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חודש ירוע "פסטיבל הבירה" שיערך בפרסמה קול קורא לבחירת מפיק לא והעירייה    :הואיל 

 ;(רועיהא" - )להלןבעיר הוד השרון  2019יולי 

 

    ;ביותר פניה המתאימהשל המפיק נבחרה כ פנייתוו  והואיל

 

רוע יאירועים כגון האניסיון ומיומנות בהפקה וניהול של  מצהיר כי יש לו והמפיק והואיל: 

 נשוא חוזה זה;

 

בכפוף לתנאי והכל והעירייה מעוניינת למסור למפיק את ההפקה והניהול של האירוע   :והואיל

 הסכם זה;

 

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  

  מבוא ונספחים .1

 אישור קיום ביטוחים. -'אנספח  .1.1

 חיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה ונספ .1.2

 

 רקע כללי .2

 .בעיר הוד השרוןהנערך  השלישיפסטיבל הבירה  זהו .2.1

     )שני ערבים ברצף( בין השעות 1.8.2019-ו 31.7.2019 בתאריכים הפסטיבל עתיד להתקיים .2.2

18:00-23:00 . 
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הדקלים(. שטח מתחם הפסטיבל  בשדרתהפסטיבל יתקיים בפארק "ארבע העונות" בעיר ) .2.3

 .מ"ר והוא ייערך תחת כיפת השמים 6,500-הינו כ

 .מבקרים לכל ערב מערבי הפסטיבל 5,000-כצפי קהל  .2.2

 -קהל היעד בפסטיבל: צעירים, סטודנטים, משפחות ומבקרים חובבי תרבות הבירה  .2.5

בכפוף לאישור יוכלו להיכנס בליווי מבוגר,  10ילדים עד גיל )ומעלה  18מגיל  תהיה הכניסה

 .המשטרה(

 . יסה למתחם הפסטיבל תהיה חופשית לקהל הרחבהכנ .2.6

לכוס, וכן בכוסות ₪  19-29ליטר לפחות במחיר שינוע בין  1/3תוגש בכוסות של הבירה  .2.7

 .לכוס₪  9-19מ"ל לפחות, במחיר שינוע בין  180לטעימות של 

 המפיק יידרש להמציא לעירייה תפריט ומחירון לאישור טרם קיום הפסטיבל. .2.8

יבל יחולו על המפיק באופן מוחלט למעט תמיכת העירייה שתפורט עלויות הפקת הפסט .2.9

 .בהמשך

כל הרווחים ממכירת מזון ואלכוהול במהלך הפסטיבל יהוו את הכנסת המפיק באופן  .2.10

בלעדי והמפיק לא יקבל כל תמורה נוספת מעבר לכך, למעט תמיכת העירייה שתפורט 

 .בהמשך כאמור

 

 המתחמים .3

 מתחם ההופעות .3.1

עיר, מבוסס על תוכן מוזיקלי איכותי. הלהקות אשר יופיעו באירוע יבחרו על ב BEERפסטיבל 

 ידי העירייה, כאשר המתחם יכלול במה פעילה ומופע מרכזי. 

 

 מתחם הבירה והאוכל .3.2

של בירות מגוונות ומיוחדות בטעמים שונים, בעל   )לפחות( סוגים שונים 30-במתחם הבירה יהיו כ

ינות שונות בעולם, כאשר מתחם ייחודי יוקדש לבירות ממבשלות אופי ייצור שונה וייחודי ממד

דיילי מכירה יסתובבו בקהל עם בר  -ישראליות והכל כולל גם מכירה אקטיבית )ולדוגמא 

בנוסף יהיו במתחם מספר רב של דוכני מזון בעלי  עם פעמון גדול וכו'(. Happy Hourאקטיבי, 

 מחירון באופן בולט.  כל דוכן יתלה אופי מגוון המתאים לאירוע.

 

 פינות ישיבה .3.3

במתחם יפוזרו שולחנות אבירים גדולים וארוכים לאורך, על מנת לעודד ישיבה משותפת ומהנה 

 וכן דוכני בר ומקומות ישיבה נוספים, כולל מקומות ישיבה נגישים עפ"י התקן והדין.

 

 מתחם פנאי .3.2

 ני אביזרי בירה וכו'.במתחם יהיו דוכני יריד, מוסיקה, כולל הופעות חיות, דוכ

 

 יעודכן בהתאם לאורך האירוע בכל אחד מהם -כללי לשני הימים  תוכן אומנותי .2

ערב אחד על חשבון העירייה )באם תחליט  -בכל אחד מערבי הפסטיבל  מופע מרכזי .2.1

 לקיימו( וערב נוסף על חשבון המפיק )אשר יתקיים בכל מקרה(. 

 המתאים לאופי הפסטיבל.ות יהיו בסגנון להקות שיקבעו בהתאם לאופי האירוע, הלהק .2.2

2.3. DJ .למשך כל האירוע 
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 עם הקהל.  תאינטראקטיביושחקן ומנחה תחרויות  .2.2

 

 כובעי בירה, תלבושות וכו'. -כל המשתתפים יהיו מאובזרים באביזרים המתאימים לאופי הפסטיבל 

 

  אחריות המפיק .5

 :בונו בלבדכל המפורט להלן יתבצע על ידי המפיק בעצמו, באחריות ועל חש .5.1

 ., כולל עבור דוכני המזון והמשקאותהוצאת רישיון עסק כדין לפסטיבל .5.1.1

לל הקמת והצבת דוכני מזון לממכר מזונות ובינוי של כל המתחמים, כולל במות וכ .5.1.2

 .הקשורים לקונספט )פסטיבל בירה( + טכנולוג מזון שימצא במהלך כל האירוע

)כולל פינות בר של חביות בירה מטר )לפחות( של ברים מעוצבים  70הקמת והצבת  .5.1.3

 200גדולות מעץ(, המיועדים להגשת בירות מסוגים שונים והכוללים לפחות 

ישיבה בסה"כ )שולחנות אבירים, ספסלי קק"ל, כיסאות בר, כיסאות,   מקומות

 כורסאות גן וכו'(.

 .עיצוב, הקמת והצבת שערי כניסה למתחם הפסטיבל לפי הנחיות ודרישות העירייה .5.1.2

ט ומיתוג האירוע ע"י משרד גרפיקה מקצועי והכל בתיאום ואישור מראש של שילו .5.1.5

 וקישוט המתחם כולו. במותהעירייה כולל שער כניסה, ברים, דגלים, גב 

 באמצעות צלם סטילס, צלם וידאו והפקת סרטון מסכם לאירוע פרסום, תיעוד .5.1.6

 .ותקשורת בדיגיטל וברשתות החברתיות בתיאום ובאישור העירייה

ום הופעות של אומנים וביצוע התקשרות מולם בהתאם לבחירת העירייה תיא .5.1.7

)למעט מופע מרכזי אחד אלא במידה והעירייה תחליט אחרת ותשלם על כך תוספת 

למפיק(: מנחה, די. ג'יי ולהקות חימום למהלך שני ערבי הפסטיבל ערבי הפסטיבל 

 וכן מופע מרכזי אחד כגון: פול טרנק/זקני צפת/רד בנד.

 .יון לפני, במהלך ולאחר כל אחד מערבי הפסטיבלניק .5.1.8

 .דוכני המזון והברים האירוע, כולל עבור עריכת כל הביטוחים הדרושים עבור .5.1.9

  .קישוט, דיגלול ופריסת גרילנדות בשטח הפסטיבל .5.1.10

 הפסטיבל. לפי דרישות המשטרה ורישוי וגידור הצבת מחסומים .5.1.11

ים הנדרשים לקיום נרטורגמקור חשמל ואספקת מערכות הגברה ותאורה, כולל  .5.1.12

 .האירוע

  .פריסות חשמל לדוכני המזון ולברים .5.1.13

 אספקת שירותים ציבוריים. .5.1.12

 הנגשה של האירוע לפי דרישות העירייה. .5.1.15

, כולל אספקת צוותי אבטחה, ביטחון וסדר לפי דרישות המשטרה ורישוי הפסטיבל .5.1.16

 .שמירת לילה על הציוד ומקום הפסטיבל במהלך ימי הפסטיבל

 ת תפעול וניהול האירוע לכל ימי ושעות הפסטיבל.אספקת צוו .5.1.17

 

על המפיק להתקשר עם מבשלות הבירה השונות שישתתפו באירוע באופן שקוף ופתוח,  .5.2

כולל המצאת דו"ח למנהל מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, טרם האירוע, בגין ההליכים 

פן וסיבת שניהל לצורך בחירת המבשלות שישתתפו באירוע, לרבות פירוט באשר לאו

 הבחירה ו/או הדחיה של המשתתפים השונים.
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על המפיק נדרש לגבות תשלום אחיד וקבוע מכל המבשלות שישתתפו באירוע וכן לדווח  .5.3

לעירייה, לבקשתה, על כלל התשלומים שנגבו על ידו מהמבשלות השונות עבור 

 השתתפות באירוע.

 

 אחריות העירייה .6

 :ועל חשבונהכל המפורט להלן יהיה באחריות העירייה  .6.1

 סיוע למפיק בהשגת האישורים הנדרשים. .6.1.1

שלא מימון והתקשרות לאחד משני המופעים המרכזיים באירוע )אלא אם תחליט  .6.1.2

 באמצעות המפיק ולשלם לו על כך תוספת(.לקיימו, או לקיימו 

 .אספקת מקור מים .6.1.3

 .פינוי אשפה בסוף כל ערב מערבי הפסטיבל .6.1.2

 .כוונה ציבורפרסום, תיעוד, שילוט חוצות, שלוט ה .6.1.5

על חשבון  פיקוח ושיטור )שוטרים בשכר לפי דרישת המשטרהמד"א, כב"א,  .6.1.6

 (.העירייה

 .עריכת ביטוח כללי על שטח האירוע .6.1.7

 השגת אישור עמידה בתקן ודיני הנגישות לאירוע. .6.1.8

 

 התמורה .7

מבלי לגרוע מאחריות המפיק לכל המפורט לעיל ולהפקת הפסטיבל לפי דרישות העירייה,  .7.1

העירייה , להלןוע מזכותו של המפיק לקבל את ההכנסות מהאירוע כמפורט ומבלי לגר

וזאת  אלף שקלים חדשים(, כולל מע"מ, שמונים₪ ) 00080,תשלם למפיק סך של 

כהשתתפות חלקית בהוצאותיו בלבד ומבלי שהעירייה מתחייבת לכל סיוע נוסף ו/או 

 נושאת באחריות כלשהי על הפקת הפסטיבל.

 מך בעירייה. וסמיום אישור החשבון ע"י הגורם המ ,יום 30 + נאי שוטףהתשלום יבוצע בת .7.2

תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול  .7.3

לא ימציא למזמין  שהמפיקספרים כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל 

תשלום, ינוכה מס במקור כדין, צוע המניכוי מס במקור, קודם לביאישור תקף בדבר פטור 

 מכל סכום שישולם ע"י המזמין.

ה זכאי לקבלת כל תמורה המפיק לא יהילעיל,  7.1יובהר, כי מעבר לאמור בסעיף  .7.2

אשר כל הרווחים ממכירת מזון ואלכוהול במהלך הפסטיבל יהיה זכאי למהעירייה, אולם 

 . הבלעדית ויהוו את הכנסת

 

 תקופת ההסכם .8

לעירייה  .לפי המוקדם - 31.8.2019ו/או עד ליום  יה בתוקף עד לסיום האירועהסכם זה יה .8.1

בלבד האפשרות להאריך תוקפו של הסכם זה בשנה נוספת והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה 

 ותקציב מאושר בלבד.
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 העדר יחסי עובד מעביד .9

העירייה ן יבו וובינ ,ן עצמאיבמעמד של קבל והינ , כי המפיקמוצהר ומוסכם בין הצדדים .9.1

 מעביד לכל דבר ועניין. –לא יחולו יחסי עובד 

 ו/או מי יוו/או מועסק ועבור עובדי אחראי לכל התשלומים החלים על מעבידהא המפיק י .9.2

הוראות החוק  וכן קיום ,וביצוע הוראות כל דין בעניין חובות וזכויות של עובד וטעממ

 יטוח עובדים ע"י מעבידים.בלעניין 

הא האחראי יא ווה האומנים תקשר עםיבלבד  , כי המפיקובהר בזאתלמען הסר ספק מ .9.3

 לא ,המפיק של ומטעמ האירועים העירייה לבין משתתפיהיחיד על התקשרויות אלה. בין 

 .של העירייה אחריות כלשהי תחול ם כל קשר משפטי ו/אוייקו

 

 בטיחות .10

לקיים את  מתחייב המפיק וגע לבטיחות בעבודה.מתחייב לקיים הוראות כל דין הנ המפיק .10.1

מכל מעשה או מחדל  ולהימנע ,שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחותההופעות תוך 

ו/או למי  ווראות מפורטות לעובדיה תןיי המפיק .העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש

 דאג לביצוע הוראות אלו.יו ללי הבטיחותכבדבר ביצוע העבודות תוך שמירת  ומטעמ

 

 אחריות  .11

דו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או המפיק לב .11.1

ו/או כתוצאה ממעשים  הכתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפי העקיפים, שיגרמו לעירייה

או ממחדלים של המפיק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו או בקשר עמם, במהלך ביצוע 

מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם  פי הסכם זה, לרבות כתוצאה-התחייבויותיו על

 זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.

המפיק לבדו יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או  .11.2

יו ו/או מי לנזקים  עקיפים, שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי המפיק ו/או מי מעובד

משלוחיו והנובעים ממעשה ו/או ממחדל של המפיק או של מי מהנ"ל בקשר עם ביצוע 

השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והעירייה תיתבע ע"י צד שלישי כל שהוא 

, בגין נזקים שהמפיק אחראי להם כאמור בהסכם זה, יהיה המפיק חייב בשיפוי העירייה

גין כל סכום שהעירייה תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים ב בהתאם לפס"ד חלוט,

 וההוצאות שיגרמו לעירייה בעניין זה.

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם   .11.3

או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל 

/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של המפיק ו/או של עובדיו או אבדן ו/או נזק ו

של כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל 

סיבה אחרת הקשורה או הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מפעילותו של המפיק. המפיק 

 מפורטים לעיל.שא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים הילבדו י

המפיק מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהעירייה  .11.2

תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או פס"ד חלוט בתישא בו כתוצאה מ

 מפיק ו/או כל אדם אחר מטעמו של המפיק כאמור.
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ייה עקב ביצוע או אי ביצוע המפיק לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם לעיר .11.5

, אשר נגרם באחריותו הישירה ו/או השירותים המוזמנים והתחייבויותיו על פי הסכם זה

 .העקיפה

המפיק מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח לאומי לגבי תאונות  .11.6

חוק. עבודה ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים ב

 המפיק יהיה אחראי לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.

 

 ביטוח .12

 7מבלי לגרוע מאחריות המפיק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המפיק כי תוך  .12.1

 -ימים מיום הודעה על זכייתו במכרז או לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי לפי מכרז זה 

המוקדם משניהם, ובמשך כל משך תקופת ההסכם, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות 

שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם העירייה, בחברת ביטוח מורשית בישראל, הכל 

בעיר הוד השרון,  2017קת אירוע פסטיבל הבירה הפ –כמפורט באישור עריכת ביטוח 

אישור המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח א' )להלן: "

 "(.עריכת הביטוח

ימים מיום  7ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב המפיק להמציא לעירייה, תוך  .12.2

המוקדם  -כלשהי לפי מכרז זה הודעה על זכייתו במכרז או לפני תחילת ביצוע עבודה 

משניהם, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום על ידי המבטח. בנוסף, מתחייב המפיק 

יום טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח ימציא המפיק  12-כי לא יאוחר מ

לעירייה אישור עריכת ביטוח חדש בגין חידוש הביטוחים לתקופה נוספת כך שיהיה בכל 

 י העירייה, במשך כל תקופת קיומו של ההסכם, אישור עריכת ביטוח תקף.עת ביד

המפיק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינו תנאי מתלה  .12.3

ומקדמי לביצוע העבודות והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או 

 2ומצא לה במועד כאמור בסעיף להפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישור כאמור לא ה

 לעיל.

לעיל,  2למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף  .12.2

 פי הסכם זה.-לא תפגע בכל התחייבויות המפיק לרבות על

מבלי לגרוע מאחריות המפיק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  -ביטוחים נוספים  .12.5

ים מיום הודעה על זכייתו במכרז או לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי ימ 7המפיק כי תוך 

המוקדם משניהם ובמשך כל משך תקופת ההסכם, תהיינה בידיו פוליסות  -לפי מכרז זה 

 ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן:

כולל  -ביטוח לכלי רכב הנכנסים לחצרי המבוטחים במהלך תקופת ביצוע העבודה  .12.5.1

פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו ביטוח חובה כנדרש על 

או בשימושו של המפיק. הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה 

חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות 

ין פגיעה . ביטוח אחריות בג-1970פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( התש"ל

בגין ₪  -500,000 -ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ

 רוע אחד.יא
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כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות,  -הגדרה: כלי רכב לעניין סעיף זה משמע  .12.5.2

 טרקטורים, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג.

ה, כלי עבודה ולכל רכוש ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבוד .12.5.3

אחר של המפיק שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת. המפיק רשאי 

להלן יחול גם לגבי כל  7שלא לערוך ביטוח זה, אך הפטור מאחריות כמפורט בסעיף 

 אבדן או נזק כאמור לעיל, כאילו נערך הביטוח בגינו.

נגד כל הסיכונים ו/או הנזקים כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת המפיק נדרש כ .12.5.2

האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים 

 בביטוחי המפיק האחרים.

המפיק מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי העירייה, באם קיימים  .12.6

מועד כאלה, נועדו לצרכיה של העירייה בלבד והיא רשאית לשנותם ו/או להפסיקם בכל 

והכל  שהוא ואין היא חייבת בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות למפיק

 .בתיאום מול המפיק

המפיק מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות חברות ביטוח ו/או  .12.7

קבלני משנה, לקיים שמירה באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו 

 הבלעדית.

 ום הסדרי שמירה כאמור ע"י המפיק תתואם מראש עם נציג מוסמך של העירייה.קי .12.8

המפיק פוטר את העירייה, עובדיה, מנהליה ואת כל הפועלים מטעמה, מכל חבות בגין כל  .12.9

אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתגרם לו לרבות במפורש לרכוש המובא על ידו 

/או בשימושו והוא ישפה את העירייה וכל הנ"ל למקום האירוע ו/או על ידי מי מטעמו ו

בגין כל תביעה שתתקבל אצלם בקשר עם אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר 

 .ואשר תוכח בפס"ד חלוט לרכוש כנ"ל

המפיק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  .12.10

י ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך, ויהיו הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כ

בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבור העירייה ובכל מקרה כל עוד הסכם 

 ההתקשרות בינו ובין העירייה תקף אף אם ההסכם לא הוארך פורמאלית.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות כמפורט  .12.11

לאישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  1בסעיף לעיל וכן 

המפיק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על המפיק לבחון את חשיפתו 

לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המפיק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע 

מטעמה בכל הקשור לגבולות  מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי

 האחריות המזעריים כאמור.

 

 תנאים כללים .13

על פי הסכם זה או  להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו רשאי אינו המפיק .13.1

 .כל חלק מהן

 .ו/או מי מטעמו מנהל מחלקת התרבותהינו בהסכם זה נציג העירייה  .13.2

 ,ל התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י החוזההפר מי מהצדדים כל תנאי מתנאי חוזה זה או כ .13.3

בין  ,יפצה הצד המפר את הצד המקיים את החוזה בגין כל נזק שייגרם לו בגין ההפרה
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סעד משפטי אחר לרבות ביטול במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו לכל 

 .החוזה

שנקבע מסיבות  דבמוע אירועיםמוסכם בזאת בין הצדדים כי היה ולא ניתן לקיים את ה .13.2

 90למועד אחר כלשהו שיתואם בין הצדדים תוך  ו האירועים, יידחמפיקב שאינן תלויות

 .אירועיםוכל סעיפי החוזה יחולו על המועד הנדחה לקיום ה ,יום

, יחול שינוי בהיקף ושייווצרבמידה ובמועד הנדחה, כתוצאה מהנסיבות והאילוצים  .13.5

היה זכאי לשום ילא  המפיק כי במקרה כזה, ,. מובהרתותאם התמורה בהתאם אירועיםה

למעט הוצאות  .אירועיםפיצוי ו/או תשלום בגין השינוי ו/או הדחייה ו/או הקטנת היקף ה

 והתחייבויות בפועל.

להגדלת דרישות  עליון ובכלל זה המלצות של כוחות הביטחון, חכוהיה ובנסיבות של  .13.6

 לא ניתן יהיה לקיים  ובר להסכם זה(,האבטחה או הגדלת אמצעי הגידור )שאינן קיימות ע

למועד מאוחר יותר בתאום  עהאירוידחה  במועד שנקבע או שנדחה, כי אז אירועיםאת ה

תשא העירייה בנוסף לתמורה אך ורק בהסכמה  עהאירוובהסכמת שני הצדדים. נדחה 

עשה את כל המפיק י .עהאירובגין דחיית  שלום הוצאות שהוצאו בפועל ע"י המפיקבת

וכל לבטלן במקרה י, על מנת שפסטיבלבצע עבור התנות שרוש בהתקשרויות ו/או בהזמהד

 עליון ו/או המלצות ו/או הנחיות של כוחות הביטחון. חכושל 

לפי כתובות  ו/או בפקסימילה ו/או דוא"ל כל מסמך לעניין חוזה זה יישלח בדואר רשום .13.7

ע"י הנמען  שנתקבליחשב כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור י. הצדדים כאמור לעיל

וכל מסמך שנשלח בפקסימיליה ו/או בדוא"ל, ייחשב  שעות מתאריך המשלוח 72עם תום 

 .שעות ממועד קבלת אישור על העברתו התקינה 22שהתקבל ע"י הנמען עם תום 

 

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

                                      _____________________            ____________________ 

 המפיק      עיריית הוד השרון                                                                          
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  נספח א'

 

 בעיר הוד השרון  2019הפקת אירוע פסטיבל הבירה  -אישור עריכת ביטוח 

 

 תאריך: ________

 לכבוד

 ןעיריית הוד השרו

 ,28יהושע בן גמלא רחוב 

 הוד השרון

 (עירייה"ה" :)להלן

 

 

 א.ג.נ.,

 

 בקשר עםאישור על קיום פוליסה לביטוח עבודות  הנדון:    

הסכם שנחתם בין העירייה ובין המפיק _____________ )להלן:                           

 "המפיק"(

הוד השרון בעיר   2019הפקת אירוע פסטיבל הבירה למתן שירותי  

ארגון מופעים, סדנאות, עיצוב, תפאורה, מבשלות אך לא רק לרבות 

  בירה, הנחייה

  

 חוזה מס' ____________  מיום ________________ 

                

לתקופה מיום  המפיקהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם 

 .עד ליום __________  ___________

אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן 

 .2018" מהדורת ביט"נוסח הפוליסות הידוע כ על פי

  

 

בגבול  -ני מדינת ישראל על פי כל דיהמפיק לכיסוי חבות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, .1

ובסה"כ לתקופת הביטוח, בגין  עלאירו₪( מיליון  שלושה₪ ) 3,000,000-אחריות שלא יפחת מ

רועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המפיק ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל יא

 הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

, בהלה, הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפוצצות 

מתקני הרמה, פריקה, טעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, רעידות והחלשת משען, 

 שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.

למעשי ו/או  הבגין אחריות לכלול את העירייה כמבוטחת נוספת בפוליסהורחב מ הביטוח 

יות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו , וזאת בכפוף לסעיף אחרהמפיק והבאים מטעמומחדלי 

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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 הביטוח מורחב לכלול נזקים לרכוש שהמבוטח או מי מטעמו פעלו בו או עליו בגבול אחריות 

 ₪. 200,000של 

ו/או  ל ידיכל חבות של העירייה כלפי כל העובדים המועסקים ע כוללהכיסוי עפ"י פוליסה זו  

על פי הפוליסה לביטוח אחריות בפועל ת המפיק, אשר החבות כלפיהם אינה מכוסה באמצעו

  מעבידים וכן תביעות שיבוב כלפי העירייה מצד המוסד לביטוח לאומי.

 א' ב' יבוטל בכל הקשור לנזקי גוף. 3מוסכם בזאת כי חריג 

 הביטוח אינו כולל כל מגבלה על כמות המשתתפים בפעילות. 

 

המפיק כלפי המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית חבות המבטח את , ת מעבידיםביטוח אחריו .2

גבול האחריות או מחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם ב

 רוע ובסה"כ לתקופת ביטוחי( לעובד אחד, לאש"חליון ימ עשרים)₪  20,000,000-מ נופלאינו ש

 .שנתית

כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני ביטוח זה לא יכלול  

תיונות ורעלים וכן יפ שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה,משנה ועובדיהם, 

 .בדבר העסקת נוער

כי  כלשהיו/או מחלה לעניין קרות תאונת עבודה  ונטעןהיה  המזמיןורחב לשפות את מהביטוח  

 ות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי המפיק.בחוב נושא ואה

 

 :לעיל( 2-1סעיפים  -הערות כלליות )לכל הביטוחים 

על ידי המפיק אינה מהווה עילה בתום לב הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל  .א

 לדחיית חבות כלפי העירייה, ובתנאי שתשמר זכותנו לחזור בתביעה אל המפיק.

 

אי מפורש, על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה תנ כוללותהפוליסות  .ב

 ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.

 

 תשלחכמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם   .ג

 יום מראש. 60לעירייה הודעה בדואר רשום, לפחות 

 הביטוח_________________________כתובת____________טלפון__________כן שם סו

 

  ____________ פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס'

 ____________  פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס'

 

................................... 

 )חתימת המבטח(                                      

................................... 

                                                                                                              )תפקיד החותם(                             

...................................  

 )שם החותם(                                                                                                            

 


