הינם בעלי מבקשבנוסף לערבות החוזה אשר ימסור ה .67

כמפורט בהסכם זה,  מבקשעל ערבות אישית לביצוע כל התחייבויות ה מבקשמניות/מנהל אצל ה

להסכם זה. העירייה ו/או התאגיד יהיו רשאים לעשות שימוש בערבות זו  'גכנספח בנוסח המצ"ב  

 בהתחייבויות מהתחייבויותיו. מבקשבמידה ולא יעמוד ה

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות ו/או בהפחתת סכום הערבות, לרבות עמלות, ככל  .68

 בלבד. מבקששתחולנה על פי הדין וכיוצא בזה, יחולו על ה

מבלי לפגוע בכל סעד או זכות, המוקנים לתאגיד עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, בגין הפרה של חוזה  .69

, יהא התאגיד זכאי לממש את הערבות,  ולגבות מתוך הסכום שיתקבל ממימוש מבקשזה על ידי ה

 לתאגיד עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.  שמבקהערבות, כל סכום אותו חייב ה

חייב להפקיד בידי התאגיד מיד עפ"י דרישתו הראשונה  מבקשמומשה הערבות כאמור לעיל, יהיה ה .70

כנגד הפקדת הערבות  מבקשבכתב, ערבות חדשה בתנאים ובסכום זהים לערבות. התאגיד ישיב ל

הערבות לאחר ניכוי מלוא חובות החדשה את יתרת הסכום שנשאר בידיו, ככל ונשאר, ממימוש 

. על הערבות החדשה שתופקד בהתאם להוראות סעיף זה יחולו כל הוראות חוזה זה מבקשה

 המתייחסות לערבות. 

אי המצאת הערבות, לרבות אי הארכתה במועד ו/או אי השלמתה אם מומש חלקה, תחשב להפרה  .71

את החוזה, מבלי שהדבר יגרע  ותקנה לתאגיד זכות לבטל מבקשיסודית של חוזה זה על ידי ה

מחבויות התאגיד על פי החוזה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לתאגיד על פי חוזה זה ו/או על פי 

 דין.

מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאין במתן הערבות ו/או במימושה על ידי התאגיד משום ויתור  מבקשה .72

ו/או פגיעה בכל זכות שהיא של התאגיד, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכותו לכל סעד אחר 

 המוקנה לו על פי חוזה זה ו/או על פי דין.
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כל זכויות שהן באירוע ו/או בתוצריו ואין  קשמבמימוש הערבות על ידי התאגיד, כאמור, לא יעניק ל .73

על פי הוראות חוזה  מבקשבו משום ויתור או התנאה על איזה מזכויות התאגיד או מהתחייבויות ה

זה והוא אינו בא במקום איזו מהן. כל סכום שחולט על ידי התאגיד מתוך הערבות, יופחת מסך כל 

 לתאגיד. מבקשהחוב של ה

מתוך סכום הערבות, על פי שיקול דעתו הבלעדי  מבקשדר זקיפת חובות החולטה הערבות, ייקבע ס .74

 של התאגיד.

 פרסום וזכויות קניין רוחני

מצהיר כי הוא מחזיק בידיו את כל האישורים לעניין שימוש בזכויות הקניין הרוחני לרבות  מבקשה .75

 אחר הקשור לאירוע.זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים  וכל קנין רוחני 

ו/או חשיפה של מידע הקשור בקנין רוחני בנוגע  שימושהתאגיד לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל  .76

 לאירוע. 

במקרה שתוגש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד התאגיד בכל הקשור לזכויות ו/או קנין רוחני  .77

לשאת בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בכך )לרבות  כל חיוב  מבקשהקשורים באירוע, מתחייב ה

 מכל מין וסוג שייפסק ככל וייפסק(. 

 מתחייב לשלב את לוגו התאגיד ועיריית אילת בכל פרסום/ הודעה וכד' הקשורים באירוע. מבקשה .78

מצהיר וידאג לכך שהתאגיד יהיה רשאי להשתמש בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  מבקשה .79

 האירוע. מבקששל האירוע ללא הגבלת זמן תוך ציון שמו של  שיווקייםצרים פרסומים ו/או בתו

 אי תחולת יחסי עובד מעביד 

, מבקש, עובדי המבקשמובהר בזאת ומוסכם במפורש כי בין התאגיד  ו/או בין עיריית אילת לבין ה .80

מצהיר ומתחייב  מבקשקבלני המשנה שלו ונותני השירותים לו לא יתקיימו יחסי עובד מעביד וה

במפורש שלא לתבוע ו/או לדרוש לעצמו זכות כלשהי מכל סוג שהוא כנגד התאגיד בגין יחסי עובד 

 מעביד.

קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם זה לא -יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין .81

דיו ו/או מי מהמועסקים על ו/או מי מעוב מבקשתחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין התאגיד לבין ה

  ידו. 

לרבות מציאת  -בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית"  מבקשהשירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של ה .82

עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל 

לת משמעת כמקובל במסגרת תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והט

 .מבקשה

לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים  מבקשה .83

הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או 

 המועסקים על ידו בקשר לאירוע.
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 מבקשמתחייב כי יעסיק את עובדיו ואלה יקבלו את זכויותיהם בהתאם לכל חוק ודין. ה מבקשה .84

מצהיר כי יוודא קיום הוראה זאת ע"י כל הספקים ו/או קבלני המשנה אשר יעבדו עבורו במסגרת 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את התאגיד ו/או העירייה, בגין כל תשלום אשר  מבקשהפקת האירוע. ה

ו ידרשו לשלם ו/או בגין נזק אשר יגרם לתאגיד ו/או לעירייה, בעקבות הפרת הוראת סעיף יחויבו ו/א

 .מבקשזה ע"י ה

לשאת בו מכוח היותו המעביד של עובדיו  מבקשנתבע ו/או חויב התאגיד בגין כל תשלום שהיה על ה .85

או סכום /את התאגיד לאלתר בגין כל נזק ו/או הוצאה ו מבקשו/או של המועסקים על ידו, ישפה ה

 שתחוב בו, ולרבות בגין הוצאותיו המשפטיות.

 הסבת זכויות 

כולן או  –לא יהיה רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה  מבקשמוסכם ומותנה כי ה .86

לא לשתף צד  מבקשמקצתן, לכל גוף אחר, אלא בהסכמה מראש ובכתב של התאגיד. כן מתחייב ה

בביצוע השירותים, אלא במידה וקיבל לכך את הסכמת  או ספקים/שלישי כלשהו, זולת עובדיו ו

 התאגיד בכתב ומראש.

להקים עוסק אילתי כאמור בתקנות אזור  מבקשמוסכם, כי ככל ולצורך ביצוע ההתקשרות, יבקש ה .87

 , לא יחשב הדבר בהסבת זכויות אסורה.1985-סחר חפשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, תשמ"ו

יהיה  מבקשאחר, וה מבקשל, אם ניתנה, לא תיצור יחס חוזי בין התאגיד לבין הסכמה כאמור לעי .88

 בכל מקרה אחראי כלפי התאגיד לביצוע השירותים. 

 ניגודי עניינים

מצהיר ומתחייב כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או המועסקים על ידו אינו נמצא במצב של חשש  מבקשה .89

ן עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לניגוד עניינים בין עבודתו לפי הסכם זה לבי

להודיע מראש לתאגיד על קיום  מבקשבתאגיד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב ה

 ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

יחתים את עובדיו ו/או המועסקים על ידו וכן כל עובד/מועסק אשר יחליף במהלך  מבקשה .90

 מועסק קיים על הצהרה ברוח זאת./ההתקשרות עובד

 החזרת השטח לקדמותו

)ארבעה עשר( ימי עבודה ממועד סיום האירוע ו/או ביטולו מכל סיבה  14מתחייב כי בתוך  מבקשה .91

 שהיא, יחזיר את שטח האירוע לקדמותו כפי שקיבלו. 

 הפסקת ההתקשרות

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי החוזה, רשאי התאגיד לבטל הסכם זה וזאת  מבקשבכל מקרה בו ה .92

ימים  7בנוגע להפרה באמצעות המייל והוא לא תיקן את ההפרה בתוך  מבקשלאחר שנשלחה הודעה ל

 או בתוך הזמן שנקבע בהודעה ככל ומדובר על תיקון מידי שיש לבצע. 

מו לתאגיד נזקים, הוצאות ו/או הפסדים עקב במידה והאירוע לא יתקיים מכל סיבה שהיא, ונגר .93

 את התאגיד על כל נזקיו, הוצאותיו ו/או הפסדיו. מבקשהפסקת ההתקשרות כאמור לעיל, ישפה ה
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 אי קיום האירוע בשל התפשטות וירוס הקורונה

ו/או התפרצות מגיפה )חו"ח( אחרת, תנקוט  COVID19היה ועקב התפשטות נגיף הקורונה  93.1

שר לא יאפשרו ק האירוע, יתבטל ו/או ידחה האירוע בהתאם לשיקול דעתו המדינה בפעולות א

 הבלעדי של התאגיד.

בכל הוצאה ו/או הפסד אשר נגרמו לו  מבקשישא לבדו הכאמור לעיל, התבטל ו/או נדחה האירוע,  .94

 לא תהיה כל טענה בנושא כלפי התאגיד ו/או העיריה.  מבקשעקב ביטול/ דחית האירוע ול

 דעותישוב חילוקי 

מוסכם ומוצהר כי בכל מחלוקת בין הצדדים בנוגע להסכם זה אשר הצדדים לא הצליחו לפתור בדרך  .95

של מו"מ ישיר ביניהם, יפנו הצדדים אל מגשר אשר יוסכם ע"י שני הצדדים. לא הגיעו הצדדים 

ימים מפניית צד אחד למשנהו, ימונה המגשר ע"י יו"ר  7להסכמה אודות מגשר מוסכם וזאת תוך 

 לשכת עורכי הדין. 

ימים ממועד מינוי המגשר, רשאים הצדדים לפנות לערכאה  60ככל ופעולת הגישור לא צלחה תוך  .96

 המוסמכת כדלהלן: 

תהא סמכות השיפוט הייחודית לבית המשפט השלום, יהיה בית המשפט המוסמך, בית משפט  96.1

 השלום באילת בלבד.

היה בית המשפט המחוזי בעיר תל אביב, תהא הסמכות העניינית מסורה לבית משפט מחוזי, י 96.2

 בית המשפט המוסמך.

למען הסר ספר, אין בהוראת סעיף זה לעיל בכדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט 

 תובענה לבקשה לסעד זמני, כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.

 כללי

עד ליום חתימתו. אין כל תוקף לכל מצג,  הסכם זה, על נספחיו, ממצה את כל המוסכם בין הצדדים .97

אמירה, הבטחה וכיו"ב אשר קדמו לחתימת הסכם  זה. לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או ויתור בהוראות 

 הסכם זה אלא אם נערך על כך מסמך בכתב החתום ע"י שני הצדדים.

מה לויתור במקרה מסוים לא ייחשב תקדים ו/או ראייה להסכ מבקששום ויתור שיוותר התאגיד ל .98

 כזה במקרה אחר, ולא ילמדו ממנו גזירה שווה.

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי  .99

כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר 

 בעת מסירתה. -בישראל ואם נמסרה ביד 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 נספח א'
 

 תשריט מתחם האירוע 
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 נספח ב' -ערבות ביצוע
 

 נוסח הערבות 
   תאריך          לכבוד

 התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ )חל"צ( ח.פ. ________

 ג.א.נ.,

 כתב ערבות מס'___________

₪ ( )מאה אלף ₪  100,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

( בקשר עם "הנערב"(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ___________ )להלן: "סכום הערבות")להלן: 

 בין הנערב לבין התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ. חוזה מיום ____ 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה 7ך שבעה )אנו נשלם לכם, תו .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק  3למדד כמפורט בסעיף 

הסכום האמור מאת הנערב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות 

 י ההצמדה למדד הנקובים להלן.בצירוף הפרש

 בערבות זו: .3

  "מדד המחירים לצרכן
מדד המחירים לצרכן בישראל, המתפרסם בכל חודש, על ידי  -"בישראל  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 
 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

לחודש ____  15יום מדד המחירים לצרכן בישראל אשר פורסם ב - "מדד הבסיס"
 1שנת ____בגין חודש _____ שנת ______.

מדד המחירים לצרכן בישראל אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  - "המדד הקובע"
 תשלום סכום הערבות.

שיעור עליית או ירידת המדד הקובע לעומת מדד הבסיס. אם  - "הפרשי הצמדה למדד"
המדד הקובע עלה, יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי 

או ירד, לעומת מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל 
או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד הקובע לעומת מדד 

 הבסיס.

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ועד בכלל.

ו על פי הכתובת הרשומה כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנ
_______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ 

 בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 בכבוד רב, 
    בנק: 

סניף: ________________
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 נספח ג'
 

 לכבוד
 תאגיד התיירות העירוני אילת

 
 ערבות אישיתהנדון: 

 אנו הח"מ:
 ________________ ת.ז _________________ כתובת ________________ .1

 ________________ ת.ז _________________ כתובת _________________ .2

 ________________ ת.ז _________________ כתובת _________________ .3

 
)להלן:  ____ ח.פ ____________ערבים בזאת באופן אישי, ביחד ולחוד, להתחייבויות __________

( בהתאם להסכם מיום _________________ בין התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ לבין "החברה"
 החברה. 

 
 אנו מסכימים בזאת כי:  

 
אנו מסכימים בזאת מראש ובדיעבד לכל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שנחתמו ו/או שייחתמו  .1

זה הנ"ל בין אם הובאו לידיעתנו ובין אם לאו, בין אם אנחנו ביניכם ובין החברה בקשר לחו

 מסכימים להם ובין אם לאו. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם במפורש כי הסכמתנו הנ"ל חלה גם על שינוי יסודי הפוגע  .2

ו בזכויותינו, שינוי המגדיל את חובות החברה, שינוי בהרכב החברה ו/או בהרכב בעלי מניותיה ו/א

זכויותיהם בה, שינוי בזכויות ו/או חבויות החברה, פקיעת ערובה שניתנה להבטחת החיוב הנערב 

 וכו. 

אנו מסכימים כי כל שינוי ו/או פקיעת ערובה כאמור, לא יפגעו באופן כלשהו בערבותינו ונהיה  .3

או מקטין /מנועים מהעלאת כל טענה כי השינוי ו/או פקיעת הערובה פוגע בזכויותינו ו/או מפקיע ו

 את ערבותינו. 

 אנו מסכימים כי לא תהיו חייבים לדרוש תחילה מהחברה את ביצוע ההתחייבות.  .4

 ידוע לנו כי רק על סמך האמור לעיל, הנכם מסכימים לקבל את ערבותינו.  .5

ערבותינו הינה מוחלטת, בלתי חוזרת, איה ניתנת לביטול ו/או לצמצום והיא תחייב אותנו ואת  .6

  . הבאים מכוחנו

  
 ולראיה באנו על החתום היום ____ בחודש ____ שנת _______

 
 ________________________________________________ 

 
 אישור עו"ד  בעל רישיון עריכת דין בישראל: 

 
אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה,  כי ביום ____________ הופיע/ה/ו בפני הערבים 

 המפורטים בסעיפים _____ לעיל וחתמו בפני על כתב ערבות אישית זה. 
 
 

 ________________________                                                 תאריך: ________________. 
 מת וחותמת עו"דחתי 
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 דנספח 
 

 ביטוח 
 

 
יהיה אחראי כלפי התאגיד וכלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים  מבקשה .1

ו/או העקיפים, שיגרמו לתאגיד ו/או לעירייה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיהם ו/או כתוצאה 
ו/או של כל הבאים מטעמו, לרבות עובדיו, קבלנים, קבלני משנה  מבקשממעשים או ממחדלים של ה

, במהלך ו/או בקשר עם האירוע, ויפצה וישפה את התאגיד ואת העירייה בגין כל נזק ו/או ספקים
 או הפסד או הוצאה שתגרם למי מהם כאמור.

 
יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא, לכל אבדן ו/או נזק שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין  מבקשה .2

ו/או קבלני המשנה שלו ו/או ספקיו, ו/או הבאים מטעמו, לרבות עובדיו ו/או קבלניו  מבקשעל ידי ה
במהלך ו/או בקשר עם האירוע. היה והתאגיד ו/או העירייה יתבעו ע"י צד שלישי כל שהוא בגין 

חייב  מבקשפי הסכם זה, יהיה ה-פי דין ו/או על-ו/או מי מטעמו אחראים להם על מבקשנזקים שה
רישתם הראשונה בגין כל סכום שהתאגיד בשיפוי ופיצוי התאגיד ו/או העירייה, לפי העניין, מיד עם ד

 ו/או העירייה יחויבו בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו למי מהם בעניין זה.
 

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את התאגיד ו/או את העירייה או  .3
ם בפיצויים או אחרת בקשר כל אדם או גוף הפועלים בשמם או מטעמם אחראים, או כדי לחייב

, עובדיו וכל הבאים מטעמו, והוא מבקשלנזק לגוף ו/או לרכוש, ישיר ו/או תוצאתי שיגרם לכל ל
פוטר את התאגיד, העירייה, מנהליהם, עובדיהם וכל הבאים מכוחם מכל אחריות לכל אבדן ו/או 

ו/או של עובדיו ו/או  קשמבנזק ו/או הפסד שיגרמו לגופו או לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו של ה
של קבלנים וקבלני המשנה ו/או ספקיו ו/או של כל אדם או גוף אחר מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, 
מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מהפקת האירוע )כולל הקמה ו/או פירוק 

לבדו ישא  מבקשוה של ציוד או מתקנים ו/או פעולות התארגנות כלשהן( ו/או בקשר עם האירוע
 באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

 
מתחייב לשפות ולפצות את התאגיד ו/או את העירייה, לפי העניין, בגין כל נזק, הוצאה,  מבקשה .4

בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד גורם  הפסד או תשלום שמי מהם ישא
כלשהו ללא יוצא מהכלל, ובכלל זה עובדים המועסקים בקשר עם האירוע ו/או ספקים ו/או קבלני 

  וקבלני משנה.
 

מתחייב לקיים את כל החוקים והתקנות הקשורים באירוע ולהחזיק בכל האישורים  מבקשה .5
אחראי לוודא כי כל הבאים  מבקשות בקשר עם קיום האירוע. ההנדרשים מעת הרשויות המוסמכ

מטעמו ובכלל זה, קבלנים, קבלני משנה )בכל הרבדים(, ספקים, בעלי דוכנים, האומנים, מתכננים, 
יועצים, מפקחים ונותני שירותים אחרים יקיימו את כל החוקים והתקנות הקשורים בעיסוקם 

לעיל וכן בביטוחים הולמים בהתאם לעיסוקם. בנוסף, ויחזיקו בכל האישורים הנדרשים כאמור 
כלפי התאגיד ו/או העירייה, עובדיהם, מנהליהם וכל הבאים  מבקשומבלי לגרוע מאחריותו של ה

כי בהסכמים עם כל הבאים מטעמו לרבות קבלנים, קבלני משנה )בכל  מבקשמכוחם, מתחייב ה
יועצים, מפקחים ונותני שירותים אחרים, הרבדים(, ספקים, בעלי דוכנים, האומנים, מתכננים, 

יכלל סעיף לפיו הם פוטרים את התאגיד, העירייה, עובדיהם, מנהליהם והבאים מכוחם מכל 
אחריות לכל אבדן ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, ו/או הפסד שיגרם להם מכל סיבה שהיא ובכלל זה 

ם בקשר עם האירוע וכי המבטח כתוצאה מאבדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידם ו/או המשמש אות
מוותר על כל דרישה לתחלוף ו/או לשיתוף ביטוחי התאגיד ו/או העירייה ו/או הבאים מכוחם. 

  הפטור כאמור, לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.
 

ידאג כי כל הבאים מטעמו ו/או הנוטלים חלק באירוע   מבקשלעיל, ה 4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .6
ובכלל זה, קבלנים, קבלני משנה )בכל הרבדים(, ספקים, בעלי דוכנים, אומנים, מתכננים, יועצים, 

כונים הניתנים מפקחים ונותני שירותים אחרים מחזיקים בביטוחים מתאימים לכיסוי כל הסי
לביטוח והקשורים בפעילותם, בסכומי ביטוח וגבולות אחריות הולמים והתקפים לכל תקופת 
פעילותם בקשר עם האירוע  )לרבות תקופת ההקמה ו/או הפירוק, ככל ומתבצעות פעולות הקמה(. 

 ישתמש באנשי מקצוע בכדי לעמוד את הסיכונים ולוודא קיום הביטוחים מבקשבמידת הצורך, ה
יהיה אחראי כלפי התאגיד, העירייה והבאים מטעמם בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או  מבקשהנחוצים. ה
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הפסד ו/או הוצאה שתגרם להם בגין הפרתו את האמור בסעיף זה לרבות דרישה ו/או תביעה 
ו/או מי  מבקששתתקבל אצל מי מהם מגורם כלשהו בקשר עם האירוע  ואשר מצוי באחריותו של ה

  כלל זה עריכת ביטוחים הולמים כאמור לעיל.מטעמו וב
 לוודא כי ביטוחי כל הגורמים הנוטלים חלק באירוע כוללים: מבקשמבלי לגרוע מהאמור, על ה

בביטוחי הרכוש יכלל ויתור המבטח על זכות התחלוף ועל זכות לשיתוף ביטוחים לטובת  .א
  התאגיד והעירייה.

סעיף שיפוי לטובת התאגיד והעירייה, לרבות בגין אחריותם  ביטוחי החבויות יכלל .ב
  השילוחית )כולל בגין הוצאות הגנה( וכן סעיף אחריות צולבת.

ביטוחים הנערכים על בסיס יום הגשת התביעה יכללו כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר  .ג
 חרת.מיום תחילת הפעילות של המבוטח בקשר עם האירוע  וכן תקופת גילוי נזקים מאו

  יבוטל סייג רשלנות רבתי. .ד
יכלל סעיף לפיו הפרה של תנאי מתנאיי הפוליסה בתום לב על ידי המבוטח לא יגרע מזכויות  .ה

  התאגיד ו/או העירייה לקבלת שיפוי לפי הפוליסה.
הביטוחים יכללו סעיף מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי התאגיד,  .ו

 המבטח מוותר על כל דרישה לשיתוף ביטוחיהם.העירייה והבאים מטעמם וכי 
הביטוחים יכללו סעיף לפיו המבוטח הינו האחראי הבלעדי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות  .ז

וההשתתפויות העצמיות על פיהן וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 
לום, הפרמיות כלפי התאגיד ו/או העירייה ו/או הבאים מטעמם בקשר לתשלום, או אי תש

  ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור.
 מבקשהפוליסות לא יהיה ניתנות לביטול או לצמצום היקף הכיסויים לפיהן מבלי שניתנה ל .ח

 יום טרם הביטול או צמצום הכיסוי כאמור. 30הודעה מראש בכתב בדואר רשום לפחות 
להסכם(  ימי עבודה,  24לתאגיד, בתוך שבעה  )ראה סעיף  מבקשלדרישת התאגיד, יעביר ה .ט

  הוכחה בדבר קיום הביטוחים כאמור לרבות פרטי חברת הביטוח ומספר הפוליסה.
מתחייב לשתף פעולה עם התאגיד והעירייה, אם ידרש לעשות כן, בכדי למצות את  מבקשה

  פי הביטוחים שנערכו על ידו ו/או כאמור לעיל.-זכויותיהם על
   

 ביטוח
 

כי לפני תחילת ביצוע  מבקשעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב ה מבקשהמבלי לגרוע מאחריות  .1 
עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו ועל שמו, 
הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

  "(.מבקשה -ריכת ביטוח )להלן: "אישור ע 1כנספח ד
להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות מקצועית לתקופה של  מבקשבנוסף לאמור לעיל, מתחייב ה

 ו/או התקשרותו עם התאגיד )לפי המאוחר(. האירועשלוש שנים לאחר תום 
 

ימים מיום  7להמציא לידי התאגיד, תוך  מבקשללא צורך בכל דרישה מצד התאגיד, מתחייב ה .2 
 -הסכם זה או לפני תחילת עבודתו )המוקדם מבין המועדים( את "אישור עריכת ביטוח חתימת 

 " כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.מבקשה
 

" כאמור הינה תנאי מתלה מבקשה -מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח  מבקשה .3 
י למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם או ומקדמי לתחילת קשריו עם התאגיד והתאגיד יהיה רשא

 כל עוד האישור האמור לא הומצא לו.  מבקשלעכב תשלום ל
 

לעיל, לא תפגע בהתחייבויות  2" במועד, כאמור בסעיף מבקשה -אי המצאת "אישור עריכת ביטוח  .4 
  פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.-על מבקשה
 

 מבקשעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב ה מבקשמבלי לגרוע מאחריות ה - ביטוחים נוספים .5 
לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי בקשר עם הסכם זה ובמשך כל משך תקופת ההסכם, תהיינה 

 בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן:
 

על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי כולל ביטוח חובה כנדרש  -ביטוח לכלי רכב  5.1  
. הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת מבקשרכב שבבעלותו או בשימושו של ה

על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות 
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בגין פגיעה ברכוש של  . ביטוח אחריות-1970פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( התש"ל
 ש"ח בגין אירוע אחד. -300,000צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ 

 

כלי רכב לרבות מלגזות, גוררים, נגררים וכלי  -: "כלי רכב" לעניין סעיף זה משמע הגדרה   
 רכב ממונע מכל סוג.

 
, על מבקשמי מטעמו של הלעניין כלי רכב המשמשים קבלנים, קבלני משנה, ספקים וכל    

 חלה האחריות לוודא כי הם מחזיקים בביטוחים המפורטים בסעיף זה. מבקשה
 

ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, מתקנים, ציוד, מלאי ולכל רכוש  5.2  
רשאי שלא  מבקשו/או כל הבאים מטעמו בקשר עם האירוע. ה מבקשהמשמש את האחר 

להלן יחול גם לגבי כל אבדן או נזק  8וח זה, אך הפטור מאחריות כמפורט בסעיף לערוך ביט
 כאמור לעיל, כאילו נערך הביטוח בגינו.

 

נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים  מבקשאשר לדעת ה כל ביטוח נוסף או משלים 5.3  
טוחי האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בבי

 האחרים. מבקשה
 

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  מבקשה .6 
במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל 

אירוע( ולעניין תקופת האירוע )לרבות פעילות הרכבה, פירוק, הכנה או פעילות אחרת בקשר עם ה
  לעיל. 1ביטוח אחריות מקצועית גם לתקופה נוספת כאמור בסעיף 

 
לא המציא "אישור עריכת  מבקשבוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי וה .7 

פי הסכם זה, יהיה התאגיד רשאי )אך -" אחר, או לא חידש ביטוחים כמתחייב עלמבקשה -ביטוח 
  ביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתו. לא חייב( לבצע את ה

בכל זמן שהוא או לגבותם  מבקשהתאגיד יהיה רשאי לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו ל 
 בכל דרך אחרת. מבקשמה

 
פוטר, בשמו ובשם הקבלנים, הספקים וכל הבאים מטעמו ו/או מכוחו, את התאגיד,  מבקשה .8 

העירייה, עובדיהם, מנהליהם וכל הפועלים מטעמם, מכל אחריות בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד 
ו/או הוצאה שתגרם להם לרבות במפורש לרכוש המובא על ידם ו/או על ידי מי מטעמם ו/או 

רוע והוא ישפה את התאגיד ואת העירייה בגין כל תביעה ו/או דרישה המשמש בקשר עם האי
שתתקבל אצלם בקשר עם אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לרכוש כאמור ו/או בקשר 

 עם פעילותם.
 

מתחייב לדאוג כי נוהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות ו/או  מבקשה .9 
שלא לעשות ו/או לא להתיר  מבקשעל ידו ועל ידי כל הבאים מטעמו. כן מתחייב ההמבטח יקוימו 

לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי 
 לסכן חיי אדם.

 
 -למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח  .10 

שאינה פותרת אותו ממלוא חבותו לפי  מבקשהינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה "מבקשה
 מבקשלבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. ה מבקשהסכם זה. על ה

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו בכל 
  ריות המזעריים כאמור.הקשור לגבולות האח

 
מתחייב לוודא כי כל הבאים מטעמו ו/או הנוטלים חלק באירוע ובכלל זה, קבלנים, קבלני  מבקשה .11 

משנה )בכל הרבדים(, ספקים, בעלי דוכנים, אומנים, מתכננים, יועצים, מפקחים ונותני שירותים 
לפיהם וכן כי הם יפטרו את  אחרים יהיו מודעים להוראות הסכם זה ולהוראות הבטיחות ויפעלו

התאגיד, העירייה, מנהליהם, עובדיהם וכל הבאים מכוחם מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק ו/או 
  הפסד העלולים להיגרם לגופם או לרכוש בבעלותם ו/או באחריותם של הנ"ל.
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 : ____________ת המציעחתימ  

 1נספח ד
 ביטוחאישור עריכת 

 
 

תאריך הנפקת האישור    אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
פוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור ב

 מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

התאגיד העירוני שם: 
לתיירות אילת בע"מ 

 ו/או עיריית אילת

 נדל"ן שם:
 שירותים 

 אספקת מוצרים
 ______אחר: 

הפקה, הקמה ותפעול 
תערוכת של 

___________ 
בפארק אופירה בעיר 

 אילת

 משכיר                               
 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים

 ______אחר: 

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

, יחידיה 6העוגן   מען:
, בית הגשר, ת"ד 21

 , אילת4298

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -309 ₪    ביט  רכוש 
כיסוי בגין נזקי טבע,  -313האישור, 

 -316גניבה פריצה ושוד,  כיסוי -314
 ראשוניות -328כיסוי רעידת אדמה, 

הרחבת  -304אחריות צולבת,  -302 ₪  10,000,000   ביט  צד ג'
קבלנים וקבלני  -צד ג' -307שיפוי, 
ויתור על תחלוף לטובת  -309משנה, 

כיסוי  -315מבקש האישור, 
מבוטח נוסף  -321לתביעות המל"ל, 

 -המבוטחבגין מעשי או מחדלי 
מבקש  -322מבקש האישור, 

האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 
רכוש מבקש -329ראשוניות,  -328

 האישור ייחשב כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

ויתור על  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 
 -319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם 
 -328המבוטח, של מי מעובדי 

 ראשוניות

אחריות 
 מקצועית

דיבה,  -303אובדן מסמכים,  -301 ₪ 2,000,000   ביט 
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת 

 -304כיסוי אחריות מקצועית, 
ויתור על  -309הרחבת שיפוי,  

 -321תחלוף לטובת מבקש האישור, 
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 -325מבקש האישור, ,  -המבוטח
פגיעה  -326מרמה ואי יושר עובדים, 

בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 
עיכוב/שיהוי עקב  -327מקצועית, 

 -332ראשוניות ,  -328מקרה ביטוח, 
 חודשים( 12תקופת גילוי  )

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 שכירויות והשכרות 096הפקת אירועים,  026

 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 : ____________ת המציעחתימ  

 נספח ה' 

 לוח זמנים
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 : ____________ת המציעחתימ  

 ונספח 
 

 נוהל כניסה למתחם ועבודה במתחם;

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


