
 

______________________                  ______________________ 
 ההאגוד                                                                                                                 לןהקב

 15 מתוך 1 עמוד

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן -אגודת הסטודנטים 

 חברת חסויות ארצית
הזמנה להציע הצעות לחברת גיוס חסויות ארצית של אגודת 

 2019-2020ת הסטודנטים לשנ

 

 

 

מזמינה בזאת להציע  )להלן: "האגודה"( בנגב אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון

 .2019לשנת הצעות לגיוס חסויות ופרסומים של חברות מסחריות ארציות לפעילות שוטפת 

 

 הגשת הצעה:

: . עבורsyor@aguda.bgu.ac.il -וגם לbikoret@aguda.bgu.ac.il נא לשלוח לדוא"ל  

תתקבלנה הצעות לא , 12:00בשעה  04/07/2019-ה חמישי. לא יאוחר מיום סגן יו"ר האגודה

 קבלת ההצעה יתקבל בדוא"ל חוזר מיו"ר ועדת ביקורת. על. אישור שהוגשו באיחור

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

 ללא צירוף ההזמנה חתומה על ידי המציע לא תיבחן.

 

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

 

לצורך קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאביב סגרון, סגן יו"ר האגודה בכתובת דוא"ל: 

syor@aguda.bgu.ac.il . 

 

 

 

   ______________________ 

  חתימת המציע                                                                                                          
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 הזמנה להציע הצעות

 

 שלום רב,

, מבקשת לקבל הצעת מחיר לגיוס בנגב גוריון-גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןא

, אך לא ציות לאפיקי המדיה המפורטים להלןחסויות ופרסומים של חברות מסחריות אר

 :בלבד

בהנחה ויתקיימו האירועים  דוכני קידום מכירות באירועי פתיחת שנה ופתיחת סמסטר .1

 .הנ"ל

 .'צ'ופצ'יק' פרסום בעיתון האגודה .2

 .תלוחות מודעו .3

 .דוכני קידום מכירות במהלך השנה .4

 .פתוחים וכו'(חסויות לאירועי האגודה השונים )מופעים, ימים  .5

 . פרסומים ובאנרים באתר האגודה .6

 .'נגטיב'קולנוע האגודה פרסום ב .7

 .אפיקים נוספים .8

 

 אופן הגשת ההצעות:

 ההצעה תכלול כדלקמן:

 מסמכים המעידים על ותק בתחום הפרסום והחסויות. .1

 .שנהתקופה של יותר מנכונות להתחייבות ל .2

  ₪ 200,000ה המציעה להציע סכום כספי שיועבר לאגודה שלא יפחת מסך של על החבר .3

 יועבר על פי התשלומים הקבועים בהסכםלגיוס חסויות אשר 

 שמות שלושה ממליצים כולל מספרי טלפון ושם החברה אליה הם שייכים. .4

 רשימת לקוחות עיקריים של החברה מולם מתנהלת פעילות שוטפת. .5

 וכח בגיוס חסויות ופרסומים בתפוצה ארצית ברחבי הארץ.הצגת ניסיון מקצועי מ .6

 

                                                                              ______________________ 

  חתימת המציע                                                                                                          
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 יתרונות מגיש ההצעה אל מול המתחרים. .7

    נוהל עבודה רצוי מול האגודה. .8

 יש לצרף את ההסכם שמצורף להלן חתום על כל עמודיו ועל כל נספחיו .9

 

האגודה תהיה רשאית לבחור בהצעה המתאימה ביותר לצרכיה ומכל מקום אינה  •

 .או הצעה כלשהי מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר

רשאית  אהאגודה תה. מול כל מגישי ההצעות שא ומתןאין האגודה מתחייבת לניהול מ •

 עם המציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. שא ומתןלנהל מ

ודה יש התקשרות ארוכת טווח עם נותן החסויות הנוכחי וכי ידוע לשני הצדדים כי לאג •

 למציע לא תהיה כל טענה לגבי הדבר.

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

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

 השוויון.

תונה לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה, והאגודה תהיה פטורה ממתן בחירת ההצעה נ •

 כלשהי.של הצעה הסבר או נימוק לקבלה או דחייה 

 על הצעה זו לא יחולו באיזה אופן שהוא דיני המכרזים. •

תגייס חסויות ופרסומים שונים של חברות  (ולא האגודה)יתכן מצב בו האוניברסיטה  •

 ה בעניין זה.מסחריות ולמציע לא תהיה כל טענ

הצעות מטעם אדם ו/או חברה ו/או גוף שמנהל ו/או מתנהל כנגדו הליך ו/או סכסוך  •

 משפטי עם האגודה לא ייבחנו.

דחיית , בקשר עם נגד האגודהכשהיא  טענהדחה מוותר מראש על כל ימציע שהצעתו ת •

 ההצעה.

 

 

 

                                                                              ______________________ 

  חתימת המציע                                                                                                          
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האגודה לבין המציע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר חובות וזכויות משפטיות בין  •

 חתימת המציע על הסכם בכתב עם האגודה.

מאת המציע בדבר קבלת  סכמהמציע כלשהו מהווה ה ל ידיע ההצעהעצם הגשת  •

 .התנאים המוזכרים בהצעה זו

קיים מפגשי פרזנטציות עם החברות שיעברו את שלב הסינון תבחר להאגודה ייתכן ו •

האגודה. הנוכחות בפרזנטציה חובה על כל חברה  ריך שיקבע על ידיבתא הראשוני

 המציעה עצמה לנושא הנדון.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ______________________ 

  חתימת המציע                                                                                                          
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 הסכם למתן שירותים

 

 : __________________שנערך ונחתם בבאר שבע ביום

 

 -בין  -

 

 580000099 ודנטים של אוניברסיטת בן גוריון ע"ראגודת הסט

 8410501 שבע-, באר653 .ת.דכתובת: 

 ("האגודה")שתיקרא להלן:  

 

 -לבין  -

________________________________________ 

 _____________________________כתובת: 

 ________________על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה ה"ה 

 "(הקבלן)שיקרא להלן: "

 

, כהגדרת מפרסמים בפריסה ארציתוהאגודה מעוניינת בשירותי גיוס חסויות ופרסומים של  הואיל:

 בהתאם למפורט בהסכם זה;מונח זה להלן, 

 

-ושיווק בתחומי אוניברסיטת בןוהאגודה מצהירה כי היא רשאית לבצע פעולות פרסום  והואיל:

 וכי עומדים לרשותה אמצעי הפרסום המפורטים להלן בהסכם זה;בנגב גוריון 

 

והקבלן הצהיר, כי הוא בעל הכישורים, הידע והניסיון לבצע את השירותים המפורטים  והואיל:

 בהסכם זה וכי ביכולתו לבצע את כל השירותים לשביעות רצונה המלא של האגודה;

 

כמפורט לעיל  לוברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטים ביניהם, והכו והואיל:

 ולהלן בחוזה זה;

 

 לפיכך  הוסכם  הוצהר  והותנה  בין  הצדדים  כדלקמן:

 

 מבוא וכותרות ונספחים .1

 המבוא לחוזה זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
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מהחוזה  מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד. הן אינן מהוות חלקכותרות הסעיפים בחוזה זה  .1.2

 ולא ישמשו לצורכי פרשנותו. 

 

 מהות ההתקשרות .2

 .בתחום השיווק (השירותים"")להלן:  האגודה מעוניינת בקבלת השירותים המפורטים להלן

עבור  וגופים שונים לגיוס חסויות ופרסומים של חברות מסחריות אפשרת ןלקבלן תינת

(, "חסויות גיוס" )להלן: האגודה, באמצעי הפרסום והשיווק המפורטים להלן בהסכם זה

בהסכם זה. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם כי גיוס חסויות  המפורטיםבתנאים ובמגבלות 

וכי חל איסור על פרסום חסויות של אירועים דומים בתכנם או  אינו כולל גיוס חסויות

הקבלן יודע ומסכים כי האגודה רשאית להתקשר עם  , 'בנספח ברועים שיפורטו ילאים באופי

' ולא תישמע כל טענה כנגד בנספח בכל קבלן שתבחר לצורך גיוס החסויות לאירועים שיפורטו 

  האגודה בעניין זה.

 

 כי גיוס החסויות הינו לאפיקי הפרסום הבאים בלבד:  ,סכםומוצהר ומ .2.1

שירותים, לוחות במבואות ה: לוחות מודעות, ם באפיקי הפרסום השוטף של האגודהפרסו.א

בבית  ידום מכירות )קד"מ(עמדות ק, "צ'ופצ'יק" – ר אגודת הסטודנטים, עיתון האגודהאת

מסכי  9 ,פרסומית, ניוזלטר , כתבה"נגטיב" -הסטודנט, סרטוני פרסומת בקולנוע האגודה 

פרטני )בכפוף לאישור  "פוזיטיב" –סטודיו האגודה מיתוג פיזי של  פרסום ברכבי הקמפוס,

 .ועוד "נגטיב" )בכפוף לאישור פרטני של האגודה( –מיתוג פיזי של קולנוע אגודה  ,האגודה(של 

וזאת  האגודה ידרוש את אישור במהלך תקופת החוזה מצד הקבלן יידרשאשר כל אפיק נוסף 

לא תהיה טענה באשר לאפיק שלא  לקבלןבכפוף לאישורים של האוניברסיטה. מובהר כי 

 מפורט בחוזה זה.

ויגייס מפרסמים וחסויות הרלוונטיים לנושא  הקבלן יארגן  -ירידים ואירועי נושא בקמפוס .ב

 .אם לצורך, בהתשיאושר מול אגודת הסטודנטיםהאירוע 

בהתאם לדרישות האגודה מעת לעת )מובהר כי  -גיוס חסויות לאירועי תרבות של האגודה .ג

 (.'בנספח בולאירועים שיפורטו , גיוס החסויות אינו כולל גיוס חסויות ליום הסטודנט

ככל שיתקיימו במהלך תקופת הסכם וסמסטר ב' ב ,דוכני קידום מכירות באירועי פתיחת שנה.ד

 זה.

 

 הצהרות הקבלן .3

הקבלן מצהיר, כי ידועים ומובנים לו מהות השירותים המבוקשים על ידי האגודה בהתאם  .3.1

יסיון המקצועי, והמומחיות לביצוע השירותים וכל יתר נלחוזה זה וכי הינו בעל הידע, ה

 התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 המלא של האגודה.הקבלן מתחייב לבצע את השירותים ביעילות ולשביעות רצונה  .3.2
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מצהיר בזאת ומאשר במפורש כי השירותים וכל התחייבויותיו על פי חוזה זה ייעשו  הקבלן .3.3

 אך ורק במסגרת החוק ובכפוף לכל דין.

גיוס  מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של שירותי הקבלן .3.4

, בכפוף לעמידת האגודה עליו בלבדוכל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה חלות  החסויות

 .בהתחייבויותיה ובהוראות ההסכם

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו  .3.5

כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, 

ו עליו, על פי כל דין בקשר עם לם עליו, או שיוטהיטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלי

 ביצוע השירותים בחוזה זה.

 תחייבויות הקבלן ה .4

סגן מאת  להתקשרותבכתב לאחר קבלת אישור עקרוני תתבצע  חתימה על חוזה לחסות  .4.1

 .שנחתם מהחוזהסרוק . הקבלן יעביר לאגודה העתק האגודהיו"ר 

עם חברות מסחריות לפרסום באפיקי הפרסום של האגודה אינה סגירת עסקאות  .4.2

באישור האגודה ככל והפרסום אינו מהווה "פרסום אסור" ובזאת: תכנים מיניים,  מותנית 

פורנוגרפיים, סקסיזם, סיגריות ותכנים שעשויים לפגוע בסטודנטים מטעמים סבירים. 

זכות לא לאשר פרסומים שאינם לאגודה המלבד סירובה של האגודה לפרסום פרסום אסור, 

נכללים במסגרת פרסום אסור ולדרוש את ביטולם של חוזים שנחתמו בין הקבלן למפרסם 

ללא צורך במתן נימוק. כל דרישה מצד ₪,  50,000מטעמים סבירים עד לערך מצטבר של 

₪  20,000האגודה לביטול חוזה נוסף אשר הערך המצטבר של החוזים כאמור יעלה על 

התמורה שהייתה אמורה להתקבל מהמפרסם לקבלן בגין הפעילות מתוך יעד תופחת 

המינימום. למען הסר ספק כל פרסום אסור ו/או פרסום שלא אושר באמצעי פרסום חדשים 

בסעיף ₪  20,000 -שאינם קיימים בהסכם זה על שלל סעיפיו אינו כלול בערך המצטבר של ה

 .זה

פיקי האגודה בסכומים פחותים מסכומי הסף הקבלן מתחייב לא למכור את הפרסום בא .4.3

. סכומי הסף , למעט אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב מהאגודהשהוגדרו לו ע"י האגודה

 להסכם זה.  'אבנספח מפורטים 

כל חריגה מהמחירון )הנחה, הטבה, מבצע וכו'( המצורף בנספח א' שיציע הקבלן למפרסם  .4.4

 .באגודה: סיו"ר האגודה ומנהלת השיווקגורמים  שניכפופה לאישור של 

 שיטת הפרסום תהיה לפי הצעת הקבלן בהזמנה להציע הצעותהקבלן מודע לכך ש  .4.5

מתחייב להוסיף בסעיפי ההתקשרות עם נותני החסויות סעיף ולפיו, כל ההתקשרות  הקבלן .4.6

 הפרסום פעולות כל את לבצע האגודה שלהמלאה  הבאחריות אולםתיעשה ישירות מולו 

 הקבלן בין שיחתם לחוזה בהתאםבאחריותה,  אשרלנותן החסות  יםוכל השירותים הנדרש

 .החסות נותן לבין

ו/או טענה של נותני החסות יועברו לקבלן, אשר יטפל בעניין מול כל פניה ו/או דרישה  .4.7

 האגודה. 
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 לוגיסטיים תיאומים ויהיה עיסוק אשר מטעמו קשר איש להעסיק מתחייב הקבלן .4.8

הכרוכים בהוצאה לפועל של פרסומים של חברות מסחריות.  איש  ואדמיניסטרטיביים

להימצא  ש. איש הקשר יידרהשיווק של האגודה תהקשר יעבוד בהתאם להנחיות מנהל

כל אירוע אחר הדורש תיאומים לוגיסטיים ו, ירידים מבשטח באירועי קד"

 . של האגודה במידת הצורך לפי דרישתהכן ו םואדמיניסטרטיביי

בין היתר, למהנדס בטיחות, אישור  יר ומתחייב כי באחריותו לדאוג,הקבלן מצה .4.9

ורים ו/או ההיתרים חשמל, סיור מקדים, אישורי כניסה וכל האישמהנדס קונסטרוקטור, 

האגודה תעביר לפני כל   לצורך ביצוע השירותים אשר נדרשים על פי דין. בהנדרשים כיו"

 .הספציפית אירוע בנפרד את כלל האישורים הנדרשים לצורך קיום הפעילות

יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן  הקבלן .4.10

 ביצוע השירותים.

 מתחייב לבצע את השירותים במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, הקבלן .4.11

 נות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.קבנאמנות, בדיי

הקבלן מתחייב, כי השירותים נשוא הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין מכללא ובין  .4.12

כל מקרה ובקבלני משנה מטעמו  על ידי שנהוגים ומקובלים במקצוע, יבוצעו על ידו או

 .בפיקוחו ובאחריותו המלאה

דין וחשבון על בסיס  תולת עם האגודה או מי מטעמה ת לשתף פעולה אמתחייב בז הקבלן .4.13

 .וזאת לאחר דרישת האגודה על כלל הפעילות באותו החודש חודשישל 

מתחייב לדווח לאגודה ו/או מי מטעמה על ההתקדמות בביצוע השירותים, בהתאם  הקבלן .4.14

צפויה או י מטעמה על כל התפתחות חריגה מלדרישתה של האגודה וכן לדווח לאגודה ו/או 

 עם היוודע לו עליה. בפועל בנושא ביצוע השירותים מיד שאירעה

 :את הנתונים הבאים בשוטףהקבלן מתחייב להעביר לידי האגודה  .4.15

 :על פי הסעיפים הבאיםאו לפועל המפרט את העסקאות שיצ מילוי קובץ מקוון

 שם החברה איתה נחתם החוזה. .א

 החברה המתפרסמת. .ב

 .ב(עיתון, לוח מודעות וכיו"מ, סוג פעילות )קד" .ג

 סכום העסקה + אופן התשלום )כולל מועד התשלום( + פירוט לגבי כל אפיק. .ד

 .תועבר אחת לרבעון קלנדרי עם כל מפרסם מום שנחתמיכל הסכשל העתק רשימה עם  .ה

הקבלן מתחייב שלא להעלות כל דרישה ו/או טענה כספית או אחרת מכל סוג שהוא בעניין  .4.16

, כמפורט בנספח ת להסכם זה הקיימות בין האגודה לבין גורמים אחריםהתקשרויות קודמו

 ג' להסכם זה ו/או אשר יוכח, כי נערכו קודם לחתימת הסכם זה.

הקבלן מצהיר כי לא יעלה מול האגודה כל דרישות ביחס לחוזים ו/או התקשרויות אשר  .4.17

 . , בכפוף להוראות הסכם זהישיג  במועד המאוחר לתקופת ההסכם

האגודה תהא רשאית לסרב לאשר התקשרות בין הקבלן לנותן החסות, במידה ומועד סיום  .4.18

 .01/08/2019ההתקשרות עם נותן החסות יהא לאחר תאריך 
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 הצהרות והתחייבויות האגודה .5

מוצהר כי האגודה רשאית להתקשר בהסכם זה וכי ההתקשרות אושרה ע"י מוסדותיה   .5.1

 .בנגב גוריון-צד אוניברסיטת בןניעה להתקשרות מהמוסמכים ואין כל מ

 תהאגודה תשתף פעולה עם הקבלן באופן מלא, ונציגה לצורך ביצוע הסכם זה הינו: מנהל  .5.2

 .השיווק של האגודה

מהלך תקופת הסכם זה יינתן לקבלן  בלהלן,  5.4האגודה מצהירה כי בכפוף לאמור בסעיף  .5.3

 יףבסע)דהיינו מפרסמים שאינם כלולים  "מפרסמים בפריסה ארצית"זיכיון בלעדי לגיוס 

לשם קבלת  ה ארציתמפרסמים בפריסלא תהיה רשאית להתקשר עם  והאגודהלהלן(  5.4

ו/או לשם מתן שירותי פרסום וחסויות  יםמסחרי עסקיםשירותי גיוס חסויות ופרסומים של 

 אלא אם כן התקבלה הסכמת הקבלן בכתב. למפרסמים בפריסה ארצית

גופים, בפריסה ארצית" הינם  מפרסמיםאמור לעיל, לצורך הסכם זה "מהמבלי לגרוע 

מוקדים  3-יותר מעסקים עם מחוץ לבאר שבע ו/או כאלו בעלי עסקים ועמותות הפועלים 

, לרבות עסקים הפועלים בשיטת זכיינות. שבע-, אשר אחד מהם הוא בבארברחבי הארץ

 דורקס וכו'. מסעדת ג'ירף, : קוקה קולה, קרלסברג,כאמורדוגמאות לא מחייבות לגופים 

עתיד להיחתם הסכם שיתוף  םעוד האגודה מצהירה כי בינה לבין התאחדות הסטודנטי

ארציים פעולה בקשר למועדון צרכנות ובמסגרתו יהיו פרסומים של גופים מסחריים 

 .במסגרת המועדון

מסכים כי האגודה תהא רשאית לפעול  חרף האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי ידוע לו והינו .5.4

 כמפורט להלן:, וגופים אחריםלגיוס חסויות ולפרסום בתי עסק 

ואשר מפורטים  שבע-של רשתות ארציות שעסקם בעיר בארו/או סניפים זכיינים  .א

 .בנספח ג' להסכם זה

לצורך  שבע.-באר םתחוב הוא מסניפיהן ושאחד, שאינן ארציות ,ורשתות עסקים בעלי .ב

 שלהןו/או שירותים  טוביןרשתות שיווק וממכר  -הינן  "ארציות"רשתות הסכם זה 

 .הארץ ברחבי זכייניםאו /ו סניפים משלושה למעלה

לכך כי הסכמים אשר נחתמו בין האגודה לבין  םמסכי ווהינ וכי ידוע ל מצהיר הקבלן .ג

להסכם  ג' כמפורט בנספחזה זה, "( טרם חתימת חוהחברות)ולהלן: " יםשונ חסותנותני 

זכות לבלעדיות והנחות בפרסום יהיו שרירים  תתבמסגרתן התחייבה האגודה לזה, 

וקיימים ולא תישמע כל טענה כנגד האגודה כי יש בכך משום פגיעה בבלעדיות אשר ניתנת 

 במסגרת הסכם זה.

א תהיה וכי לקבלן לנותני החסות עוד מובהר כי האגודה תמשיך לעבוד באופן ישיר עם  .ד

 כל טענה כלפי האגודה בקשר עם פרסומי חברות אלו.

האגודה תעמיד לרשות המפרסמים ו/או נותני החסויות את אמצעי הפרסום הנדרשים  .ה

 שבאחריותה ותבצע את כל פעולות הפרסום לשם ביצוע השירותים כפי שמפורט להלן

 ;ה ועל חשבונהבהתאם לחוזים שיחתמו בין הקבלן לנותני החסויות בעצמה, על אחריות
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על הקבלן מוטלת האחריות והעבודה )ניהול מו"מ לקבלת אישור לביצוע פעילות( אל  .ו

בכל  , שהתקשרו עם האוניברסיטה ו/או עם כל גוף אחר,מול הזכיינים בתוך הקמפוס

 –והנוגע לעמדות קד"מ המתנגשות עם הזכיינים הנ"ל. גם אם הזכיין נתן את הסכמת

 הסטודנטים או כל גורם מוסמך אחר באוניברסיטה. אןאישור דיק את הדבר מצריך

מצהיר, כי הקבלן  לסייע לקבלן בקבלת האישורים כאמור במידת האפשר האגודה תפעל

וכפועל יוצא מכך, כפופה בנגב גוריון -גודה פועלת בתחומי אוניברסיטת בןידוע לו שהא

, כך פעילויות בשטחי האוניברסיטהבקמפוס לביצוע הרלוונטיים אישור הגורמים היא ל

שייתכן שחלק מהפעילויות לא יאושרו, ואין ולא יהיו לקבלן כל טענות ביחס לפעילויות 

במידת האגודה תפעל  .4.2בסעיף  שלא יאושרו לביצוע נוכח אי קבלת אישור כאמור

 ככל ולא תאושר הפעילות על ידי האוניברסיטה, .לסייע לקבלן בקבלת האישוריםהאפשר 

תופחת התמורה שהייתה אמורה להתקבל מהמפרסם לקבלן )לא כולל מע"מ( בגין 

זאת למעט במקרים בהם כללה   להלן. 7.1הפעילות מתוך יעד המינימום, הקבוע בסעיף 

הפעילות שימוש באמצעי פרסום חדשים שאינם קיימים בהסכם זה על שלל סעיפיו או 

 .4.2 במידה ומדובר בפרסום אסור כהגדרתו בסעיף

בשם "אגודת כלשהו שימוש  ום אשר יעשמימפרסלא יהיו שהקבלן מצהיר ומתחייב  .ז

 יםפועלאו /חלק מן האגודה ו שהםבכל צורה שהיא  זוהסטודנטים", בלוגו שלה, או ירמ

ככל שמפרסם יעשה פרסום כאמור, האגודה . ו/או פועלים בשמה באישורה שלא באישור

, יעלה סכום בסעיף זהללא אישור כמפורט תראה את הקבלן כאחראי לכך ועל כל פרסום 

וזאת מבלי לפגוע , ₪ 2,500-בלאגודה על פי הסכם זה  אותו מחויב הקבלן לשלםהמינימום 

 ביתר הסעדים המוקנים לאגודה על פי כל דין.

 אמצעי הפרסום .6

כפי שיפורט  םאשר יוכלו לשמש את הקבלן לצורך מילוי התחייבויותיו הינ אמצעי הפרסום .6.1

להלן כאשר ככל שיהיו ברשות האגודה אמצעים נוספים תעשה היא כמיטב יכולתה על מנת 

 להעמידם לרשות הקבלן;

 ב' ברחבי הקמפוס סמסטרשנה"ל ובפתיחת דוכני קידום מכירות באירועי פתיחת  -

 פרסום בעיתון האגודה. -

 .שירותיםבמבואות הולוחות  ות מודעותלוח -

 .בכפוף לאישור האוניברסיטה – מחוץ לבית הסטודנט דוכני קידום מכירות -

 .(70)לובי בניין  בתוך בית הסטודנט במהלך שנת הלימודים דוכני קידום מכירות -

. הבאת 'ב, למעט אירועים שיפורטו על פי נספח חסויות לאירועי האגודה השונים -

  להסכמת שני הצדדים על גיוס החסות לאירוע.חסות לאירועים נתונה 

 פרסום באנרים באתר האגודה. -

 (.מקדימים לסרטים )שקופית או סרטון "נגטיב" - קולנוע האגודה -

 האגודהפרטני של בכפוף לאישור  – "פוזיטיב" –סטודיו האגודה מיתוג פיזי של  -

 בכפוף לאישור פרטני של האגודה. –"נגטיב"  –מיתוג פיזי של קולנוע האגודה  -
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 "צ'ופצ'יק". –פרסום בעיתון האגודה  -

 ., בהתאם לצורךירידים ואירועי נושא בקמפוס -

 .(אישור האגודה)תלוי ב כתבה פרסומית באתר האגודה -

 .לכלל הסטודנטים יםשנשלח םומיילים ייעודיי ניוזלטר -

 באישור האוניברסיטה. ,חלוקת עיתונים -

 מסכי פרסום בקמפוס )תלוי היתכנות לוגיסטית( -

 אירועי האגודה לסטודנטים במהלך השנה )משתנה( -

 

מובהר להלן כי האגודה אינה אחראית למצב בו לא יהיה ביכולתה להעמיד את אמצעי  .6.2

הפרסום או חלק מהם, המפורטים לעיל לרשות הקבלן כתוצאה מגורם שאינו בשליטתה 

ו/או ו/או מצב כוננות ו/או מלחמה ח עליון ו( ו/או ככגון שביתה )כולל שביתת סטודנטים

או נסיבות שאין ו/או מבצע צבאי יום לימודים שרות קאפהנחיות פיקוד העורף אשר אינן מ

, אולם היא תודיע לקבלן בכתב מיד עם הבאפשרותה ו/או בשליטתה לצפות ו/או לשנות

היוודע לה על היווצרות מניעות כאמור. על אף האמור במקרה ושנת ההסכם לא תתקיים 

ו הצדדים יעד כסדרה מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות שאינן תלויות באגודה, יקבע

 להלן. התמורהמינימום נמוך יותר מיעד המינימום המפורט 

מתן השירותים את מאפשרת לקבלן  כסדרה מוסכם בזאת כי קיומה של שנת הלימודים .6.3

 לחוזה זה.  7 ביעד המינימום כפי שהוסכם בסעיף ועמידה

 בנושא זה.האגודה תהיה רשאית לפרסם מלגות לסטודנטים ולקבלן לא תהיה שום טענה  .6.4

התאחדות ב מקורןהאגודה תהיה רשאית לפרסם הטבות שונות לסטודנטים אם  .6.5

 .ובמועדון צרכנות אשר עתיד לקום מטעם ההתאחדות הסטודנטים

 התמורה .7

 התמורה אשר תקבל האגודה מהקבלן הינה כמפורט להלן:

 ₪ הקבלן מתחייב לשלם לאגודה סך של _______  .7.1

חוזה זה, האגודה תשתמש בסכומי הבטוחות אשר צירף ולא יועבר הסכום כמוסכם ב במידה .7.2

סכומי הבטוחות הן כמפורט להלן:  הקבלן כערובות להתחייבותו לעמוד ביעד המינימום.

 ח."ש 50,000 של סכום על בנקאית ערבות

כל אחד ₪  _________ ע"סחתומים שקים  4הקבלן יעביר לאגודה עם חתימת הסכם זה  .7.3

, 01/04/2020, 01/01/2020, יום חתימת ההסכםבתאריכים הבאים: לחודש  1-ברעון ילפ

01/06/2020. 

מוצהר ומוסכם, כי התמורה הינה מלאה וסופית ומתייחסת לכל ההוצאות הכרוכות  .7.4

, והנובעות מביצוע השירותים וכל יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה וכי הקבלן

אלא אם כן הוחלט אחרת  לכל תשלום ו/או גמול נוספים םזכאי ולא יהי כמו גם האגודה,

 .בכתב
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וכי הקבלן לא יהא רשאי חשבוניות מס וסרת כי ידוע לו שהאגודה לא מ ,הקבלן מצהיר .7.5

התשלומים הנקובים מלוא כנגד להפחית ו/או לקזז מע"מ מהסכומים הנקובים בהסכם זה. 

 קבלה בלבד.קבלן להאגודה ר וסתמבהסכם זה 

 אספקת ציוד וחומרים .8

באחריותה הבלעדית של אספקת הציוד והחומרים הנדרשים לכל מפרסם ו/או נותן חסות תבוצע 

התחייבויותיו . כל אחד מהצדדים ימלא אחר ם אותם מספקת האגודה, מתוך השירותיהאגודה

 תוך שיתוף פעולה מלא עם הצד האחר. בהקשר זה,

  בעלות במסמכים וסודיות .9

כל המסמכים הקשורים לחוזה זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי  .9.1

ם, ימכים אלקטרוניים, צילומהקבלן בקשר עם חוזה זה בכל צורה ואופן שהוא, לרבות מס

חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הקבלן חייב להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם ו/או להשתמש 

הנם רכושם של האגודה ושל הקבלן. במידה  – בהם לצורך ביצוע השירותים ו/או בקשר אליהם

העתקה, יעבירם או ותבקש האגודה לקבל לידה מי מהמסמכים ו/או תוצרי השירותים לעיון ו/

 ד עם דרישתה.הקבלן לידה מי

בזה לשמור על סודיות התכניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר  יםמתחייבהצדדים  .9.2

הניירות והמסמכים המתייחסים לשירותים, בין שהוכנו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או על 

הצדדים מתחייבים שלא  ה.חשבונו ובין שהוכנו על ידי האגודה ו/או מטעמה ו/או על חשבונ

 להעביר מסמכים אלו לכל צד שלישי בין בתקופת ההסכם ובין לאחריו.

במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על הצד השני יהיה אחראי כלפי כל אחד מהצדדים  .9.3

 לעיל. 9.2 סודיות המסמכים כאמור בסעיף

העתק את , לפי המוקדם, זה זהתום חודרישתה בהקבלן ימסור לאגודה מיד עם דרישתה או עם  .9.4

 .כל המידע, המסמכים או חומר אחר שנמסר לו או הוכן על ידו בקשר לביצוע השירותים

האגודה תהיה רשאית להראות נתונים כספיים ומסחריים אודות על אף האמור מוסכם כי  .9.5

 תשפ"אבשנת הלימודים  ולהעביר אותם למציעים אחריםבמהלך השנה תקבלו יההכנסות ש

 ., ובלבד שלא מדובר יהיה בנתונים מפורטים אלא בסך כל ההכנסות לפי תחומיםבלבד

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות  .9.6

ו ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים לאגודה א ןעיכבו

 שיגיעו לידי הקבלן מהאגודה בשל כל דבר ועניין הקשור לחוזה זה.

 תקופת ההתקשרות .10

ביום  וסיומה 01/08/19שתחילתם ביום  חודשים 12התקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של  .10.1

האגודה למען הסר ספק, בתום תקופת ההסכם תוכל ,"תקופת ההסכם"()להלן:  31/07/20

 לפרסם בשטחי הקמפוס.על מנת לגיוס חסויות  להתקשר בהסכם עם כל חברה

ם הקבלן מצהיר כי הינו יודע כי ביחס לחסויות הניתנות במסגרת יום הסטודנט ובאירועי .10.2

ומתקיימת התקשרות נפרדת שאין  תנפרדנערכת הזמנה להציע הצעות  'בשיפורטו על פי נספח 
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במידה והקבלן מעוניין להביא חסות ליום הסטודנט, יקבל על כך  בינה לבין הסכם זה כל קשר.

תחשב במסגרת  לאמהאגודה. יובהר כי חסות המיוחסת ליום הסטודנט  ובכתבאישור מראש 

ם לידי האגודה וכי על הקבלן להעביר את מלוא הסכו לעילהתמורה  בפרק הקבועיעד המינימום 

 .שתעביר אותו לחברת ההפקה של יום הסטודנט

 

 סיום התקשרות .11

מהוות הוראות יסודיות להסכם זה. לא  17, 15, 13, 10, 7 ,5, 4, 3מוסכם כי הוראות סעיפים  .11.1

ם מיום דרישתו בכתב של הצד המקיים מהצד המפר, תהפוך עסקי ימי 14תוקנה ההפרה תוך 

 יסודית. הפרה הפרה זו ל

 וללא עת בכל סיום לידי זה חוזה פי על ההתקשרות את להביא רשאית האגודה כי, עוד מוסכם .11.2

 :הבאים מהמקרים אחד בכל, מוקדמת הודעה

ם מיום שנמסרה לו התראה עסקי ימי 14הקבלן הפר את החוזה ולא תיקן את ההפרה בתוך 

 בכתב על כך.

 שלילת יחסי עובד מעביד .12

בהתקשרותו עם האגודה על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי ובלתי תלוי הקבלן מצהיר, כי  .12.1

וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין האגודה יחסי עובד 

ומעביד, וכל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה 

 בדיו בלבד.זה יהיו ויחשבו כעו

ישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו יהקבלן מתחייב, כי  .12.2

ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל 

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לאגודה  ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר.

רבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות חוזה ל

 זה במלואן.

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של הקבלן הנו  .12.3

עובד של האגודה, בין ביחד עם הקבלן ובין בנפרד, כי אז מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את 

סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהאגודה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם  גודה, על כלהא

קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. מוסכם בזאת כי זכות השיפוי/פיצוי 

הינה בכפוף לפסק דין חלוט או הסכם פשרה שאושר בכתב על ידי הקבלן, וכן לאחר שניתנה 

על כל טענה או דרישה של כל אדם ו/או גוף וכן לאחר שניתנה לקבלן  ידמיופן לקבלן הודעה בא

 האפשרות להתגונן בפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

 אחריות הקבלן .13

מוות, נזק  ,הקבלן אחראי באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות .13.1

או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו כתוצאה ממעשיו או מחדליו שבניגוד לדין 

 ו/או להסכם זה.
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מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה או מכל דין, יהא הקבלן אחראי לכל פגיעה, הפסד  .13.2

ה ו/או לכל אדם אחר, ונזק, כולל נזק גופני ו/או הוצאה כלשהי שייגרמו לאגודה ו/או למי מטעמ

כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או של עובד מעובדיו או מי מטעמו, בקשר עם ביצוע 

 השירותים.

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בחוזה זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם לקבלן  .13.3

ו הפסד ו/או נזק ו/או על ידי האגודה, כדי להטיל על האגודה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/א

הוצאות, כאמור, שייגרמו לאגודה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל של 

 הקבלן, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם ביצוע השירותים המפורטות בחוזה זה.

 אם ייגרמו לאגודה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ .א

בס"ק האגודה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות 

לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם,  13.2-13.3

מתחייב בזאת הקבלן לשפות את האגודה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם 

ומתן אפשרות סבירה  בכפוף לפסק דין חלוטהסכום,  להם נזק או הוצאה כאמור, במלוא

, בעד כל סכום או תשלום שתידרש האגודה לשלמו, ואותו סכום יראוהו לקבלן להתגונן

כחוב המגיע לאגודה מן הקבלן על פי חוזה זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של 

תרופה ו/או סעד אחרים.  האגודה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה לכל

על כל  מידימוסכם בזאת כי זכות השיפוי/פיצוי תקום לאחר שניתנה לקבלן הודעה באופן 

טענה או דרישה של כל אדם ו/או גוף וכן לאחר שניתנה לקבלן האפשרות להתגונן בפני כל 

בכפוף לפסק דין חלוט או הסכם פשרה שאושר בכתב על ידי ו תביעה ו/או דרישה כאמור

 .קבלןה

, על ידי הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו לאגודה ו/או למי מטעמה .ב

מיד עם דרישת האגודה. האגודה תהא רשאית  הקבלן ו/או עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו,

לבצע את התיקונים הנדרשים עקב הנזקים שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת 

 ימים ממועד דרישת האגודה. 7ע את התיקונים תוך במידה שהקבלן לא ביצ

 העברת זכויות .14

להעביר לצד ג' זכות מזכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין  אוהקבלן לא יהיה רשאי לבצע 

במשתמע ובין במפורשות מחוזה זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות 

מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי חוזה זה או בקשר אליו אלא אם קיבל אישורה המפורש ובכתב 

ות הקבלן עם קבלני משנה מקצועיים )מהנדס, חשמלאי וכד'( של האגודה. למען הסר ספק התקשר

 לא יחשב להעברת זכויות.

 

 וחותבט .15

 :האגודהבידי  קבלן יפקידהעפ"י הסכם זה,  קבלןהתחייבויות ה כללהבטחת מילוי 

 .15/09/2020-עד ל₪  50,000ערבות בנקאית על סכום של  

 "ל.הנ הבנקאית הערבותבהפקדת  ומוטליםעפ"י הסכם זה מותנים  האגודהמען הסר ספק כל חיובי ל
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 .החוזה של יסודית הפרה הינה והפרתו יסודי סעיף הינו זה סעיף

 

 יםניגוד עניינ .16

משך תקופת החוזה וביצוע השירותים לא יעסוק הקבלן בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים ב

 לאגודה.עם מתן השירותים וביצוע השירותים 

למרות האמור לעיל מובהר כי הקבלן עוסק בפרסום ובגיוס חסויות עבור אגודות סטודנטים נוספות 

כניגוד עניינים עם מתן  תיחשבעבור אגודות סטודנטים אחרות לא  פעילותווגופים נוספים, וכי 

 השירותים לאגודה.

 ביטוח .17

 .תוהקבלן מתחייב בקיומן של פוליסות ביטוח כנדרש מתוקף פעילו .17.1

אישור קיום הביטוח המפורט בנספח ד' כשהוא 30/09/2019עד לתאריך הקבלן מתחייב להעביר  .17.2

 סעיף זה הינו סעיף יסודי והפרתו הינה הפרה יסודית של החוזה. חתום כדין על ידי המבטח.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לכך שפוליסות הביטוח כאמור תישארנה  .17.3

כל תקופת החוזה ולא תבוטלנה, אלא אם ניתנה הודעה על כך מראש ובכתב בתוקפן במשך 

 לאגודה על ידי חברת הביטוח.

 שונות .18

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. .18.1

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד האגודה או הקבלן לא ייחשבו  .18.2

 יות האגודה או הקבלן לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.ויתור על זכווכ

 הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתןהכתוב בחוזה זה ממצה בלעדית את המוסכם בין  .18.3

שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים  שקדם לחתימתו, או

יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה 

 בין האגודה לבין הקבלן, אם היו.

כתובות הצדדים הינן כבכותרת לחוזה זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות דלעיל  .18.4

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה ביד או  72תחשב כנמסרת לידו בתום 

 בעת מסירתה. –מחשבים נשלחה בתקשורת 

ידי החתומים על חוזה זה או -מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בכל מקרה שתוגש תביעה על .18.5

 .שבע בלבד-מית לבית משפט בעיר בארמי מבאי כוחם, תהא סמכות שיפוט מקו

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 מינימום מחירון - 'א נספח

 משיקולים מסחריים, על מנת לקבל נספח זה, יש ליצור קשר עם סיו"ר אגודת הסטודנטים במייל.

 אירועים באחריות האגודה -נספח ב'

 

להם חסויות. מוסכם כי האגודה רשאית  להשיג האשר באחריותהאגודה,  אירועינספח זה נועד להגדיר את 

ככל ולא הייתה פנייה מצד האגודה  לצורך גיוס חסויות לאירועים אלו, באם תמצא זאת לנכון.לפנות לקבלן 

 הקבלן לא ישווק את האירוע או אירועים דומים באופיים.

 

 להלן פירוט האירועים:

 יום הסטודנט. .1

 .אילתב לסטודנטים סוף שבוענופש  .2
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 עסקים ועמותות חריגות –נספח ג' 

 

 קבוצת הפורום

 שבע-באר לנדוור קפה •

 פאב -שבע -בטי באר •

• Re – Bar בריאות משקאות 

 מכון כושר–פ ייגרייטש •

 קמפאי •

 ווק-קמפאי סטריט •

 טאפאס בר סמילנסקי •

 קפאסה •

 ספרייה •

 

 זכיינות אוניברסיטה

 . זכיין באוניברסיטה - אקדמון •

 זכיין באוניברסיטה -דה באר שבע גלי •

 זכיין אוניברסיטה -מקסיקני  •

 זכיין באוניברסיטה -קרנף  •

 זכיין באוניברסיטה –דיילי  •

 

 נוספים

 מסעדה -דאבי -אבו •

 מסעדה -ג'וני קריספי  •

 מזון לחיות -ספידוג  •

 איילים עמותת •

 עמותת תנופה - עמותת ג'נריישן •

 מיראז'עמותת קרן  •

 תחנת דלק -שבע -בארפז מבואות  •

 שבע-באר ריקושט •

 "בארה סטודנטים – ארזשחם •

 שילוח הפקותשפע/ •

 מסעדה – בסטה פסטה •

 שבע-באר –רולדין  •

 מסעדה –קפה קפה  •

 פורטוגליס •

 אגאדיר •

 המלביה •

 זאפה באר שבע •

 (.MOOD) הסטודנטים הקשור במועדון צרכנות דיגיטליהסכם עתידי עם התאחדות  •


