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 גוריון בנגב-אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן

 הפעלת יריד אמנים

יריד אמנים בקמפוס להפעלת הזמנה להציע הצעות 

 טלשנה"ל תשע" גוריון-אוניברסיטת בן

 

חברות ( מזמינה בזאת "האגודה" )להלן: בנגב גוריון-גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןא

בנגב  גוריון-רסיטת בןאוניבקמפוס ב יריד אמניםלהפעלת  הצעות להציעם יילוונטועסקים ר

 .חבשנה"ל תשע"

 

 :הגשת הצעה

 :עבור. shivuk@aguda.bgu.ac.il -וגם ל bikoret@aguda.bgu.ac.ilלדוא"ל נא לשלוח 

 ,12:00בשעה  19/08/2018-ה ראשון לא יאוחר מיוםבאגודת הסטודנטים.  מנהלת משרד שיווק

קבלת ההצעה יתקבל בדוא"ל חוזר מיו"ר   אישור של .לא תתקבלנה הצעות שהוגשו באיחור

חובה לצרף להצעה את כל עמודי ההזמנה לאחר חתימה בתחתית כל עמוד. הגשת  .ועדת ביקורת

 הצעה ללא צירוף ההזמנה חתומה על ידי המציע לא תיבחן. 

 

 הצעה כל שהיא. האגודה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או

 

בכתובת מנהלת משרד שיווק באגודה  מורן גבריאלהלצורך קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות 

 .1753050747, טלפון נייד: shivuk@aguda.bgu.ac.ilדוא"ל: 
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 הזמנה להציע הצעות

 

 גוריון-אוניברסיטת בןאשר יופעל בקמפוס  יריד אמניםבזאת הצעות להפעלת  מזמינההאגודה 

 .טבנגב בשנה"ל תשע"

 כל הצעה אחרת. את ההצעה הזולה ביותר אוהאגודה אינה מתחייבת לקבל  .1

 בהזמנה זו: .2

 בנגב. גוריון-גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןא - "המזמין" .א

 נשוא הצעה זו.בלבצע את העבודות  בחרגורם מקצועי אשר י - "המציע" .ב

בהיקף המוגדר  הפקת יריד אמניםבתחום ניסיון הידע וההמציע מצהיר ומתחייב כי הינו בעל  .3

 .בהצעה זו

, טד אמנים לאורך שנת הלימודים תשע"פעילות ירי ימי 20-של כלמינימום מתחייב המציע  .4

 גבוה יותר.האגודה מצידה תפעל לאפשר היקף פעילות 

 אמנים:האירועים מרכזיים בהם ישובצו מועדי יריד  .5

 .טה"ל תשע"הפנינג פתיחת שנ .א

 ימים פתוחים. .ב

במקביל להגשת ההצעה נדרש המציע לצרף אישורים רלוונטיים המעידים על ניסיונו  .6

 עם הגורם הממליץ. התקשרותוהמלצות עבר. לא יתקבלו המלצות ללא דרכי 

ת והמיסים הנדרשים לשם הפעלת יריד ושאת בכל ההוצאות הלוגיסטימתחייב ל המציע .7

 האמנים.

 על פי דרישות הביטוח של האגודה. ביטוחים המציע מתחייב לערוך  .8

 2018לאוקטובר  14-הינה בין ה חתקופת הפעילות המוגדרת לטובת שנת הלימודים תשע" .9

  .2019ביוני  21-ועד ל

 לאורך שנת הפעילות המצוינת₪  50,000של הכנסות המציע מתחייב לעמוד ביעד מינימום  .10

 .להזמנה זו 9בסעיף 

הבלעדי של האגודה, והאגודה תהיה פטורה ממתן הסבר בחירת ההצעה נתונה לשיקול דעתה  .11

 וק לקבלה או דחייה של הצעה כלשהי.או נימ

 על הצעה זו לא יחולו באיזה אופן שהוא דיני המכרזים. .12
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מציע שהצעתו תידחה מוותר מראש על כל טענה שהיא כנגד האגודה, בקשר עם דחיית  .13

 ההצעה.

יע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר חובות וזכויות משפטיות בין האגודה לבין המצ .14

 חתימת המציע על הסכם בכתב עם האגודה. 

האגודה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ליתן למציע הזדמנות לתקן פגמים  .15

טכניים ו/או לא מהותיים ככל שנפלו בהצעתו ואין הדבר ייחשב כעומד בניגוד לעקרון 

 השוויון.

גוף שמנהל ו/או מתנהל כנגדו הליך ו/או סכסוך משפטי הצעות מטעם אדם ו/או חברה ו/או  .16

 עם האגודה לא ייבחנו.

 עם המציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. שא ומתןהאגודה תהיה רשאית לנהל מ .17

המציע יידרש להציג את אופן חלוקת האחוזים בינו ובין האגודה באשר להכנסות הגבוהות  .18

 מיעד המינימום.

 קאית ו/או שטר חוב להבטחת התחייבויותיו על פי ההסכם.המציע יידרש להמציא ערבות בנ .19

מציע כלשהו מהווה הסכמה מאת המציע בדבר קבלת התנאים  ל ידיעעצם הגשת הצעה  .20

 המוזכרים בהצעה זו. 

 .12:00בשעה  19/08/2018-הראשון יום את ההצעה יש להגיש עד  .21

 

 הנחיות למילוי הנספחים:

 על כל עמודיו יחד עם נספחיו.יש לצרף את ההסכם שמצורף להלן חתום  .1

 

 

אגודה בדוא"ל: למנהלת משרד שיווק בלפרטים נוספים ניתן לפנות 

shivuk@aguda.bgu.ac.il                                    
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 ט"תשע"ל לשנה אמנים יריד והפעלת ארגון הסכם

 8201_______,  בחודש________  ביוםשבע  בבאר ונחתם שנערך

 

 ן י ב

 בנגב גוריון-בן הסטודנטים אגודת

 580000099 ר..ע

 8410501 שבע-באר ,653. ד.ת: כתובהש

 "(האגודה: "להלן)

 

 אחד מצד

 

 ו ב י ן  

 ת.ז./ח.פ.: ________________ ______________ חברת

 _______________________________________________ דוא"ל: : שכתובתה

 מטעמה מר/גב' _______________ ת.ז. _______________באמצעות מורשה החתימה 

 וגם באמצעות מורשה החתימה מטעמה מר/גב' _______________ ת.ז. _______________

 "(המארגן: "להלן)

 

 שני מצד

 

 באמצעות הסטודנטים לרווחת בנגב גוריון-בן אוניברסיטת בקמפוס אמנים יריד מקיימת והאגודה הואיל

 (;"היריד": להלן) דוכנים

ולהפעיל את הדוכן שלו ללא  ביריד הדוכנים מפעילי כלל באחריות ולשאת לרכז מעוניין והמארגן והואיל

 ;תשלום

 בהסכם המפורטים השירותים את לבצע והניסיון הידע, הכישורים בעל הוא כי, מצהיר והמארגן והואיל

 ולפי דין כל פי ועל האגודה של המלא רצונה לשביעות השירותים כל את לבצע ביכולתו וכי זה

 ;היריד להפעלת הרשויות דרישות

 ולהלן לעיל כמפורט והכול, ביניהם המשפטים היחסים את ולהסדיר להגדיר הצדדים וברצון והואיל

 ;זה בהסכם

 

 :כדלקמן הצדדים בין, הותנה והוצהר הוסכם, לפיכך

 מבוא

 .תנאיו כיתר ומחייבים ממנו נפרד בלתי חלק מהווים זה להסכם והנספח המבוא .1

 .פיהן על זה הסכם מתנאי תנאי לפרש ואין בלבד הנוחיות לצורך באות הסעיפים כותרות .2
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 או/ו הסכם, דין כל פי על מניעה כל אין זה הסכם חתימת במועד כי בזאת ומתחייבים מצהירים הצדדים .3

 .זה הסכם נשוא ההתחייבויות את עצמם על מליטול אחרת

 המארגן והתחייבויות מצגי, הצהרות

 :כדלקמן, האגודה כלפי ומתחייב מצהיר המארגן .4

 .סודי יישאר וסעיפיו פרטיו כל על זה הסכם .4.1

 . האגודה מול הקשר איש יהווה והוא באירוע הדוכנים מפעילי כלל את ירכז המארגן .4.2

 :הבאות בדרישות יעמוד ובנוסף זה להסכם' א לנספח בהתאם יפעל המארגן .4.3

 וכל ממותגות מפות, רולאפים) מיתוג אמצעי ללא, בלבד וכיסא נותשולחשני  יכלול הדוכן 4.3.1

 (.אחר פרסום אמצעי

גודל כל הדוכנים יהיה זהה עם כיסוי אסתטי שהאגודה אחראית לספק. דוכנים עם מעמדים  4.3.2

 להצגת הסחורה לא יתפזרו מעבר לשטח המוגדר.

 .אחר פרסום אמצעי וכל סטיקרים, פליירים לחלק מוחלט איסור חל 4.3.3

 אישור קבלת ללא, סוג מכל( שתייה או/ו אוכל) מזון עם דוכן הכנסת על מוחלט איסור חל 4.3.4

 .האגודה ר"יו סגן ידי על ובכתב מראש

 .המארגן עם מראש בתיאום האגודה ידי על יקבע הרצוי הדוכנים מספר .4.4

 למעט, המארגן עם בתאום והכל בירד להציגם לנכון רואה היא אשר דוכנים להוסיף הזכות לאגודה .4.5

 האגודה רשאית תהיה לא שאז שונים מוצרים מכירת/להצגת בלעדית זכות מסוים לדוכן ניתן אם

 .המארגן ידי על אחר לדוכן שניתנה הבלעדית בזכות הפוגע דוכן להוסיף

 אולם, המארגן עם התייעצות תוך בעיניה ראויה אינה שסחורתו דוכן הצבת לפסול הזכות לאגודה .4.6

 .זה בנושא טענה כל על מראש מוותר המארגן. האגודה של תהיה זה בעניין להכריע הסמכות

 בעני ראויה אינה שסחורתו דוכן הצבת לפסול זכות ישנה לאוניברסיטה כי ידוע למארגן .4.7

 .זה בנושא טענה כל על מראש מוותר המארגן. זו אישרה האגודה אם גם, האוניברסיטה

 המארגן אחריות

 של מפורטת רשימה לאגודה יעביר המארגן, 17:00 השעה ועד היריד קיום מועד שלפני בשבוע רביעי ביום .5

 .היריד בשבוע רכבים כניסת אישורי הסדרת לצורך הדוכנים בעלי פרטי ואת ביריד הדוכנים מפעילי

 מדור לידי רבעוני בסיס-על ולהעבירם הדוכנים מבעלי הקבלות העתקי כלל את לשמור מתחייב המארגן .6

, 01/01/2019: כדלהלן אלו מועדים יהיו זה סעיף לצורך. הסטודנטים אגודת של שיווק ומשרד כספים

 האגודה מול הסופית ההתחשבנות תבוצע ל"הנ הקבלות בסיס-על. 01/07/2019, 01/05/2019, 01/03/2019

 (.16 בסעיף כמפורט)

 מפעילי כלל התנהלות ובאחריותו בקמפוס והמשק הביטחון גורמי, האגודה להוראות ישמע המארגן .7

 תהיה, אלו מהוראות הדוכנים ממפעילי אחד או/ו המארגן ויחרוג במידה. אלו הוראות פי על ביריד הדוכנים

 עם דיון שיתקיים לאחר, כספי פיצוי ללא, מהמתחם התנאים את המפר הדוכן את להוציא האגודה רשאית

 .המארגן
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 יהיה, הדוכנים מפעילי או/ו היריד מארגן של רשלנית התנהלות עקב פיצוי הקמפוס מגופי מי וידרוש במידה .8

. דרישה כל בפני להתגונן האפשרות למארגן שניתנה לכך בכפוף וזאת הפיצוי תשלום על אחראי היריד מארגן

 .הדוכנים באזור סביר מבלאי נגרם שאינו פגם כל או לכלוך, הרס, שבירה, פגיעה כל כוללת רשלנית התנהלות

 .ומגוונים שונים אמנים של רחב מגוון להביא שביכולתו ככל יפעל שהמארגן בזאת מובהר .9

 של מפעילי הדוכנים התשלום תנאי פירוט

 :ימים שלושה של משך עד בודד ליום דוכן כל עבור התשלום .10

 .₪ 300 לפחות – דוכן בעל .10.1

 בשנת רווחה דמי שילם אשר בנגב גוריון-בן אוניברסיטת של הסטודנטים אגודת חבר סטודנט .10.2

 בזאת מובהר. ₪ 200 – התשלום גביית טרם שיווק למשרד תעודה העתק והעביר ט"תשע הלימודים

 .אקטיביים-רטרו החזרים ייתנו שלא

 .כדין מ"מע יצורף 10 בסעיף האמור לסך .11

 של התראה מתן לאחר, האגודה רשאית תהיה, יסודית הפרה והפר ההסכם בתנאי עמד לא והמארגן במידה .12

 ומבלי, ההסכם את לבטל או/ו המארגן את לתבוע, ההפרה תוקנה לא במהלכה אשר, קלנדריים ימים 7

 ההסכם הוראות פי על בין, ההסכם הפרת בגין האגודה לרשות העומדים והסעדים התרופות יתר מכל לגרוע

 .דין פי כל על ובין

 תמורה ותוקף ההסכם

 טהסכם זה ועד לסיום שנת הלימודים תשע"תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה תחל מיום חתימה על  .13

 .21/06/2019 בתאריך

 לתקופה ההסכם תקופת את הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם להאריך רשאית תהא האגודה .13.1

 (."האופציה תקופת": ולהלן)  חודשים 12 בת נוספת

תום  לפני ימים 30-מ יאוחר ולא בכתב בהודעה מותנית האופציה תקופת תוך אל החוזה הארכת .13.2

במקרה זה, מנגנון ההתחשבנות המופיע בסעיף  .המארגן אל זה בעניין שתוצא תקופת ההתקשרות

 , יהא דומה )אלא אם יקבע סכום התחשבנות גבוה יותר(.14

)לא ₪  50,000המארגן מתחייב לעמוד ביעד מינימום להכנסות יריד האמנים בסכום שלא יפחת מסך של  .14

 .טשר יתקיימו במהלך שנת הלימודים תשע"יום ימי היריד א 27כולל מע"מ( למשך 

מהסכום אשר  100%)לא כולל מע"מ( האגודה תקבל ₪  50,000במידה וסכום ההכנסות יפחת מסך של  .15

 )לא כולל מע"מ(.₪  50,000הוגדר ליעד המינימום קרי 

 הן:₪(  50,000חלוקת האחוזים באשר להכנסות הגבוהות מיעד המינימום ) .16

₪  50,001למארגן החל מהשקל הראשון מעבר לסך של  30%לאגודה,  ₪70%:  50,001-60,000 .16.1

נניח  :לדוגמא(. 15וסעיף  14וזאת בתנאי שלא נפגעת מדרגת החלוקה הקודמת של האגודה )סעיף 

 50,000בנוסף לסכום המינימום )₪  3,500אזי האגודה תקבל סך של ₪  65,000והיו הכנסות בסך 

 ש"ח. 1,500ל סך של ואילו המפעיל יקב₪( 

 למארגן. 40%לאגודה,  ₪60%:  60,001-75,000 .16.2

 למארגן. 50%לאגודה,  ₪50%:  75,001-90,000 .16.3

 למארגן. 90%לאגודה,  10%ומעלה: ₪  90,001 .16.4
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 .כדין מ"מע יצורף 16 בסעיף האמור לסך .17

מובהר כי אף אם לא יעמוד המארגן ביעד המינימום, עדיין מתחייב המארגן להעביר לאגודה את מלוא הסך  .18

 .14כמפורט בסעיף ₪  50,000של 

 השיקים (.20.3)פרט לס"ק  20התמורה תועבר באמצעות שיקים דחויים למועדי הפירעון המופיעים בסעיף  .19

 .זה הסכם חתימת במעמד ימסרו

 ה יועברו באופן הבא:מועדי תשלום התמור .20

20.1. 15/03/2019 :25,000 .₪ 

20.2. 26/06/2019 :25,000 .₪ 

 .16: סך האחוזים כמפורט בסעיף 15/07/2019 .20.3

 חברה עצמאית – המארגן

 בגין כלשהי באחריות - מטעמו הפועלים או עובדיו, המארגן לגבי אחראית אינה האגודה כי בזאת מובהר .21

 או זה הסכם לפי השירותים מתן או/ו העבדות ביצוע תוך מהם למי להיגרם העלול נזק כל או עבודה תאונת

 . מביצועו כתוצאה

 או עובדיו ובין המארגן לבין האגודה בין ומעביד עובד יחסי יהיו ולא אין כי הצדדים בין ומוצהר מוסכם .22

 .מטעמו הפועלים

 ההסכם הסבת

רשאי להעביר או למסור לאחר א ורשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו, וכן אין ה המארגןאין  .23

 , אלא בהסכמת האגודה בכתב ומראש.הסכםכל זכות לפי ה

 נזיקין

 .למארגן נציגיה או/ו מהסטודנטים מי שיסב נזק לכל אחראית תהא ולא איננה האגודה .24

 ביטוח

 מתן תחילת מועד לפני מתחייב המארגן, דין כל פי ועל זה הסכם פי על המארגן מאחריותו לגרוע מבלי .25

 הביטוחים כל את זה הסכם תקופת כל במשך, חשבונו על ולקיים לערוך, ידו על זה הסכם נשוא השירותים

 ההסכם יהיה בה תקופת כל במשך, זה ההסכם עם בקשר העבודות או/ו השירותים עם בקשר הנדרשים

 . בתוקף

 כללי

 הסכמה או/ו הסכם לכל תוקף כל יהיה ולא אין חתימתו ועם הצדדים בין הסכמה כל ומגבש מסכם זה הסכם .26

 או/ו גריעה או/ו תוספת או/ו תיקון או/ו הסכמה או/ו שינוי לכל תוקף יהיה ולא הצדדים בין שנעשו אחרים

 שיחתם בכתב יעשו אם אלא, זה בהסכם הכרוך או/ו הקשור עניין או/ו דבר לכל בקשר ויתור או/ו הארכה

 .הצדדים ידי על

 כי החותמים על הסכם זה מוסמכים לחתום על ההסכם. המארגן מצהירה .27

 הצדדים. כל ל ידילא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם, אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע .28
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 המשפט לבתיבכל הקשור לחוזה זה, ביצועו או הפרתו, תהא סמכות השיפוט מוקנית באופן ייחודי  .29

 .שבע-בעיר באר המוסמכים

ייחשב  רשום בדוארזה וכל דבר דואר שישלח מצד אחד למשנהו  הסכם הן כמופיע על פני הצדדים כתובות .30

שעות משליחתו, ובלבד שיהיה  24לאחר שליחתו, או באמצעות פקס תוך  ימים 7כהתקבל בידי הצד האחר, 

 ניתן לאמת את המסירה.

 הצדדים. כלהחתימה מטעם  יהסכם זה יהיה בתוקף רק כאשר הוא חתום ע"י מורשי .31
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 ח"תשע לימודים שנת אמנים יריד הפקת –' א נספח

 
 בשבוע 17:00 השעה עד רביעי ביום הקרוב ליריד דוכנים רשימת האגודה של שיווק למנהלת ישלח המארגן .1

, הדוכן בעל של משפחה ושם פרטי שם: ותכלול היריד ימי פי על תפורט הרשימה. היריד קיום מועד שלפני

 .נמכרת סחורה

 במידה. ציוד כל נשאר לא כי ולוודא סריקה לבצע יש יום כל בסוף. בעמדה וניקיון סדר על לשמור יש .2

 לפיצוי והבקשות התלונות יופנו, פיצוי יידרש או הדוכן ניקיון חוסר על האוניברסיטה ממשק תלונה ותתקבל

 .הדוכן בעל אל

 .במקום שיושאר ציוד ועל הדוכנים בעלי שבשימוש ציוד על אחראית האגודה אין .3

 .היריד ציוד עבור אחסון למקום מתחייבת האגודה אין .4

 .אמנים ביריד מוזיקה השמעת על מוחלט איסור חל .5

, יום אותו למשך הדוכן את יפנה זו הוראה המפר. פרסומי חומר של חלוקה או מכירה על חמור איסור חל .6

 .כספי זיכוי וללא נוספת התראה ללא

 (.וכדומה רולאפ, ממותגת מפה: לדוגמה) פרסום אמצעי כל להציג או/ו הדוכן את למתג מוחלט איסור חל .7

 יעמוד שלא דוכן בעל. 09:00 השעה עד ומוכנה בנויה תהיה שזו כך, עמדתו את לבנות מתחייב הדוכן בעל .8

 .היום באותו הדוכן את להקים יוכל לא השיווק ממנהלת כך על חריג אישור קיבל ולא אלו בתנאים

 .היריד ימי כל למשך האגודה שקבעה העבודה לשעות מתחייבים הדוכנים בעלי .9

 או ביטחון ממחלקת אחרת הנחיה תתקבל כן עם אלא 09:00-17:00 השעות בין יתקיים האמנים יריד .10

 .השיווק מנהלת

 רכבים כניסת אישור קבלת לצורך פרטיהם ואת רכבים רשימת האגודה של השיווק למנהלת ישלח המארגן .11

 קשר איש, רכב וצבע מספר, סוג תכלול הרשימה. ליריד הקודם בשבוע 17:00רביעי בשעה  יום עד וזאת

 . טלפון ומספר

 לספק מתחייבת אינה אך, שביכולתה ככל הכניסה אישורי בנושא לדוכנים מסייעת הסטודנטים אגודת .12

 .באחריותה אינו והנושא מאחר כניסה אישור

 לצורך תהיה הכניסה. האוניברסיטה של הביטחון מחלקת ידי על יקבע אשר שער דרך תתבצע רכבים כניסת .13

 .הקמפוס תחומי בתוך רכבים לחניית אישור אין. ציוד פריקת

 . בלבד 15:00-18:00 השעות ובין 06:00-09:00 השעות בין פתוח יהיה השער .14

 .נוספת התראה וללא כספי פיצוי ללא, הקמפוס משטח מיידי לסילוק צפוי אלו הוראות המפר כל .15

 .הבלעדי דעתה שיקול פי-על נהלים לגרוע או/ו לשנות או/ו להוסיף הזכות את לעצמה שומרת האגודה .16
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 ושיפוי התחייבות כתב -' ב נספח

 ("האגודה"גוריון בנגב )להלן: -: אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןלכבוד
 גוריון בנגב.-והאגודה מעוניינת לקיים ולהפיק יריד אמנים עבור הסטודנטים באוניברסיטת בן הואיל:

( והמארגן "המארגן"ועל מנת לקיים ולהפיק את היריד יש צורך בנותני שירות שונים )להלן:  והואיל:
 ליתן את השירות כפי שנקבע עמו בהסכם התקשרות.מעוניין 

אני הח"מ ה"ה _________________ ת.ז. _________________, מנהלת ובעלת המניות בחברת 
(, בשמי ו/או בשם מי מטעמנו, "המארגן"_________________ ח.פ./ת.ז. _________________ )להלן: 

חוזר, כלפי האגודה )מ' עמותה -מותנה ובלתי-, באופן בלתימסכימים, מצהירים ומתחייבים בזאת, ביחד ולחוד
 (, כדלקמן:580000099

 כי המארגן פועל על פי כל דין ועל פי כללי בטיחות נוקשים. .1
מבלי לגרוע מאחריות המארגן על פי כתב שיפוי זה ו/או על פי כל דין מתחייב המארגן לערוך ולקיים, על חשבונו,  .2

 בלבד, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.לתקופת ההסכם / ימי היריד 
המארגן הינו האחראי היחידי והבלעדי, בהתאם לאחריותו על פי הדין, לנזקים העלולים להיגרם לצדדים  .3

 שלישיים בשל מעשה ו/או מחדל שנגרם כתוצאה ממתן השירות.
פגיעה, נזק, הוצאה ו/או הפסד מכל מין וסוג המארגן מצהיר ומתחייב כי הוא יהיה האחראי הבלעדי לכל אבדן,  .4

שהוא בהתאם לאחריותו על פי הדין כפי שיקבע בפסק דין חלוט של בית משפט ישראלי, שנגרמו ו/או שיגרמו 
ו/או שעלולים להיגרם לכל צד ג' )אדם ו/או גוף ואו חבר בני אדם ו/או תאגיד(, וישפה את האגודה, מנהליה ו/או 

ן שהמארגן אחראי לו על פי האמור לעיל. המארגן פוטר בזאת מפורשות את האגודה מכל עובדיה מפני כל עניי
אחריות לכל ענין כאמור ויהיה מנוע ומושתק מלתבוע את האגודה בגין איזה מן הנ"ל, למעל ככל שהפגיעה, 

 הנזק, ההפסד ו/או ההוצאה נגרמו עקב מעשה או מחדל של האגודה או מי מטעמה.
מזכויות ו/או סעדי האגודה על פי כתב זה ו/או על פי הוראות כל דין, נותן השירות מתחייב  מבלי לגרוע מאיזה .5

בזאת לפצות ו/או לשפות את האגודה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, במלוא סכום האובדן, הפגיעה, 
חויבה ו/או תישא הנזק, ההוצאה ו/או ההפסד מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו לאגודה ו/או שהאגודה נשאה ו/או 
 ו/או תחויב בגינם על פי פסק דין חלוט כאמור בכל הקשור ו/או הכרוך לתביעה כאמור לעיל.

יום, על כל דרישה ו/או  14השיפוי דלעיל כפוך לכך שהאגודה תודיע למארגן באופן מיידי, ובכל מקרה בתוך  .6
 ביעה או דרישה כאמור.תביעה שהתקבלה בידיה, תאפשר למארגן להתגונן, על חשבונו מפני כל ת

המארגן מסכים כי האגודה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקזז לטובתה מחשבון המארגן כל סכום שיידרש לפיצוי  .7
  ו/או לשיפוי האגודה על פי פסק דין חלוט לטובת צד ג' בלב ובכפוף להוראות המפורטות לעיל.

 
 ולראיה באנו על החתום:

______________________ 
 המארגן

 
 

 אני הח"מ, _________________ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _________________ חתמו בשם 
 

_________________ ח.פ. מספר _________________ מרחוב _________________ וכי הוא מוסמך 
 לחתום בשם נותן השירות הנ"ל.

 
 תאריך אישור: _________________ עו"ד/רו"ח _________________
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 :החתום על הצדדים באוולראיה 
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