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 הסכם 
 שדות נגב  ריתוועצה האזשנעשה ונחתם ביום ___________ במ

 
 
 
 

 שדות נגבהמועצה האזורית  ב י ן:
 מצד אחד  "(המועצה)להלן: "      

 
 ____________________ ו ב י ן:

 
 מ___________________ 
 מצד  שני  "(קהמפי)להלן: "      

 
 
 
 

פיק, כי המפיק יפיק עבור המועצה שני אירועי הסכם זה מעיד על כך שהוסכם בין המועצה למ
חידונים כמפורט להלן בגוף ההסכם וזאת על פי המפרט, הזמנים, התמורה ושאר התנאים 

 וההוראות המפורטים להלן בגוף ההסכם.
 
 

 -לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם גופו. .1

 -ומועדיהם: ואלו החידונים .2

שנה להקמת המדינה, בזיקה למועצה אזורית שדות נגב  70, בסימן חידון הציונות .2.1

 .29/04/2018יתקיים בתאריך י"ד באייר לתלמידי בתי ספר יסודיים. 

 –שנה להקמת המדינה, בזיקה למועצה האזורית שדות נגב  70, בסימן חידון תנ"ך .2.2

 .20/05/2018יך ט"ו בסיוון יתקיים בתארלתלמידי בתי הספר העל יסודיים. 

 .19:00שני האירועים יתקיימו באולם התרבות שבקרית החינוך של שדות נגב החל בשעה  .3

מוסכם בזאת כי תנאי ההסכם, לרבות תנאי הסף וכל שאר התנאים וההוראות המפורטים  .4

כמשמעו במבוא להסכם. במקרה של סתירה או אי התאמה  ," ההסכםמפרטבו, ייחשבו כ"

 רט להוראות הסכם זה, תהיינה הוראות ההסכם עדיפות.בין המפ

למפרט, הינן  3מוסכם בזאת למניעת הספק, כי אבני הדרך לביצוע החידון, כמפורט בסעיף  .5

 מעיקריו של ההסכם ומשכך אי עמידה בהן תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
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איש הקשר מוסכם בזאת כי מנהל מחלקת החינוך של המועצה ישמש נציגה של המועצה ו .6

 "(.נציג המועצה)להלן: " .שלה עם המפיק לצרכי הסכם זה

ת החידון לאישורו המוקדם של נציג המועצה לא יאוחר המפיק מתחייב להביא את מקרא .7

המועד שנקבע במפרט לגמר הפקת המקראה. כמו כן, מתחייב המפיק לפני ימים  3מאשר 

 לביצוע החידון. את המועדים שייקבעו לצורך אבני הדרך נציגם העלתאם 

תמורת שירותיו על פי הסכם זה תשלם המועצה למפיק סכום כולל של   .8

"(. מוסכם התמורה)הכולל מע"מ( עבור שני החידונים, )להלן: " ₪_______________ 

סכמת, המלאה והסופית על פי וכי התמורה דלעיל הינה התמורה המ ,בזאת למניעת הספק

בהן יישא המפיק  ,ת והתשומות, ללא יוצא מן הכללהסכם זה והיא כוללת את כל ההוצאו

 במישרין או בעקיפין בקשר למתן שירותיו וביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצרכי סעיף זה יראו הצדדים את הוצאות ותשומות המפיק  .9

רכישה או  גם את אלו: העסקת עובדים, יועצים, קבלני משנה ונותני שירותים אחרים;

שכירות ציוד, אביזרים וחומרים; שימוש בזכויות יוצרים; הוצאות נסיעה ואש"ל וכל 

 הוצאה אחרת כיוצא באלו.

מוסכם עוד לעניין התמורה, כי לא יחולו בה כל תוספת או שינוי, אלא אם כן הוסכם עליהם  .10

 מראש ובכתב בחתימת ראש המועצה וגזבר המועצה.

תשולם על ידי המזמין למפיק בשלושה תשלומים ובמועדים המפורטים במפרט התמורה  .11

וזאת לפי אישור נציג המועצה כי המפיק עמד במלוא התחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות 

 המלאה. הרצונ

כל תשלום על חשבון התמורה יבוצע כנגד חשבונית מס ערוכה כדין. למניעת הספק, מכל  .12

מפיק אישור הקור בשיעור הקבוע בדין, אלא אם כן ימציא תשלום תנכה המועצה מס במ

 מאת רשות המס המוסמכת בדבר הנחה או פטור מהמס.

המועצה תהא זכאית לדחות את מועדי אירוע החידונים כתוצאה מנסיבות של כח עליון או  .13

טחון המוסמכים לכך. במקרה כאמור יסכים המפיק לקיים יצווים והוראות של כוחות הב

 עים במועדים אחרים שיתואמו בין הצדדים.את האירו

המועצה תהא זכאית לבטל כליל את האירועים לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך זאת בכפוף  .14

 -לתשלום חלקי של התמורה כמפורט להלן:

אחוזים  %01נמסרה למפיק הודעה על ביטול האירועים לאחר שהופקה המקראה:  .14.1

 מהתמורה.

 ועים לאחר עמידה באבני הדרך ב' עד ו' )כולל( נמסרה למפיק הודעה על ביטול האיר .14.2

 אחוזים נוספים מהתמורה.  %01
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  10%ח' )כולל( -נמסרה למפיק הודעה על ביטול התמורה לאחר עמידה באבני דרך ז' ו .14.3

 אחוזים נוספים מהתמורה.

כי המועצה תהא רשאית לעשות שימוש חוזר במקראה ובשאלות החידון  ,מוסכם בזאת .15

ר את החומרים יבעצמה או בהנחיית אחרים מטעמה, אולם היא לא תעב באירועים נוספים

לידי אחרים. המפיק מצידו לא יהיה מנוע מלעשות שימוש במקראה ובשאלות החידון על פי 

שישמיט מהם אזכורים הנוגעים למועצה, אלא  בלבדהזמנת לקוחות אחרים של המזמין ו

 אם כן הסכימה המועצה לכך מראש ובכתב.

ניעת הספק, כי המפיק לבדו יישא בחובת תשלום זכויות יוצרים, ככל שיהיו כאלו מוסכם למ .16

 יעשה שימוש לצורך הפקת החידונים או במהלך האירועים. ואשר בהם

הסכם זה מכיל את מלוא התנאים בעניינים המוסדרים בו ולא יהיה תוקף לכל תוספת או  .17

לעניין זה מורשי מה של הצדדים. שינוי בלא שיוסכם עליהם מראש ובכתב בידי מורשי החתי

 החתימה של המועצה הינם ראש המועצה והגזבר.

כל ארכה, ויתור או הימנעות מתביעה של צד כלפי משנהו בעניין או לפרק זמן מסוימים, לא  .18

 ייחשבו כתקדים ולא יחייבו בעניין אחר או לפרק זמן נוסף.

לצד שמות הצדדים או כל כתובות הצדדים לצרכי ההסכם הינן כמפורט במובא להסכם  .19

 ימים מראש ובכתב. 7כתובת אחרת בישראל עליה יודיע צד למשנהו 

 

 

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

___________________                                                ____________________ 

 יקהמפ      מועצה אזורית "שדות נגב"   

 

1614/2093/25 


