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 גוריון בנגב-של אוניברסיטת בן האגודה הסטודנטיאלית

StudentFest 2020 
 תש"פהזמנה להציע הצעות להפקת יום הסטודנט 

 
( מזמינה בזאת  "האגודה" גוריון בנגב )להלן:- של אוניברסיטת בן האגודה הסטודנטיאלית

 . Student Fest 2020חברות רלוונטיות להציע הצעות להפקת  

 

 אופן הגשת הצעה:

   bikoret@aguda.bgu.ac.il: -את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל ל

 tarbut@aguda.bgu.ac.il-ל וגם

 האגודה הסטודנטיאלית  -עבור: רמ"ד תרבות 

  . תתקבלנה הצעות שהוגשו באיחורלא  ,12:00 בשעה 20/11/2019-ה רביעי יאוחר מיוםלא 

חובה לצרף להצעה את כל   .קבלת ההצעה יתקבל בדוא"ל חוזר מיו"ר ועדת ביקורת  אישור של

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

 

רמ"ד תרבות בכתובת דוא"ל:  , נתאי ברל לצורך קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות 

tarbut@aguda.bgu.ac.il  :2321303-054, או בטלפון . 
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 הזמנה להציע הצעות
 

  האגודה הסטודנטיאלית עבור  Student Fest 2020האגודה מזמינה בזאת הצעות להפקת 

 גוריון בנגב. - באוניברסיטת בן

 הזולה ביותר או כל הצעת אחרת.האגודה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .1

 בהזמנה זו:  .2

  גוריון - של אוניברסיטת בן האגודה הסטודנטיאלית – "האגודה"ו/או  "המזמין" .א

 בנגב. 

 המפיק אשר ייבחר לבצע את העבודות נשוא הצעה זו.  –  מציע""ה .ב

המציע מצהיר ומתחייב כי הינו בעל ניסיון של חברת הפקה בהפקת אירועים בסדר גודל של   .3

 משתתפים לאירוע בודד, כחברת ההפקה הראשית של האירוע הרלוונטי.   15,000לפחות 

  1,800,000המציע מצהיר ומתחייב כי הינו בעל ניסיון בהפקת אירוע בודד בעלות כוללת של  .4

 ונה מאות אלף שקלים חדשים( לפחות. מיליון ושמ  :במיליםו₪ )

₪   350,000המציע מצהיר ומתחייב כי הינו בעל ניסיון בגיוס חסויות בהיקף של לפחות  .5

 שלוש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים( באירוע בודד לפחות. :במיליםו)

הגודל  אירועים בסדר  3המצוינים לעיל, נדרש ניסיון של לפחות  5- ו 4, 3בהמשך לסעיפים  .6

 המדובר. 

במקביל להגשת ההצעה נדרש המציע לצרף אישורים רלוונטיים המעידים על ניסיונו   .7

 והמלצות עבר. לא יתקבלו המלצות ללא דרכי התקשרות עם הגורם הממליץ.  

על המציע להציג לוח זמנים מפורט לתהליך הפקת הפרויקט וביצועו )עד מועד האירוע עצמו   .8

 השטח לקדמותו(. קיפול והחזרת ח זמנים ללו ו

 . 2020 חודש מאיעתיד להתקיים במהלך  האירוע   .9

יותאם   , אשר האירוע המרכזיבעבור על המציע להציג תכנית עבודה ותקציב אירוע מלא  .10

. במסגרת ההצעות לאירוע המרכזי תבקש האגודה  אנשים 20,000-עד כ  15,000-לקהל של כ

 לקבל כי ישולבו התנאים הבאים: 

גוריון בנגב אך בתחומי העיר  -מחוץ לכותלי אוניברסיטת בן  –מיקום האירוע  .1

או   באר שבע. האגודה פתוחה להצעות בנוגע למיקום האירוע ברחבי העיר 

 של עד עשרים וחמש דקות נסיעה מאוניברסיטת בן גוריון. בטווח 

כולל הצעה ראשונית לליינאפ   – רכזית עם הופעות של מיטב האמניםבמה מ .2

 מת אמנים מופיעים( בעבור האירוע.  )רשי

ניתן להציע  יכולה לכלול תוכן מסוגים שונים.  אשר במה משנית אחת לפחות  .3

 יותר מבמה משנית אחת.
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המשתמשים   דוכני אלכוהול ומזון בסדר גודל מגוון המתאים לכמות הקהל  .4

 .בכלים ידידותיים לסביבה

 מתחמי פעילות חווייתיים. .5

 מתחמי ישיבה מעוצבים.  .6

סטודנטים    -אירוע ולקהל היעד  מספר רב של אטרקציות המתאימות להיקף ה .7

 גוריון בנגב. - באוניברסיטת בן

מערכי הסעה מאזור וכוללת התואמת את אופי האירוע  מעטפת לוגיסטית .8

 , מתחמי שירותים וכיו"ב.לשטח האירוע וחזרהבנגב גוריון -אוניברסיטת בן

 

מסיבות בריכה במרכז   2ייערכו  מסיבות הבריכה:  להציע הצעה גם לקיומן של יש  , בנוסף .11

איש כל אחת   6,000-. מסיבות הבריכה יותאמו ל גוריון בנגב-אוניברסיטת בןהספורט של 

במה מרכזית המארחת דיג'יי מתאימים ומופע אחד של הרכב מהשורה   : ויכללו לפחות

 הראשונה במוסיקה הישראלית.  

המציע יהא אחראי לקבלת כל האישורים מכל הגורמים הרלוונטיים לצורך קיום האירוע   .12

לפנות בוקר, ולצורך מסיבות   05:00המרכזי )רשות מקומית, משטרה וכו'( עד השעה 

ישתנו רק עם אישור בכתב מהאגודה. כמו כן המציע יהא אחראי  השעות המצוינות  .  הבריכה

 לערוך בדיקות בדבר שיעור הרעש המותר במהלך האירוע ולהתאימו להוראות המשטרה.  

המציע יהא אחראי להסדרת נושא זכויות היוצרים מול הגופים הרלוונטיים ולכל תשלום   .13

 שיחול בגינם. 

די, ליתן למציע הזדמנות לתקן פגמים טכניים  האגודה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלע .14

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

בחירת ההצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה, והאגודה תהיה פטורה ממתן הסבר   .15

 או נימוק לקבלה או דחייה של הצעה כלשהי. 

 איזה אופן שהוא דיני המכרזים. על הצעה זו לא יחולו ב .16

מציע שהצעתו תידחה מוותר מראש על כל טענה שהיא כנגד האגודה, בקשר עם דחיית   .17

 ההצעה. 

חובות וזכויות משפטיות בין האגודה לבין המציע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר חתימת   .18

 המציע על הסכם בכתב עם האגודה.  

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. האגודה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים  .19

הצעות מטעם אדם ו/או חברה ו/או גוף שמנהל ו/או מתנהל כנגדו הליך ו/או סכסוך משפטי   .20

 עם האגודה לא ייבחנו. 
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נוכח האופי הדינמי של ארגון האירוע, האגודה תהיה רשאית להשלים פרטים אודות   .21

המציעים והכנת החוזה  , במסגרת המו"מ עם  זמנים  וח האירוע, כגון תקציב, אופי האירוע ול

 עם המציע שהצעתו תבחר.

לאגודה שמורה הזכות לעבור להצעה הזוכה השנייה, במידה והמו"מ בקשר לחוזה המפורט   .22

 לא יצלח והכל בהתאם לשיקול דעתה.

  500,000המציע מתחייב להעמיד ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת בזמן על סכום של   .23

ממועד חתימת    ם קלנדרייםימי  7דד המחירים לצרכן, בתוך  למ   ₪ )לכל הפחות( כשהוא צמוד

 ההסכם. 

המציע נוטל על עצמו את האחריות לביטוח ושיפוי בגין האירוע וכן המצאת אישורים   .24

 ורישיונות נדרשים  לקיום האירוע. 

עצם הגשת הצעה להפקה ע"י מציע כלשהו מהווה הסכמה מאת המציע בדבר קבלת התנאים   .25

   .בהצעה זורים המוזכ

סכם. יובהר כי לאגודה  המצורף לקול הקורא הסכם, תנאי לקבלת ההצעה הינו חתימה על ה  .26

 שמורה הזכות להתאים את ההסכם ולבצע שינויים באמצעות נספח אשר יתווסף להסכם. 

חברות אשר יעברו את שלב   .12:00 בשעה  20.11.2019-ה שני ת ההצעה יש להגיש עד יום א .27

 . 24/11/2019-שיערך ב  הסינון יזומנו למפגש פרזנטציות

רמ"ד  , נתאי בר  לפרטים נוספים והבהרות  האגודה הסטודנטיאליתהקשר מטעם  איש .28

 . tarbut@aguda.bgu.ac.il  תרבות:

  בשנים האחרונות. מצ"ב נספח המציג אילוסטרציה של אירועי יום הסטודנט   .29
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האגודה  -יום הסטודנט אירועי  -א' להזמנה להציע הצעות נספח 
 גוריון-של אוניברסיטת בן הסטודנטיאלית
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   ה ס כ ם 
 

 אר שבעבב 2019יום____ לחודש____ שנת שנערך ונחתם ב
 
 :ןב י 

 
  580000099בן גוריון ע.ר.  האגודה הסטודנטיאלית  

 84105ב"ש  653שכתובתה ת.ד.             
 "( אגודה)להלן: "ה                

 
 

 ל ב י ן:
 

   ____________ ח.פ.  _______________   
 ____________________שכתובתה ______   
 "(החברה: "להלן)             
   

 
ולפי מסורת אגודות הסטודנטים במדינת ישראל לרבות האגודה,  הואיל:

 ";  Student Festמקיימות הן אירוע שנתי הידוע בכינויו "
 

שיך במסורת השנתית כאמור ולקיים את וברצון האגודה להמ והואיל:
     ."(האירועים)להלן: " תש"פ לשנה"ל Student Festאירועי 

 
ופרסמה לשם כך  האירועיםהפקת מעוניינת בשירותי והאגודה  והואיל:

 ;האירועיםחברת הפקות לביצוע  לבחירת הזמנה להציע הצעות 
 

ה, והאגודה קיבלה את הצעת החברה, הכל תוהחברה הגישה הצע והואיל:
 חוזה זה ולמפורט בו;מוסכם בבכפוף ל

 
בהפקת אירוע  והיכולת הידע ,מצהירה כי יש לה הניסיון והחברה והואיל:

חברי האגודה, סטודנטים   –בסדר גודל המתאים לקהל היעד 
 ואורחים הכל כקבוע בהסכם זה;

 
והחברה הביעה את רצונה והסכמתה, להפיק, לערוך, לנהל ולקיים  והואיל:

  בהצעת החברה , כמפורט האירועיםבעצמה עבור האגודה את 
 לאגודה; והוגש קציב אשרובהצעת הת

 
  העלות את תוכן התחייבויותיהם על הכתב והצדדים החליטו ל והואיל:

 בהתאם למפורט בהסכם זה. 
 

 הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 
 להסכם והנספחים המבוא 
 

 .מנומ להסכם זה יהוו חלק בלתי נפרד והנספחים המבוא  .1

 

 ו להלן: ם שיפורטילחוזה מצורפים כנספחים המסמכ .2

 .ואושרה על ידי האגודה שהוגשה לאגודה על ידי החברה הצעת החברה -'אנספח  •



 2 

ואושר על ידי  שהוגש לאגודה על ידי החברה – האירועיםתקציב     -'בנספח  •

 .האגודה

שהוגש לאגודה על ידי החברה ואושר על ידי  - לוח זמני הפקת אירוע -ג'נספח  •

 האגודה.

שהוגש לאגודה על ידי החברה ואושר על ידי  רועיהסכם חסויות לא –נספח ד'  •

 . האגודה

שהוגש לאגודה על ידי החברה  – אישור מבטח על כיסוי ביטוחי –נספח ה'  •

   ואושר על ידי האגודה.

 

  הצדדים והצהרותמות הסכ

 

 האירועיםלהפיק, לערוך, לנהל ולקיים בעצמה את  ממנה בזאת את החברההאגודה  .3

וכן לקבל על עצמה את מלוא האחריות  . בלבד תש"פה"ל עבור האגודה, וזאת לשנ 

 .מדובר באירוע מטעמהבאותו אופן שבו היה  לכך בקשר

תהא על החברה, הכל כמפורט בהסכם זה.   Student Festרוע יהאחריות הכוללת לא  .4

האגודה מבלי לגרוע מאחריותה זו, ומבלי להטיל על האגודה אחריות כלשהי, 

ו/או   האירועיםברה בכל עניין הנוגע לעריכת פעולה עם החותשתף סייע ת

כמו כן, מתחייבת האגודה למסור  ה ובנגישות לציבור הסטודנטים.יבפני

  הקודמים. Student Festי  אירועלחברה את כל הידע שברשותה, שנצבר מתוך 

  ביטוח,  נוטלת על עצמה החברה את מלוא האחריות להכנת, הפקת, במסגרת הסכם זה  .5

, ובכלל זה החברה תתקשר עם הגורמים נשוא הסכם זה אירועיםהעריכת וניהול 

החברה תשמור על שקיפות מלאה כלפיי האגודה לכל . האירועיםשידרשו לצורך הפקת 

ותעביר לאגודה על פי דרישתה כל   והתקשרויותיה עם גורמים אחרים, האירועיםפרטי 

להכנות לקראת מסמך ובכלל זאת קבלות, חשבוניות וכיו"ב הנוגע לאירוע ו/או 

  .האירועים

, ולא לא תשולם עמלת הפקהכמפורט בהסכם זה,  האירועיםמוסכם, כי בגין הפקת  .6

יגולם כל סכום שהוא כעמלת הפקה במסגרת סעיפים אחרים שהוצגו ו/או יוצגו 

 , תהא זכאית לחלוקה ברווחים אשר ינבעו ממכירת כרטיסים החברה. לאגודה

 . 8כמפורט בסעיף 

 

 אלף _________)₪  ________ בסך כולל של   ר כרטיסיםות למכחייבתמ החברה .7

מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו  .האירועיםהפקת ולהעביר סכום זה לטובת  לפחותש"ח( 

הנמוך מהסכום  בסכוםבמידה וחברת ההפקה תמכור כרטיסים  ,תהיה זכאית האגודה

לסכום  ₪  _________תשלים חברת ההפקה את ההפרש בין הסך של , הנקוב לעיל

 .שיתקבל ממכירת הכרטיסים בפועל
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לעיל, תתבצע  7כנקוב בסעיף  ,בלבד ממכירת הכרטיסיםאשר יתקבלו להכנסות ביחס  .8

 ממכירת הכרטיסים באופן הבא: חלוקת רווחים 

 

מכרו  י , אם₪ )כלומר ________מעבר לסך כולל של  הכנסה ממכירת כרטיסים

 ₪( תתחלק באופן הבא: ________כרטיסים בשווי כולל העולה על 

 תהיה החלוקה:₪  _______ -₪ _________בגין הכנסות ממכירת כרטיסים בין 

 מהסכום יועברו לאגודה אל מול קבלה.  25% .חברהיועברו ל מהסכום 75%

₪ תהיה החלוקה:  _______ -₪ _________בגין הכנסות ממכירת כרטיסים בין 

 עברו לאגודה אל מול קבלה.  מהסכום יו 15%מהסכום יועברו לחברה.  85%

 ₪90% תהיה החלוקה:  _________בגין הכנסות ממכירת כרטיסים בסכום שמעל 

 מהסכום יועברו לאגודה אל מול קבלה.  10%מהסכום יועברו לחברה. 

חברת  .כשכרה בגין ההפקה, כשסכום זה כולל מע"מהסכום המועבר לחברה יהיה 

 בול זה.  לאגודה חשבונית מס בגין תקתציג ההפקה 

 

יובהר כי כלל הסכומים עבור מכירת הכרטיסים, יועברו ישירות לחשבון החברה, עד לביצוע  .9
ההתחשבנות, כאמור בהסכם זה. החברה תציג לאגודה את הכרטיסים המהווים חשבונית 

 לעיל. 8מס, כהוכחה לתקבולים ממכירת כרטיסים, בהתאם לאמור בסעיף 

 

הידע, הכישורים והניסיון להפיק, לערוך, לנהל  החברה מצהירה בזאת כי הינה בעלת .10

על סמך  ש ידוע לה כהגדרתו וכמתחייב מהסכם זה, וכי  האירועיםולקיים בעצמה את 

 הצהרותיה והתחייבויותיה עפ"י הסכם זה התקשרה עמה האגודה. 

 

החברה מתחייבת לפעול על פי לוח הזמנים לביצוע הפרויקט כפי שסוכם ונחתם  .11

 להסכם זה.  'גנספח בכמפורט 

 

החברה מצהירה בזאת כי אין מצידה כל מניעה משפטית ו/או חוקית ו/או אחרת ו/או  .12

וההתחייבויות עפ"י  האירועיםהתחייבות סותרת אחרת כלפי כל אדם אחר לקיום 

 הסכם זה.

 

ו/או האישורים לפי כל  תהרישיונוכל  את החברה מצהירה ומתחייבת, כי תדאג לקבל .13

עסק וכל אישור אחר  ןרישיולרבות על חשבונה, בשטח המיועד,  האירועיםדין לקיום 

אישורים מהרשות המקומית אשר בתחום שיפוטה הוא מצוי, אישור משטרה, 

ו/או כל אישור אחר הדרוש לשם מד"א, כיבוי אש הנדרשים מאוניברסיטת בן גוריון, 

לרבות  תיונוהרישוכי הוא עומד בכל תנאי האישורים ו/או  האירועיםקיומו החוקי של 

כל האישורים הדרושים בכל הנוגע לזכויות יוצרים במופעים, שירים, לחנים טקסטים 
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החברה מתחייבת לשפות את האגודה בעבור כל נזק שיגרם לה, כספי או אחר,  .וכו'

, האגודה תעשה ככל יכולתה על מנת לאפשר עקב אי מילוי סעיף זה על ידי החברה

 דרישה או לחיוב כאמור. לחברה להתגונן ו/או להתנגד ל

 

בטיחות מטעמה אשר תפקידו יהיה לתאם ולפקח על מהנדס החברה מתחייבת למנות  .14

 רוע.  יכל הנושאים הבטיחותיים הקשורים בא

 

החברה מתחייבת להביא לכך שהרישיונות והאישורים אשר יוצאו על ידה כאמור לעיל,  .15
 ים בנוגע לאירוע המרכזימשתתפ 18,000יתייחסו למספר משתתפים בהיקף של לפחות 

עסק. כמו כן  לקבלת רישיון, בכפוף איש בכל אחת ממסיבות הבריכה 6,000ובהיקף של 
יודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות משום התחייבות כלשהי מצד האגודה בנוגע 
למספר המשתתפים הצפוי. באחריות החברה להכין תכניות עבודה לקבלת אישורים של 

כך  משתתפים בכל אחת ממסיבות הבריכה 6,000-באירוע המרכזי ו משתתפים 18,000לפחות 
שבכל מקרה אם תהיה הענות כזו לאירוע באחריות החברה יהיה להוציא את כל האישורים 

 הדרושים לכך. 
 

משטרת מ החברה מצהירה ומתחייבת כי תדאג בנוסף לאמור לעיל לקבל אישור  .16

ן ספציפי, וזאת בנוסף לכל אישור כללי המצוי באופכל אחד מהאירועים לקיום ישראל 

לרבות מספר האנשים אשר של האישור, עמוד בכל תנאיו תוכי  המצא בידיו/או שי

 תותר כניסתם לאירוע, סדרי שמירה ובטחון וכו'. 

 

עפ"י  תמבלי לפגוע בהוראות הסכם זה, קיומם של כל האישורים ו/או כל הרישיונו .17

, ובמידה ולא יתקבלו האישורים האירועיםומו של לקיהכרחי תנאי  םהינ הסכם זה

, אלא אם הדבר ו/או הרישיונות, יחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה מצד החברה

נבע מנסיבות בלתי צפויות שאינן בשליטת החברה והחברה עשתה את כל הפעולות 

 . הסבירות והמקובלות לצורך קבלת האישורים

 

א תדרוש מהאגודה כל סכום שהוא בגין ל, החברה מצהירה בזאת כי בכל מקרה .18

במישרין ו/או בעקיפין ו/או הפסדים  האירועים הוצאות כלשהן שהיו לה בקשר עם 

הסכומים שצוינו במפורש בהמשך הסכם זה, למעט  ,האירועיםשיהיו לה אם יהיו בגין 

החברה תשלם כל סכום   .האירועיםכסכומים אותם מתחייבת האגודה להוציא לטובת 

בתנאים הנדרשים, לרבות בעבור תאורה, הגברה,  האירועיםקיומו של  שםלשיידרש 

תשלום נזק למתחם , םבאירועיבקשר עם זכויות יוצרים תשלום  הקמת במה,

הדפסה ועלויות   ,, תשלום עבור גרפיקההאירועים, תשלום שימוש בשטח האירועים

תשלום  טה,מחלקת הביטחון של האוניברסילשלום תמשטרה, עבור שילוט, תשלום 

במתווה  האירועיםקיומו של  שםוכל תשלום אחר שיידרש ל , תשלום תמלוגיםלאמנים

 ועדת המכרז מטעם האגודה.ושהוצג ל
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האגודה מצהירה בזאת כי הינה מוסמכת להתקשר עם החברה בהסכם זה וליטול על  .19

 עצמה את ההתחייבויות כאמור בו.

 

תוך שיתוף פעולה  האירועיםעול לקיום הצדדים מצהירים בזאת כי הינם מעוניינים לפ .20

לעשות כל שבידם כמו כן הם מצהירים   ושקיפות מלאה לאורך התהליך, ואחריו.  מלא

 . האירועיםושאר באי , לטובתם והנאתם של חברי האגודה, האירועיםלהצלחת 

 

בכל אפיקי   האירועיםאפשר לחברה לפרסם או לשווק את להאגודה מתחייבת  .21

בהתאם לתוכנית שתוגש ותאושר  ,שות האגודה ללא כל תשלוםהפרסום העומדים לר

 .הסכם זה ובהתאם לפרק: "פרסום" בהמשך  מראש,

 

 והתחייבויות החברה האירועיםתוכן 

 

בתאריך  מושיתקיי Student Fest ית אירועאהחברה מתחייבת בזאת להפיק  .22

 .כפי שייקבע בהמשך על ידי האגודה בכל אתר _________

 

יהיו ברמה  Student Fest ילעשות ככל יכולתה לכך שאירוע יבתהחברה מתחי .23

  ביותר.  המקצועית וארגונית גבוה

 

כאשר המתחמים  נבחרבהתאם לקונספט ש האירועיםהחברה מתחייבת להפיק את  .24

, בהתאם לתוכנית שתאושר מראש, לפני אשר יהיו באירוע יכילו מוטיבים מרכזיים

   .אגודה הסטודנטיאליתגשה לבהצעת החברה כפי שהושתפורסם, ותפורט 

 

 

באחריות החברה לדאוג למתחם עצמו ובכלל זאת כל הקשור לעיצובו, להכשרת 

השטח תוך תיאום עם הנוגעים בדבר ובכלל זאת המשטרה, מהנדס הבטיחות וכל גורם 

   אחר מוסמך אחר.

  

)אלא אם יוחלט אחרת ע"י האגודה,  ברציפות כומשיי האירועיםהחברה מתחייבת כי  .25

 ____ליום ועד  _______ בשעה _____תאריך ב ום _י, החל מ(כוח עליוןאו בשל 

 או בסמוך לאחר מכן, כפי שיסוכם.  _____בשעה  ______אריך ת

 האירועיםשטחי  ןהחברה מתחייבת לקחת על עצמה באופן בלעדי את האחריות לניקיו .26

זדכות על כמו כן מתחייבת החברה לה , במהלכו ולאחר סיומו.האירועיםלפני 

או הרשות למקרקעי \ו עיריית באר שבעלרבות השטחים מול הגורמים הרלוונטיים 
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ולשפות את האגודה בעבור כל נזק שיגרם לה, כספי או אחר, עקב אי מילוי   ,ישראל

האגודה מתחייבת להודיע לחברה על כל דרישה או טענה  . סעיף זה על ידי החברה

 ברה, במידת האפשר, לתקן את הנדרש. מהגורמים הנ"ל באופן מידי ולאפשר לח

 

או בהתאם שרוולי כניסת קהל  18החברה מתחייבת להעמיד בכניסה למופע לפחות  .27

שרוולים, גם כן  6ובמסיבות הבריכה לפחות  להנחיות הרשויות, לפי הגבוה מביניהם

כל יעמדו שני שומרים, האחד יבדוק כי בכל שרוול  .בהתאם להנחיית הרשויות

תקפה עם מדבקת חבר אגודה העל תעודת סטודנט כרטיס סטודנט, הינו במשתתף בעל 

 טחונית. יוהשני יערוך בדיקה ב תש"פ לשנה"ל

 

  ידי -שהוא ייקבע על)אומנותי, תרבותי וכדומה(, הרי  האירועיםבכל הקשור לתוכן  .28

 בכפוף למסגרת התקציבית הנתונה. ו בהתייעצות עם החברה האגודה

 

קבלות ו/או הין הצדדים, מתחייבת החברה להציג את כל לצורך ביצוע ההתחשבנות ב .29

אסמכתאות לכל התשלומים וההוצאות שיתבצעו על ידה ומטעמה. החשבוניות ו/או ה

בנוסף מתחייבת החברה להציג כל חשבונית שהיא הנפיקה ויועד לתשלום נותני חסות,  

ש כל מרת לעצמה את הזכות לבקהאגודה שו או זכיינות. )קידום מכירות( קד"ם

 .Student Fest, וכיו"ב הקשור במישרין או בעקיפין למסמך, חשבונית, הסכם

 

הסכם בינה לבין ספקי   כל לעדכן את האגודה טרם חתימה עלהחברה מתחייבת  .30

להעביר לאגודה העתק מכל הסכם אשר  וש"ח  50,000על בעלות של מ האירועים

כל טרם ליידע את האגודה , בנוסףבכל תחום שהוא ו האירועיםלבין ספקי  ייחתם בינה

   .₪ 50,000ובתנאי שההסכם עולה על  שייחתםשינוי ו/או תוספת להסכם  

 

 

 האירועים

 

יכלול את כל המפרטים והאטרקציות שפורטו בהצעת החברה, כפי  האירועיםמתחם  .31

 ו/או כפי שיוסכם בין הצדדים.  ,שהועברה לאגודה

 

, או בכל מיקום אחר שייקבע על  _מרכזי ברחבת______מתחם  ליכלו המרכזי האירוע .32

 . _____בין השעות  __________ביום  ידי האגודה,

 

החברה מתחייבת להקים ולהפעיל מתחמים באירוע כמפורט להלן: מתחמי ממכר מזון  .33
כניסת קהל, מתחמי ברזיות, ומשקאות, מתחמי ישיבה, במה מרכזית ומשנית, שירותים, 

שיוסכם שיוסכם בין הצדדים ומתחמים נוספים כפי  כפי)קד"מ ומתקנים( אטרקציות שונים 
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בהתאם ללו"ז  האגודה, הכל בהתאם לתכנית מתאר השטח שתוגש לאישור של בין הצדדים
, וזאת )נספח ג'(. בכל מקרה בו תהיה מחלוקת בין הצדדים האגודה היא הסמכות הקובעת

 תקנון הרישוי וכל בהתאם לכך כי החלטתה תהיה בהתאם לתוכנית האירוע, נהלי הביטחון,
  .הוראה מגורם מוסמך

 
החברה מתחייבת כי תדרוש מכלל הספקים שיבחרו להעניק שירותים באירוע, לרבות   .34

או ידידותיים לסביבה \ושתייה מתכלים כוסות ברים ודוכני מזון, שימוש בכלי אוכל ו
על  באופן מוכח לעומת כלי פלסטיק. כל חריגה מכלל זה תהיה באישור האגודה בלבד.

ימים  30וכוסות השתייה החברה להמציא לאגודה דוגמאות ואישורים אודות הכלים 
 לפחות בטרם האירוע. 

 

ובמידת הצורך  האירועיםלפני  את שטח המתחמיםלהכשיר החברה מתחייבת בזאת  .35

ולהזדכות עליהם מול הגורמים הרלוונטיים כאמור בסעיף  האירועיםלקראת ובמהלך 

 .להסכם זה 26

 

אזור  המרכזי, מתחם הסעות ב ע האירותחייבת בזאת לגדר את שטח ה מהחבר .36

אל  המרכזי האירוע, מתחם הסעות חזור משייקבע בהסכמת האגודה אוניברסיטהה

בהתאם לדרישות  , דרכי הגעה וגישה לאירוע המרכזי וזאתאזור האוניברסיטה

 .המשטרה

 

, רועיםהאיבאחריות לאספקת כל תשתית נוספת הנדרשת לקיום  תשאהחברה  .37

 ושאינה נמצאת בשטח.   

 

החברה מתחייבת לקבל את האישורים המתאימים ולעמוד בכל התנאים לשימוש  .38

 המתחמים הרלבנטיים יכפי שיוגדרו על ידי מנהל האירועיםשטח ב

 

 

  לוח זמנים מפורט שיותאם עם לוח הזמנים )נספח ג'(. החברה מתחייבת בזאת להציג .39

   ידי-עלועיצובו המתחם תכנון לבצע  החברה חייבת מתעד לתאריך שייקבע בנספח ג', 

 , שתיחתם על ידי שני הצדדים. תוכנית מתאר שטח ולהגיש מקצועי מתכנן שטח

 

 .אח"מיםל ונפרדת תמיוחד כניסההחברה מתחייבת בזאת להקצות  .40

 

או בהתאם להנחיות הרשויות, לפי ברזיות  20כי לאורך כל האירוע יהיו החברה מתחייבת  .41
 ראויים לשתייה לרשות המשתתפיםמים  תקינות ובהם יזרמו , כאשר הברזיותיהםמבנהגבוה 

אשר יוסכמו בין  בנקודות שונות באירוע האירועבאופן רציף וללא הגבלה למשך כל שעות 
ידיים במתחמי  לשטיפתבנוסף, מתחייבת החברה להנגיש במתחם ברזיות  הצדדים.

 מן.השירותים ולהציב שילוט גדול המורה על מיקו
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החברה מתחייבת בזאת להעמיד כמות דוכני מזון ודוכני ממכר משקאות אשר יספקו שירות  .42
-מכירת מרכולתם בהתאם לתוכניות האירוע כפי שאושרו על ידי האגודה, בהם לא יפחת מ

. אשר תוצג בצמוד לדוכן בצורה ברורה לאורך כל האירוע בעלי תעודת כשרות תקפה 50%
אשר מופרדים מהמזון שאינו  טבעוניי/מזון צמחונחות שני סוגי החברה מתחייבת שיהיו לפ

. החברה מתחייבת בזאת לפקח לפני האירוע ובמהלכו שמחירי המזון טבעוני\צמחוני
מוסכם בין הצדדים כי רשאי . האגודהוהשתייה לא יעלו על המוגדר במחירון שיאושר על ידי 

עבר למחירון הבסיס הקבוע וזאת זכיין המזון להוסיף מוצרים נוספים או משודרגים מ
לא יימכר כל פריט שלא הוצג  החברה תעשה כמיטב יכולתה, לוודא כיבידיעת הצדדים. 

לאגודה מראש והוגדר עבורו מחיר במחירון המוסכם )כולל סוגי תוספות, גדלים שונים של 
ככל ובעל  (, ולוודא במסגרת חוזיה עם בעלי הדוכנים שהם מודעים למחירון.וכיוצא בזהמנה 

דוכן יפר את האמור לעיל, האגודה תהא רשאית להתריע בפני החברה אודות ההפרה והחברה 
האגודה תהא רשאית  ככל וההפרה לא תוקנה,תעשה כמיטב יכולתה לתקנה מול בעל הדוכן. 

₪. האגודה תהיה  10,000לקנוס את חברת ההפקה בגין כל הפרה שתימצא על ידה בסכום של 
ל סגירת דוכנים של ממכר מזון או משקאות בכל רגע והחברה תהיה רשאית להורות ע

החברה בכלל ההצעות אחראית לפנות את הדוכן במידה והאגודה תורה לעשות כן. 
מספקיה תבקש התייחסות "ירוקה" למען צמצום השימוש בחד פעמי ובכלים שאינם 

 מתכלים ככל הניתן, בכפוף להנחיות החוק ולמסגרת התקציבית.
 

 ימצא במתחם צוות ניקיוןי האירועיםה מתחייבת בזאת לדאוג לכך שלאורך כל החבר .43

ובהתאם למתווה  ,(בכל רגע נתון לפחות בפועל בגירים מנקים 20)המונה  ןחברת ניקיו/

ינקה את המתחם צוות הניקיון , מראש על ידי האגודה תכנית הניקיון שתאושר

, לרבות במרכז במת רועיםמי האי. כן יוצבו במתחםובסיומ האירועיםבמהלך 

רמת השמירה על איכות הסביבה  .וירוקנו באופן שוטףפחים  150ההופעות, לפחות 

  .תהיה גבוהה האירועיםבמהלך 

 

 עבור עמדת מודיעין  האירוע המרכזי מתחםצמוד לבהחברה מתחייבת בזאת להקים   

 .האגודה

 

סיק היא ככל הניתן   , תעהאירועיםבמסגרת מילוי התחייבויותיה של החברה לקיום  .44

, בכפוף סטודנטים חברי האגודה ובכל מקרה תוקנה להם העדיפות בקבלה לעבודה

החברה מתחייבת כי תנאי העבודה  .בעבודה ובהתאם לכל דין לחוק שוויון הזדמנויות

 הנגב תושבי  לספקים. בנוסף, החברה תיתן עדיפות על פי חוקשל הסטודנטים יהיו 

ויכולת כספית ון עמידה בדרישות רישוי ותברואה פוף לניסיבכ ,ככל שהחוק מתיר זאת

ההתקשרות עם הספקים השונים תהיה באחריות החברה בלבד וביידוע   ומסחרית.

 .האגודה הסטודנטיאליתואישור 

 

לאחר ירידת הלחץ  ,החברה תאפשר יציאה לאורחים משטחי האירוע באירוע המרכזי .45
יציאה וחזרה  אפשרתהחברה  .טיחות והמשטרהבכניסות לאירוע ובהתאם להנחיות יועץ הב

על ידי זיהוי משתתפי האירוע שיצאו וזאת לאורך כל משך  ,ללא תשלום נוסף ,מחדש לאירוע
. מקרים חריגים של יציאה לפני ירידת הלחץ בכניסות יאושרו האירועים, באופן רציף

 .נקודתית על ידי מנהל הכניסות באירוע ובתיאום עם הגורמים המוסמכים
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 כספים 

להתנהל מבחינת חלוקת התקציב והיקפו בהתאם לנספח התקציבי יבת יהחברה מתח .46

 החברה תהיה רשאית בכפוף לאישור האגודה,  המפורט והמצורף להסכם זה.)נספח ב'( 

להעביר עודפים או חוסרים מסעיף תקציבי למשנהו בהתאם לצורך וללא שינוי 

 .באישור האגודה בתקציב הכולל

שלא להגדיל את הסכומים הנקובים בנספח התקציב מבלי לקבל יבת החברה מתחי .47

יאושר  Student Festתקציב אירועי מוסכם כי  של האגודה.ובכתב אישורה מראש 

 האגודה  ור וכל חריגה תותנה באיש ובכתב מראש

ברמה הגבוהה ביותר מתוך רצון למקסם את  יםלשמור על אירוע מטרת האגודה .48
לנצל את מלוא התקציב  נטים, בהתאם לכך על החברההחוויה התרבותית לסטוד

יחולק כל עודף תקציבי שיוותר )הוצאות פחותות מגובה התקציב( המוקצה לאירוע, 
יובהר כי  האמור. האירועיםשווה בשווה בין החברה לאגודה וזאת מבלי לפגוע באיכות 

אל מול מסגרת  חסכון) רשייווצ ,לפני קיום האירוע", תוך כדי תנועה"תקציבי  חסכון
תינתן הזכות להחליט לאן ינותב )ליין לאגודה ורק לאגודה  '(התקציב המצורף כנספח ב

 קבלתו חזרה וכיו"ב(. / אמנותי

 

 

   מוסכם כי העברת הכספים תתבצע באופן הבא: .49
 

, ומחויבויותיה של החברה להכנסות מכרטיסים וחסויות, האירועיםבהתאם לתקציב  .א

האגודה ₪.  ______האגודה כלפיי החברה לא תעלה על  אזי התחייבותה הכספית של

 :רוע כדלקמןיאת חלקה בהשתתפות באתעביר לחברה 

  59, כנגד ערבות בנקאית כאמור בסעיף במעמד חתימת ההסכם₪ _____ סך של  .ב

 .להלן

דו"ח מפורט  בכפוף להצגת האירועיםימים לפני מועד  3 -עד ל₪  ________סך של  .ג

או חוזה  \ או הזמנת עבודה ו\ו בצמוד לחשבוניות בפועל הוצאות מאושרות  הכולל

ימים   21 -. במידה והדו"ח לא יהיה מוכן במועד, הוא יוצג לאגודה לא יאוחר מ חתום

 . האירועיםלאחר 

אשר בהתאם אליה תשלם  תיערך בין הצדדים התחשבנות סופית האירועיםלאחר  .ד

 ₪ לכל היותר _________האגודה לחברה את יתרת השתתפותה עד לסך של 

 . האירועיםם תוימים לאחר  21  -מ ההתחשבנות בין הצדדים תיערך עד לא יאוחר מ

לכל צורך , האגודה תהיה רשאית להגדיל את השתתפותה, ולייעד כל סכום שתחליט .50

ספציפי כפי שיוגדר על ידה )שיפור הליין האומנותי, שדרוג המתחמים וכו'(. לחברה לא  

 ם זה.תהיה כל טענה הנוגעת לסכו

חלוקת הרווחים בין הצדדים, יילקח בחשבון  לעניין תקצוב חלקה של האגודה באירוע ואופן .א
 .המשתתפות עניין חתימת הצדדים על הסכם מול המכללות
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במסגרת  .יםבאירוע ופיקוח על האבטחהביצוע, תשלום ת לאיאחרחברה תהיה ה .51

וד מול גורמי שיעבהאבטחה והפיקוח תשכור החברה קב"ט מוסמך ובעל ניסיון 

 יםכלל המאבטחים, סדרנים  שידרשו לצורך הפקת הארוע השיטור והביטחון באירוע.

 על ידי המשטרה בכל שלב של הארוע יסופקו ע"ח החברה, בלי קשר להכשרתם. 

 

מנקודת איסוף   המרכזי האירועהחברה תדאג להסעות שוטפות לאורך קיומו של  .52

, וחזרה האירועלמקום  יתוף עם האגודה,, שיקבע בשאוניברסיטת בן גוריוןסביבת ב

. החברה שיהיה אחראי על המתחם אדםבכל מתחם הסעות, תדאג החברה  לקיומו של 

בשעה _________ועד לתאריך   ________בתאריך  _______החל משעה  תציב

 אשר יפעלו באופן רציף וללא הפסקות האירוע טובתאוטובוסים ל 50 _______.

האגודה רשאית לקנוס את החברה  ובחזרה. האירועלמתחם ממתחם האוניברסיטה 

 כל אוטובוס חסר בכל שלב באירוע.בגין ₪  5,000בסכום של 

 

ה תנהג עם האגודה בשקיפות מלאה ביחס לכלל הפעולות ו/או ההסכמים ו/או חברה .53

ובכלל זאת תאפשר לאגודה  Student Festו/או אחר בקשר עם הפקת  תההתחייבויו

שתפו בכל פעולותיה בקשר עם ילצרף איש קשר מטעמה )קבוע או מתחלף(, אשר 

 .Student Festאירועי 

התחייבויותיה של החברה לאגודה, תפקיד החברה בידי כל לצורך הבטחת מילוי  .54

סכום אוטונומית ב ערבות בנקאית ,ימים ממועד חתימת הסכם זה 7בתוך  ,האגודה

   15.7.20העד דא שהערבות תהיה בתוקף ובאחריות החברה לו .₪ 500,000של 

לא   או אחד מהם האירועיםבמידה ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של האגודה אזי  .55

האגודה  של החברה את הוראות הסכם זה, תחלט  מהפרה מהותית כתוצאה , מויתקיי

שמש הערבות בנוסף ת. במלואה ולחברה לא תהיינה כל טענות בשל כך הערבות את

החילוט יהיה רק בסכום   פי הסכם זה.-לקיום התחייבויות החברה עלכבטוחה 

 .תהיה זכאית לו על פי הסכם זה אגודהשה

  ימים 7האגודה לא תחלט או תממש את הערבות לפני שניתנה לחברה הודעה בת  .56

 . אך אין בדבר כדי לפגוע בעצם היות הערבות אוטונומית מראש ובכתב לפחות

 הוראות כל דין, צד שקיבל חומר לא יעביר לכל צד או גורם אחר.בכפוף ל .57

 

 

 

 פרסום

 

יהיה  Student Fest אירועים כל נושא פרסומוסכם כי  –פרסום ועלויות פרסום  .58

הינה  האגודה  . האגודה הסטודנטיאלית, תוך היוועצות והסכמה עם באחריות החברה
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פרסום שיוצא לאור בין אם  אפיק תוכן אומנותי ו/או מילולי, הגוף הבלעדי לאישור כל

. האגודה תהיה רשאית לפסול כל פרסום על פי שיקול וכיו"בבדפוס, אינטרנט, רדיו 

בנוסף תהיה האגודה רשאית, בשיתוף ובהסכמת החברה, למתג את דעתה הבלעדי. 

, האגודה הסטודנטיאליתאזור הבמה המרכזית או כל אזור אחר במתחם במיתוג של 

 . טיחות והאישורים הנדרשיםבכפוף לכללי הב

, מוסכם כי האגודה תפרסם באתר האינטרנט שלה את אירועי האירועיםלעניין פרסום  .59

Student Fest  האירועיםזאת החל מיום ההחלטה על המועד הסופי ועד לתום . 

 . בלוחות המודעות של האגודה האירועיםהאגודה תאפשר לחברה לפרסם את  .60

החל מהגיליון שיצא בסמוך  בעיתון האגודה Student Festועי האגודה תפרסם את איר .61

 . האירועיםליון האחרון שייצא בסמוך לסיום ילקביעת המועד הסופי ועד לג

, בכפוף  ומימונה החברה פעילות קד"מ בקמפוס תבוצע בשיתוף הצדדים ובאחריות  .62

 .לאישור האוניברסיטה לפעילות זו

ולא תבוצע כל   הסברה של האגודה יתנהל בפיקוח מדור  Student Festפרסום אירועי  .63

חלוקת  מבלי לגרוע מהאמור לעיל .פעולה פרסומית שלא אושרה מראש על ידי האגודה

 ובאישורה.  האגודהיתבצע בתיאום מלא עם  האירועיםשטחי הפרסום ומיתוג 

לחסויות יפעלו הצדדים על פי נספח ד' הנוגע מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בכל  .64

 .להסכם זה

החברה מתחייבת כי בין א תפרסם את האירוע ללא אישור האגודה ומראש. החברה ל .65
החסויות והפרסומים שיתבצעו על ידה לקראת האירוע, וכן באירוע עצמו, לא ייכללו 

הנוגעים בעלי אופי מיני ו/או פרסומים לסיגריות ומוצרי עישון ו/או פרסומים  פרסומים
 .מזים לכך שהם מנוגדים לחוקו/או הרו למוצר ו/או פעילות המנוגדים לחוק

 

 חסויות וזיכיונות
 

לפרסום באירוע. החברה מתחייבת  כיונותיוזהאגודה מעניקה לחברה בלעדיות בגיוס חסויות  .66
לנהל את מערך גיוס החסויות והזיכיונות וכן לפרסם, לשווק, לנהל ולבצע את פעילות הקד"מ 

 הצדדים. של החסויות בשטחים המותרים לפרסום, כפי שיסוכם בין
 

רשאית להתקשר בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה עם  תהיהמוסכם על הצדדים כי החברה  .67
 . כיונותיוהזקבלני משנה ו/או חברות ו/או בתי עסק שונים לשם גיוס החסויות 

 
מוסכם בין הצדדים כי סירוב האגודה למתן חסות ו/או זיכיון כלשהו, יעשה אך ורק  .68

ימוק בכתב. יובהר כי סירוב שרירותי ו/או שטעמו נובע משיקולים סבירים ותוך מתן נ
משיקולים פסולים יזכה את החברה בפיצוי מוסכם בגובה סכום החסות ו/או הזיכיון אשר 
בשל סירוב האגודה, לא התקבל. יובהר כי פרסומים בעלי אופי מיני ו/או פרסום מוצרי טבק 

 יעשו בהסכמת האגודה ואי הסכמה לא תחשב עילה להפרה.
 

מוסכם בין הצדדים כי החברה לא תתקשר עם גופים להם יש סכסוך משפטי עם האגודה  .69
 וזאת בתנאי שהביאה האגודה לידיעת ההפקה על סכסוכים כאמור.

 
יובהר כי האגודה תקבל, מעבר לסכום מסוים ובאחוזים מסוימים אשר יוסכמו במהלך  .70

 יות וזיכיונות באירועים.המשא ומתן עם החברה הנבחרת, נתח מתוך סך ההכנסות מחסו
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 כרטיסים

 

, סטודנטים ואורחים בתמורה לתשלום ההכניסה לאירוע תהיה פתוחה לחברי האגוד .71

חלקים  שני כך שיכלול דמי כניסה באמצעות רכישת כרטיס שיונפק ע"י החברה

בהתאם  סוגי הכרטיסיםאחד מהבדל ברור בין כל יתקיים  ,ת( ביקור )כרטיס +

החתמת הכרטיסים על ידי המשטרה תעשה לפני הדפסת  ה.לאישורה של האגוד

, לפי הנחיות המשטרה והרשויות בעת רישוי  המחירים השונים על גבי הכרטיסים

 .העסקים

 

פילוח הכרטיסים המוצעים למכירה, לפי הסוגים השונים, בכל זמן נתון, יהיה נתון  .72

 לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה.

 

. םוהפצת םיובא לאישור האגודה טרם הדפסת םותוכנ יםהמעוצב יםהכרטיס .73

ולכל אחת ממסיבות הבריכה יהיו בצבע שיאפשר הבחנה המרכזי לאירוע  יםהכרטיס

 בין סוגי הכרטיסים. 

 
כרטיסים באופן מרוכז לאדם אחד וזאת  7-החברה מתחייבת שלא למכור כרטיסים למעלה מ .74

 ללא קבלת אישור מוקדם של האגודה.

 

שיאושר על ידי האגודה, בכמות  בבית דפוס כרטיסיםחברה תדאג להדפסת הה .75

המשטרה למניעת זיופים.  ובאישור שתאושר על ידי האגודה בכתב מול בית הדפוס

.  וכן ישא מספר סידורי הכרטיס יהא בעל מדבקת בטחון הולוגרמית המקשה על זיוף

 החברה תעביר את הכרטיסים לאגודה מיד לאחר אישור משטרת ישראל.  

 

החברה מתחייבת כי מכירת  כרטיסים באירוע תבוצע על ידי החברה בלבד.מכירת  .76

ה הכרטיסים ע"י נציגיה תתבצע כאשר הללו לובשים חולצות הנושאות את לוגו האגוד

עיצוב החולצות יאושר על ידי האגודה . 2020 " לשנתStudent Festו/או את לוגו "

 על ידי החברה. פקו ות יסוהחולצמראש, 

 

את הזכות המלאה, בהתאם לשיקול דעתה, לפקח על מכירת הכרטיסים לאגודה תהא  .77

אמור בסעיף ביובהר כי אין ועל כניסתם של בעלי כרטיסים ו/או כרטיסי הזמנה בלבד. 

 ע בדיקת תעודות סטודנט בכניסה לאירועים. וצימאחריות החברה ב כדי להסירזה 

 

חברה בלבד ל יועברו או המכירה האינטרנטית\ו כל התקבולים ממכירת הכרטיסים .78

. החברה לעיל( הסכם)בכפוף להתחייבויותיה לעניין חלוקת הרווחים, כמפורט ב
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ובנוסף את פנקסי  את פנקסי הכרטיסים המנוצליםאגודה ללהציג מתחייבת 

ואת פירוט התשלומים שנמכרו  הכרטיסים שלא נמכרו או שנמכרו בחלקם

 . בפלטפורמות המכירה האינטרנטיות השונות

 

בכל עת בשעות העבודה  באופן סבירה מתחיבת להיענות לדרישת האגודה החבר .79
ן דין וחשבון לעניין מכירת כרטיסים ו/או לעניין ביקורת על מכירת  תלמהמקובלות 

בנוסף מתחייבת החברה להעביר דו"ח כרטיסים  עצמו. האירועיםכרטיסים במהלך 
ובהר בזאת שהדו"ח צריך מ .21:00מעודכן בכל יום מימי מכירת הכרטיסים עד לשעה 

לכלול את מכירת הכרטיסים מהאירוע המרכזי ואת מכירת הכרטיסים לשתי מסיבות 
 .הבריכה

 

  :יפורטו להלןהחברה מתחייבת בזאת להוציא למכירה כרטיסי כניסה במחירים ש .80

 

 במחיר נמוך ממחיר סטודנט חבר אגודה.מכירת כרטיסים מוסכם כי לא תתאפשר  .א

 _יום  – האירועיםלפני מועד שבועיים מוקדמת תוגבל לעד מכירה ההמוסכם כי  .ב

 בבוקר._____בשעה  ____תאריך 

 

שהתקשרו ו/או סטודנטים ממכללות הדרום  הלסטודנטים חברי האגודהמחירים  .81

 :יהיה כדלקמן, לפי דרישת האגודה, הסכם עם האגודה ב

 

₪  ___של כרטיס כניסה במכירה מוקדמת יימכר לסטודנטים חברי אגודה בעלות  .1

 שייבחר.במתחם  האירועיםעבור 

שאינה מכירה מוקדמת( יימכר לסטודנטים )מכירה  כרטיס כניסה במכירה רגילה .2

 שייבחר.במתחם  האירועיםעבור  ₪. ____ חברי אגודה בעלות של

 

עבור   ₪ __ יימכר לסטודנטים חברי אגודה בעלות של האירועכרטיס כניסה ביום  .3

 .שייבחרבמתחם  האירועים

 .שייבחרבמתחם  האירועיםעבור  ,₪ _יהיה במכירה מוקדמת מחיר לאורחים ה .4

₪, עבור ___יהיה )מכירה שאינה מכירה מוקדמת( המחיר לאורחים במכירה רגילה  .5

 שייבחר.במתחם  האירועים

₪. עבור   _______יימכר לאורחים בעלות של  האירועיםכרטיס כניסה ביום  .6

 שייבחר.במתחם  האירועים

 

 כרטיס של חבר אגודה +אורח:המחירים ל .א
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  האירועים עבור  ,₪ ____כרטיס במכירה מוקדמת יימכר במחיר של   .1

 . שייבחרבמתחם 

לחבר אגודה  )מכירה שאינה מכירה מוקדמת(  מחירו של כרטיס כניסה רגיל .2

 שייבחר.במתחם  האירועיםעבור  ₪ ____יהיה + אורח 

עבור  ₪. ____יה לחבר אגודה + אורח יה האירועיםמחיר כרטיס ביום  .3

 שייבחר.במתחם  האירועים

 

בשבוע הראשון של המכירה המוקדמת תתקיים מכירת כרטיסים בקמפוס מרקוס  .ב

 בלבד לסטודנטים חברי אגודה בלבד.

 

תעביר החברה לאגודה דו"ח המפרט את מס'  זמן נתון לבקשת האגודה,בכל  .82

 הכרטיסים שנמכרו מכל סוג, ואת התקבולים מהמכירה.

 

 

והכניסה לאורחים שאינם סטודנטים  לסטודנטיםמהכרטיסים יוקצו  70%כי  מוסכם .83

באחריות החברה לוודא  בלבד מסך הכרטיסים המונפקים. 30%תתאפשר עד לכמות של 

 שאין חריגות באחוזים המופיעים לעיל לאורך כל ימי המכירה וביום האירוע.

 

 18ילו אינו עולה על ם אשר גלא יימכרו כרטיסים ולא תתאפשר כניסתם של כל אד .84

 . שנים

 

למחזיקים בהם כרטיסי הזמנה שיקנו  ___החברה מתחייבת בזאת למסור לאגודה  .85

 הזמנות ___כמות של עד החברה תהיה זכאית ל. המרכזית זכות הכניסה לאירוע א

 כרטיסי הזמנה. ___לאירוע המרכזי בלבד, סה"כ 

 

 דוכנים

דוכנים מטעמה שאינם  האירועיםהאגודה תהיה רשאית להציב בשטח מוסכם, כי  .86

 והאוניברסיטה  הסטודנטיאלית אגודה הוהמתייחסים לפעילות בעלי אופי מסחרי 

אופי  יהאגודה לא תהיה רשאית להציב או לאשר להציב דוכנים בעל. והעמותות

, ללא אישור החברה מכירת מזון ו/או מכירת כל דבר אחרמסחרי, כגון פרסומי ו/או 

האישורים לאירוע תמסור האגודה את אופי הדוכנים לחברה לצורך הוצאת  .בכתב

 ידי שני הצדדים. -בזמנים אשר יקבעו מראש על

 

 התחשבנות סופית 

 



 15 

ולאחר שיועברו לאגודה כל  ביצוע ההתחשבנות הכספית שבין הצדדים לצורך  .87

המסמכים הרלוונטיים לצורך בדיקת ההכנסות וההוצאות, יתכנסו הצדדים לפגישה 

שיתואם ביניהם, ותיערך התחשבנות סופית בקשר עם ההוצאות במועד מוסכם 

בכלל זה תציג החברה אישורים על  , שווי הרווחים, וחלוקתם.האירועיםוההכנסות מ

 ביצוע תשלומים לכל ההוצאות המדווחות על ידה.  

ימנו הצדדים אדם ות,  נמחלוקת בין הצדדים בקשר עם ביצוע ההתחשב הככל שתתגל .88

  ם כול האירועיםשבון במקצועו לשם עריכת מאזן רווח והפסד של אשר הינו רואה ח

   (."רואה החשבון")להלן: 

 

מתוך  יהיה לא התשלום לרו"ח  כי ימונה רו"ח המוסכם על שני הצדדים. מוסכם  .89

מוסכם בין הצדדים כי . ויחולק שווה בשווה בין האגודה לחברה האירועיםהכנסות 

ן יהיו תואמים את הממצאים שמסר צד  החשבו אליהם הגיע רואהככל שהממצאים 

לרואה החשבון, ישא הצד השני במלוא עלות מסירת הסכסוך להכרעתו של   מסוים

 רואה החשבון. 

 

בכל מקרה מוסכם על הצדדים כי רו"ח זה לא ישמש כבורר מוסכם בכל מחלוקת  .90

 . רה באופן ישיר לביצוע ההתחשבנות()שאינה קשו שתתגלה בין הצדדיםאחרת 

 

יהא מוסמך בין השאר רואה חשבון לבצע כל אחת  תפקידו כמוגדר לעיל במסגרת

 מהפעולות שלהלן: 

 

 לדרוש מכל אחד מהצדדים כל מסמך שהוא לרבות חשבונות ו/או הסכמים וכו'. .א

 

לפנות, לבדוק ולברר אצל צדדים שלישיים כל פרט אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי יש  .ב

ה נותנים הצדדים הרשאה בלתי חוזרת לרואה בו כדי לסייע לו למלא את תפקידו, ובז

 החשבון לפנות בשמם כדי לבדוק את הנושאים הטעונים.

 

סירב צד אשר פנה אליו רואה החשבון עפ"י הסכם זה למסור מסמכים ו/או מסר  .ג

הכל עפ"י שיקול דעתו המוחלט של רואה  מדויקיםמסמכים חלקיים ו/או שאינם 

לקבל החסרים, וללא המסמכים  ,ל דעתוהחשבון הרי רשאי האחרון עפ"י שיקו

 החלטות.

 

 

כל מסמך ו/או כל נתון מהצדדים  ולאחר שקיבל  האירועיםימים לאחר תום  30עד  .91

ו"ח מסכם ובמסגרתו יפרט בין דרוה"ח וציא יו/או מצדדים שלישיים לפי הדרוש לו, 



 16 

השאר את: מספר הכרטיסים שנמכרו, התקבולים שנתקבלו ממכירת הכרטיסים, כל 

  .האירועיםמאזן רווח והפסד בגין וכן ההוצאות שהוצאו, 

כל אחד מהצדדים בסופו של הדו"ח יציין רואה החשבון האם ומהו הסכום המגיע ל

 . האירועיםבגין הכנסות 

 

יום מתום  21כל התשלומים המגיעים למי מהצדדים במסגרת הסכם זה ישולמו כעבור  .92

   פקח רואה החשבון המוסכם., בכפוף ולאחר ביצוע בדיקה של המהאירועים

 
תשלם החברה לאגודה את הסכום באם לא מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של האגודה,  .93

את שייקבע כי היא חייבת לה עפ"י דו"ח רואה החשבון, תהיה רשאית האגודה לחלט 

, עד כדי גובה הסכום שלא מטעם החברה בידי האגודה ערבות הבנקאית שתופקדה

 .שולם

 
 

 

 ח ושיפוי אחריות ביטו

 

החברה  של  הובהנהלת הבעריכת ה, בהפקת נעשים כולם יםהאירועמובהר בזאת כי  .94

גרמו לצד שלישי  ינזקי גוף או רכוש שילאחריות בנושאת  החברה  .באופן בלעדי

למען הסר ספק, האמור בסעיף זה מתייחס למערכת היחסים . לרבות האגודה ,כלשהו

  חבות כלפיי צד ג' מעבר לאמור על פי דין. שבין האגודה לחברה ו/אין בו כדי ליצרו 

 

יהיו נוכחים ומצויים  , לרבות האחראי על הבטיחות,נציגים מוסמכים מטעם החברה .95

 ברציפות במשך ביצועו. הםוישגיחו עלי האירועיםבשטח 

 

למניעת נזק או ו/או הנדרשים על פי דין הסבירים החברה תנקוט בכל האמצעים  .96

ותוך כדי  םוהפקת האירועיםל אדם כלשהו תוך כדי הכנת אובדן לגופו או לרכושו ש 

 . , ותישא ותהיה אחראית לכל נזק או אובדן כאלההםולאחרי האירועים

 

, אם בעצמה או באמצעות החברה מתחייבת בזאת לשלם כל דמי נזק או פיצוי .97

ו/או   הרותילכל אדם אחר הנמצא בשו/או  יה המגיעים על פי דין לעובד מבטחיה,

לצד שלישי שיפגע כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם הנגרמים בקשר עם  ו מטעמה ו/א

 לרבות לפניו ו/או לאחריו. האירועים
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על לדרוש מהזכיינים לשמור על זכויות עובדיהם ו ,ככל שביכולתה ,החברה מתחייבת .98

במידה ותפר את הוראות  .ולוודא זאת באופן אקטיבי בשכר על פי חוק העסקתם

 . ₪ 10,000בסכום של תפצה החברה את האגודה  זההחוק והדין בעניין 

 

לנזק שייגרם לעובדיה ולכל נזק שיגרמו עובדיה  על פי דין החברה תשא באחריות  .99

ו/או במסגרת  האירועים מסגרת לאגודה או לצדדים שלישיים, לרבות ובמיוחד ב 

   .אירועההכנות ל

 

חבותה  ח תבטח את עצמה בביטו ,כי במשך כל תקופת ההסכם תמתחייב החברה .100
למקרה  1,000,000$צד ג' בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  החוקית של החברה כלפי

למקרה  5,000,000$סך שלא יפחת מ ,ובביטוח חבות מעבידים ולתקופת הביטוח
ולתקופה. יובהר כי הסכומים המפורטים לעיל, הינם בכפוף לאישורו של יועץ הביטוח, אשר 

ה לבין אישור קיום וישנה סתירה בין האמור בסעיף זבמידה  מלווה את הפקת האירוע.
  .הביטוח המצורף כנספח ה', הנספח הוא זה שיקבע

 

   .מורשית כדיןהפוליסות יערכו בחברת ביטוח  .101

  

החברה תמציא לאגודה אישור של חברת הביטוח שלה על קיום כיסוי ביטוחי בהתאם  .102

 להסכם זה. ה' לנוסח המצ"ב כנספח 

 

, ולא ניתן יהיה לבטלן עקב אי תשלום אלא תוך  החברהלמו ע"י ושפוליסות הביטוח י .103

 . יום לפני ביטולן 30הודעה מראש ובכתב לאגודה 

 

   כמפורט באישור עריכת הביטוח. אגודהה לשפות אתפוליסות הביטוח יורחבו  .104

 

 

לשלם  דין -פי פסק-על תחויבהחברה תשפה ותפצה את האגודה על כל סכום שהאגודה  .105

לרבות בגין פעילותיה ו/או מחדליה של החברה , Student Festגע לאירועי בגין כל הנו, 

והכל  מכוחה תוך כדי ביצוע הסכם זה, שליחיה או כל מי שבא מטעמה או , עובדיה 

 ,כך לחברה-הודעה על בתנאי שעם קבלת תביעה, תמסור האגודה, באופן מיידי,

, אלא  ה מראש ובכתבולא תתפשר ללא אישור החבר תאפשר לחברה להתגונן בפניה

 . אם החברה תסרב לפשרה סבירה ולא תעמיד בטחונות למקרה שהתביעה תתקבל

קיומו של ביטוח מהווה בטחון מספיק ואז ניהול התביעה יהיה בשיקול  –לעניין זה 

 דעת של חברת הביטוח.  
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סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות החברה לגבי נזקים שעילת   .106

גינם נובעת מהסכם זה ו/או התחייבויות החברה ו/או מהציוד או קשורה התביעה ב

 אליה.

 

הצדדים שאין ולא תהייה לאגודה ולעומדים בין ספק, מובן ומוסכם  למען הסר .107

וכלפי כל צד   שנוטל חלק באירוע האמורכלשהו כלפי  צד  מחויבותכל בראשה 

. ידי האגודה-ת עלצד שההתקשרות עימו נעשתה ישירו, למעט המתקשר עם החברה

מובהר בזאת שהאחריות לגבי המופעים, הזמנת עובדים, אומנים וכל נזק באשר הוא, 

בין שיבואו מצד עובד החברה, אומנים שהוזמנו על ידיו, אורחים למיניהם, סטודנטים 

 שרכש כרטיס, הם אך ורק כלפי החברה.י וכיוצא באלה או כל מ

. 

עליו, כל הוראות פרק זה בדבר אחריות החברה, מבלי לפגוע באמור לעיל אלא להוסיף  .108

הן בנוגע למתחם ההופעות והן בנוגע לכל המתחמים  ואספקת בטחון ואבטחה יחול

 .Student Fest, במסגרת אירועי האירועיםביום 

את  מוסכם בזה, כי אם יתקיים כח עליון אשר בעטיו לא יוכל מי מהצדדים לקיים .109

הצדדים יפעלו לתיאום אותו צד כמפר את ההסכם, ויחשב יחיוביו עפ"י הסכם זה, לא 

" לעניין עליון  כח" .תש"פים, ככל הניתן בשנה"ל האקדמית האירוע מועד עדכני לקיום 

פריצת  הוראה ו/או הנחייה של פיקוד העורף, ,בעורף הכרזת מצב חרום –זה פירושו 

אסון טבע  ,המונעות את קיומו האירועיםמלחמה, פיגוע או התראות לפיגוע באזור 

ח עליון,  ו מסיבת כ או אחד מהם האירועים  ו מוסכם כי אם יתבטל . מכל סוג שהוא

 חלוקת התשלומים בגין הביטול יתחלקו שווה בשווה בין האגודה לחברה.  

 

מובהר בזאת כי היה ויתקיים אירוע בגדר "כוח עליון" המונע את קיום המופע,  .א

טענה ו/או תביעה כנגד הצד שכנגד הצדדים מוותרים בזאת מראש על כל זכות ו/או 

החברה תהא אחראית לכלול סעיף . עקב "כוח עליון" אירועיםבאם יתבטל קיומו של ה

מקביל בהתקשרויות עם הספקים כך שלא יהיו נזקים כתוצאה מכוח עליון כאמור 

במקרה שעל אף שכללה החברה סעיף  . ותשא בעלות הנזק במידה ולא תעשה כן לעיל

יותיה, יוותרו ההתחייבויות בעקבות הביטוח מפאת כוח עליון,  כאמור בהתקשרו

הביטול בשל כוח עליון נעשה ש יתחלקו הצדדים באופן שווה בהתחייבויות אלה, ובלבד

 ימים לפני האירוע.  3עד 

ועקב קיומו של "כוח עליון" או סיבה אחרת  האירועבכל מקרה אחר ובו יתקיים  .ב

כמות שהיא, לא יהא בכך כדי להקנות לחברה  בגינה נתמעטו המשתתפים באירוע בכל

כל זכות תביעה כנגד האגודה ואף אם עומדת לה כל זכות שהיא ו/או טענה ו/או תביעה 

 הינה מוותרת עליה בזאת. 
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יבוטל על ידי האגודה שלא כתוצאה מכוח עליון, תשלם האגודה   האירוע במידה ו .ג

ה בגין הוצאות שהוצאו על וכן תשפה אות₪ ______פיצוי מוסכם בשיעור של לחברה 

 , אשר אושרו על ידי האגודה מראש.  האירועידי החברה לצדדים שלישיים בגין 

חודשים 3שלא כתוצאה מכח עליון לפחות  האירועיםבמידה ותודיע האגודה על ביטול  .ד

  ₪ בלבד לחברה והסכם זה יחשב כמבוטל. 10,000, תשלם האירועיםלפני תאריך קיום 

 

 שונות

כל זכויות היוצרים ו/או זכויות צילום ו/או זכויות קניין רוחני אחרות מסוג  מוסכם כי  .110

רוע, יהיו שייכות לאגודה בלבד. בכלל זה האגודה תהיה רשאית יכלשהו, הקשורות בא

 . האירועיםו/או פרסום אחר מתוך  האירועיםלאשר או לסרב צילום כלשהו מ

 

 האירועיםשתתעד את ירוע במסגרת תקציב האהחברה תספק חברת צילום מקצועית  .111

האגודה תקבל לידה,  ובכלל זאת צילומי סטילס ווידאו שיערכו ויועבדו בהתאם.

הזכויות  .האירועיםבנוסף לתמונות הסטילס, סרטון ערוך באורך ____ דקות של 

והיא תהיה רשאית לפרסם או  האגודה הסטודנטיאליתלתמונות ולווידאו יהיו של 

 דית. להפיץ אותם על דעתה הבלע

   

ינתן במכתב רשום לפי  תכל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה  .112

מסר במשרדו של הצד השני. הודעה  יהכתובת של הצד השני שמפורטת בחוזה, או ת

שעות מזמן מסירתה  48שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 

 בדואר.

 

, 55, 54,  52, 51, 49, 47, 46, 34, 27, 26, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 7, 5  סעיפים של הפרה .113

 להסכם זה, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  110, 103, 101, 100, 99, 93, 81

 
ימים תהיה הפרה יסודית של  7עוד יובהר כי כל הפרה אחרת אשר לא תותקן בתוך   .114

 ההסכם.

 

כם זה הפרה יסודית  הס החברהפר בלי לגרוע מכל זכות אחרת של האגודה, אם תמ .115

וסכמים, קבועים מראש ובלתי ניתנים להפחתה בסך של מפיצויים  אגודהשלם להיא ת

ם שנגרמו  נזקיהלתבוע את  האגודהשל  הזכותמבלי לפגוע בוזאת  ₪,  __________

  .לה בפועל

 

זכויותיהם של הצדדים עפ"י הסכם זה אינן ניתנות להסבה ו/או להעברה ו/או  .116

 . מראש ובכתבהסכמה מאת הצד שכנגד  ניתנה לכךלשעבוד, אלא אם 
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החברה מתחייבת כי  ללא אישור האגודה ומראש.  האירועיםהחברה לא תפרסם את  .117

, וכן באירוע עצמו, לא האירועיםבין החסויות והפרסומים שיתבצעו על ידה לקראת 

 ייכללו פרסומים הנוגעים למוצר ו/או פעילות המנוגדים לחוק.

 

מה, בכל הנוגע לקיומו של הסכם זה, כמו גם כל בעיה ו/או תיאום  כנציג מוסמך מטע .118

. החברה מתחייבת  ___________ו/או הבהרה הנוגעים ליישומו, תעמיד החברה את 

כי הנציג מטעמה יפעל באזור באר שבע ויהיה זמין לכל עניין הקשור בהתקשרות עם 

 . האירועיםיום לפני המועד לקיום  30האגודה לפחות 

 

מוסמך מטעמה, בכל הנוגע לקיומו של הסכם זה, כמו גם כל בעיה ו/או תיאום   כנציג .119

 נתאי בר.  -רמ"ד תרבותו/או הבהרה הנוגעים ליישומו, תעמיד האגודה את 

 

החברה נותנת בזאת הסכמתה לכך   -מבלי שיש בדבר להטיל על האגודה אחריות  .120
אירועי  םשורה עשנציג האגודה יהיה רשאי בכל עת להיות נוכח בכל פעילות הק

Student Fest בפרט נותנת החברה את הסכמתה לכך שהאגודה תציג פקחים מטעמה .
   ובדוכני המזון. האירועיםבנקודות מכירת הכרטיסים, בשערי הכניסה למתחם 

 
 הצדדים ינהגו בתום לב במהלך כל תקופת ההתקשרות ביניהם ויפעלו בשיתוף פעולה הדדי. .121

 

סוגיה הנוגעת להסכם זה, פירושו ו/או קיומו ו/או סיכולו  הסמכות הבלעדית לדון בכל .122

 באר שבעתהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

            
 

 האגודה           החברה           
  

 
 

 היום, _____________
 
 
 
 
 


