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חוברת ההנחיות והשירותים
מציג יקר ,לתשומת ליבך ,כל המציגים בתערוכה מחויבים להוראות טופס ההתקשרות ולהוראות כמפורט להלן בחוברת זו.
טופס ההתקשרות וחוברת זו יחד מהווים את הסכם ההתקשרות וייקראו להלן" :ההסכם".
פרק ההנחיות:

.1

פרטי התערוכה
.1.1

שם התערוכה :תערוכת watec Israel 2015

.1.1

מיקום התערוכה :ביתנים ,11, 1מקסידום  ,ושטחי חוץ של מרכז הירידים.

.1.1

מועדי התערוכה  :ימים שלישי עד חמישי 11-11 ,באוקטובר.1111,
 .1.1.1ימי פתיחת התערוכה :ימים שלישי ורביעי  11-11 ,באוקטובר 11:11-10:11 ,1111
יום חמישי 11 ,באוקטובר 11:11-10:11 ,1111
.1.1.1

מועד הקמות (כניסת מציגים):ביתן  ,1יחידות לא בנויות :יום שישי 9 ,באוקטובר  ,1111החל מ 9:11לאחר
מסירת יחידת התצוגה בתיאום עם אגף תפעול ותחום תערוכות.
ביתן  ,11יחידות לא בנויות :יום ראשון 11,באוקטובר  1111החל מ  11:11לאחר מסירת יחידת התצוגה
בתיאום עם אגף תפעול ותחום תערוכות.
ביתן  ,1ביתן  , 11יחידות בנויות :יום ראשון 11 ,באוקטובר  ,1111החל מ. 11:11
שטחי חוץ :כניסה לשטחי חוץ תתואם מול אגף התפעול של מרכז הירידים .לאחר אישור ,המציגים יורשו
להיכנס לשטח ביום ראשון 11 ,באוקטובר  1111החל מ .10:11

 1.1.1מועד פירוק :ביתן  1יום חמישי  11באוקטובר  ,1111מיד עם סיום התערוכה ולא יאוחר מיום שישי ה 10
באוקטובר  1111עד שעה לפני זמן כניסת שבת .ביתן  ,11יום חמישי  10באוקטובר  1111מיד עם סיום התערוכה ולא
יאוחר מהשעה 11:11
מציגי משנה
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  1-1לטופס ההתקשרות ,מציג המעוניין לשתף ביחידת תצוגתו מציג משנה ,והדבר אושר על ידי
החברה מראש ובכתב ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,יציין בטופס ההתקשרות את פרטי מציג המשנה ויעביר לחברה דמי
רישום בסך ( ₪ 1191בתוספת מע"מ) עבור כל מציג משנה.

.2

התמורה
.1.1

עם הגשת טופס ההתקשרות החתום המציג ישלם לחברה את התמורה כמפורט בטופס ההתקשרות .התמורה
תשולם במלואה בטרם מועד הקמת התערוכה .לבקשת המציג תנפיק החברה חשבונית עסקה לצורך העברת
התמורה.

.1.1

מובהר בזאת כי רק לאחר תשלום מלוא התמורה על ידי המציג וחתימת החברה על טופס ההתקשרות ,יחשב הדבר
להסכם בין המציג לבין החברה.

.1.1

מציג אשר לא ישלם את מלוא התמורה עד המועד הנקוב בטופס ההתקשרות ,לא יהיה רשאי להשתתף בתערוכה.

.1.1

כל שיעור דמי ההשתתפות ,אשר לא ישולם במועד הקבוע לתשלומו יי שא ריבית פיגורים בשיעור הגבוה ביותר
שיהיה נהוג אותה שעה בבנק הפועלים בע"מ ,בגין חריגות בחשבונות חוזרים דביטוריים ,וזאת בעד התקופה
מהמועד שיהיה קבוע לתשלום השיעור האמור ועד לתשלומו המלא בפועל.

.1.1

מציג המזמין שירותים כמפורט בפרק השירותים להלן יעדכן פרטי כרטיס אשראי שישמש לביטחון ובמקרה הצורך
כאמצעי תשלום .המציג מתחייב בזאת ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ,במקרה
שהחברה תעשה שימוש בכרטיס האשראי לצורך גביית החוב בגין השירותים ובלבד שניתנה על כך התראה של 0
ימים מראש והמציג לא עשה דבר בכדי לפרוע את חובו.

.1.0

השירותים הניתנים למציג הכלולים בתמורה המפורטת בסעיף  1לטופס ההתקשרות הנם:
א)
ב)

תאורה כללית בביתנים.
ניקיון כללי של השטחים הציבוריים בלבד (לא כולל שטחי יחידות התצוגה).

ג)
ד)
ה)
ו)

.1.0

.3

.4

צריכת חשמל ,כמפורט בפרק השירותים.
תגי מציג  -על פי מדרג שייקבע ע"י הנהלת התערוכה מטעם מרכז הירידים.
מדבקות חניה (חד פעמיות)  -על פי מדרג שייקבע ע"י הנהלת התערוכה מטעם מרכז הירידים.
כרטיסי הזמנה לתערוכה  -על פי מדרג שייקבע ע"י הנהלת התערוכה מטעם מרכז הירידים.

החברה רשאית לשנות את המדרג לכל אחד מהשירותים כאמור לעיל על פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט .יתר
השירותים לרבות יחידת תצוגה בנויה ,יסופקו למציג בכפוף להזמנה מראש ולתשלום נפרד כמפורט בפרק
השירותים.
מס ערך מוסף וכל מיסים עקיפים או ישירים שיוטלו בגין השתתפות המציג בתערוכה ו/או מסירת השימוש ביחידת
התצוגה יחולו על המציג אשר יהיה חייב לשלם לחברה כל סכום אשר שולם בגין מיסים אלו מיד עם דרישתה
הראשונה.

.1.0

המציג מתחייב להסדיר טרם פתיחת התערוכה ,את תשלומי התמלוגים בגין יצירות המוגנות על ידי זכויות יוצרים
כנדרש על פי דין ,ובכלל זה תשלום לאקו"ם ,מול אקו"ם ישירות ,במידת הצורך.

.1.9

החברה רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לחלט את כל ההוצאות והחיובים החלים על המציג מכח הסכם זה מכל סכום
שיגיע למציג בכל זמן שהוא.

מסירת יחידות תצוגה
.1.1

יחידות התצוגה הבנויות בביתן  1תהיינה מוכנות למסירה למציגים ביום ראשון ה 11באוקטובר  2112בשעה 11:11
בבוקר ,יחידות התצוגה הבנויות בביתן  11תהיינה מוכנות למסירה למציגים ביום ראשון ה  11באוקטובר 2112
בשעה  .10:11כניסת מציגים לשטחי חוץ תתאפשר בתיאום עם נציג אגף תפעול ובליווי הנהלת התערוכה מטעם
מרכז הירידים בלבד.

.1.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1בטופס ההתקשרות ,החברה רשאית ,לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לשנות את
מיקום שטח התצוגה של המציג לאזור המיועד להצגת מוצגיו בהתאם לאופי הטובין המוצגים על ידו בתערוכה.

.1.1

מספור יחידות התצוגה יעשה בהתאם לשקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הנהלת התערוכה .המספור הסופי של
יחידות התצוגה יינתן למציגים לקראת פתיחת התערוכה.

.1.1

יש לסיים את ההכנות עד למועד שיקבע על ידי החברה .עם סיום ההכנות ,קרי ,בתום ההקמות ,על המציג לפנות את
המעברים מכל ציוד שהוא ולפנות כל לכלוך אל עבר המעברים לצורך ביצוע עבודות ניקיון בשטחים הציבוריים
ובמעברים .לאחר מועד זה אין לפנות לכלוך אל עבר המעברים ועל המציג לדאוג לניקיון יחידת התצוגה שהוקצתה
לו על חשבונו ואחריותו.

.1.1

בקשה להגדלת שטח יחידת תצוגה ו/או הזמנת שירותים נוספים מעבר לשירותים שהוזמנו על ידי המציג במהלך
בימי הקמת התערוכה תוגש לחברה בהקדם בנספח נפרד ובכפוף לתוספת תשלום בגינם.

הנחיות בנוגע לשטחי התצוגה
החברה רשאית לקבוע כי המציגים בתערוכה יציגו ביחידות תצוגה בנויות בלבד ובתוספת תשלום .סידורן הפנימי של יחידות
התצוגה הנו באחריות המציג ,על חשבונו ובכפוף לאישור החברה והוראותיה.
החברה תהא רשאית לדרוש מהמציג שינויים בסידור שטחי התצוגה הפנימיים ו/או החיצוניים ככל שאלה יגרמו למטרד ו/או
הפרעה.
מובהר בזאת מפורשות כי אין לחסום ארונות חשמל ו/או ארונות תקשורת ו/או מעברי בטיחות באמצעות תצוגה .נחסמה
הגישה לאחד מאלה בניגוד להנחיות החברה תהא רשאית החברה להורות למציג לפרק לאלתר את התצוגה.

.1.1

.1.1

הנחיות לעיצוב יחידת תצוגה בנויה:
.1.1.1

גובה התצוגה לא יעלה על  1.1מטרים.

.1.1.1

אין לבנות פנלים או כל תצוגה גבוהה אחרת בשטח הרצועה החזיתית ,עד עומק של  1.1מטר מהחזית.

.1.1.1

 1.1מטר מקדמת יחידת התצוגה מיועד לתצוגת שולחן/דלפקי מכירה בלבד.

.1.1.1

צבע השטיח בתוך יחידות התצוגה יקבע על ידי הנהלת התערוכה.

הנחיות לעיצוב יחידת תצוגה לא בנויה:

.1.1

.1.1

.1.1.1

גובה יחידת תצוגה יקבע בהתאם להנחיות הנהלת התערוכה ,כפי שיקבעו מעת לעת .בניית יחידת תצוגה
החורגת ממגבלות הגובה שנקבעו כפופה לאישור מראש של הנהלת התערוכה.

.1.1.1

אין לבנות פנלים או כל תצוגה גבוהה אחרת בחזיתות בעומק של עד  1מטר .מעבר לשטח זה ניתן לבנות
לגובה ,בכפוף לתוכניות עיצוב אשר יועברו על ידי המציג לאישור הנהלת התערוכה.

.1.1.1

 1.1מטר מקדמת יחידת התצוגה מיועד לתצוגת שולחן/דלפקי מכירה בלבד.

הנחיות לעיצוב תצוגה בשטחי חוץ:
.1.1.1

חל איסור לחפור ו/או לקדוח ו/או לפגוע בתשתיות שטחי החוץ לרבות ,עמודים ,עצים ,ארונות חשמל ,מים
וביוב.

.1.1.1

אין להתמקם בשטח חוץ ללא תיאום עם הנהלת התערוכה.

.1.1.1

אין לכסות ארונות חשמל ו/או ארונות תקשורת או להדביק עליהם כל חומר פרסומי .יש להקפיד
להתרחק מארונות החשמל ו/או ארונות התקשורת למרחק של  1מ"ר באופן שלא תיחסם הגישה לארונות
אלה.

.1.1.1

ההיערכות בהתאם לתנאי מזג אויר ,לרבות מכסה מפני גשם ו/או ביצוע הגבהה למניעת חדירת מי גשמים,
הנה באחריותו הבלעדית של המציג ותעשה על חשבונו.

הוראות כלליות לכלל שטחי התצוגה:
.1.1.1

המציג מתחייב לשמור על שלמות המקום ותקינותו לרבות בשטח יחידת התצוגה שהוקצה לו ,וכן מתחייב
שלא לגרום לכל נזק ו/או פגיעה למקום ,לתשתיות ולציוד שיינתן לו על ידי הנהלת התערוכה וכן להישמע
לכל הנחיות והוראות החברה והנהלת התערוכה ,בין בעל פה ובין בכתב.

.1.1.1

המציג וכל הפועל בשמו ומטעמו ישמרו על הוראות החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה
לעישון ,תשמ"ג  1901ותקנותיו (להלן" :החוק למניעת עישון ") .המציג אחראי בשטחי יחידת התצוגה שלו
באופן בלעדי לביצוע כל החובות המוטלות על 'מחזיק' כהגדרתו בחוק למניעת עישון וקיום כל הוראותיו
של חוק זה וזאת למשך כל ימי התערוכה ,לרבות ימי ההקמה והפירוק .בתוך כך ,המציג ו/או כל הפועל
מטעמו מתחייב לפעול בהתאם לדרישות החוק למניעת עישון ולוודא כי הוראותיו נשמרות ע"י כל מי
שנמצא בשטחי החברה מטעם המציג ובכלל זאת מבקרים ,עובדים ,ספקים וכיו"ב.
המציג יישא בלעדית באחריות לכל נזק ,אובדן או הוצאה שייגרמו כתוצאה מהפרת החוק למניעת עישון
על ידו ו/או על ידי כל הפועל מטעמו ו/או על ידי המבקרים ביחידת התצוגה שלו ויפצה ו/או ישפה את
החברה בגין האמור מיד עם דרישתה הראשונה.

.1.1.1

אין לבצע כל עבודת חפירה בשטחי התערוכה לרבות שטחי החוץ ,ללא אישור מראש ובכתב של החברה
וללא תיאום מול אגף תפעול של החברה.

.1.1.1

חל איסור על שימוש בנעצים ומסמרים לתליית אביזרים ביחידות התצוגה הבנויות ו/או מחוץ לשטח
יחידות התצוגה ,קרי ,בשטחים הציבוריים.

.1.1.1

עבודות צביעה יעשו באישור בכתב של הנהלת התערוכה ובתיאום ובאישור אגף התפעול של מרכז הירידים
בלבד.

.1.1.0

שינו י ו/או פירוק הציוד והאביזרים ביחידת התצוגה הבנויה יעשה אך ורק על-ידי החברה הקבלנית
האחראית לבינוי יחידת התצוגה.

.1.1.0

המציג מצהיר בזאת ,כי הובהר לו שחל איסור מוחלט על פירוק יחידות תצוגה ו/או ציוד בנוכחות קהל
המבקרים ובטרם סיום התערוכה .פירוק יחידות תצוגה ו/או ציוד יתבצע במועד אשר יוגדר על ידי החברה
לפירוק התערוכה.

.1.1.0

באחריות המציגים להקפיד על בטיחות וניקיון בכלל שטחי התערוכה לרבות המעברים ויחידות התצוגה
ולהימנע מהעברת לכלוך במעברים ובשטחי התצוגה.

.1.1.9

חל איסור על שימוש בשטח החורג מגבולות יחידת התצוגה שהוקצתה למציג.

.1.1.11

אין לשנות ו/או להחליף ו/או לפגוע ,בכל צורה שהיא ,בשטח יחידת התצוגה המוקצה .שינויים ו/או
תוספות ו/או פגיעות כלשהן ביחידות התצוגה הבנויות בין בקירות ובין ברצפות ובכלל זה נעיצת מסמרים,
ווים או ברגים ,צביעת ומריחת קירות ורצפות וכיסוי חלונות ודלתות – כפופים לאישור מראש ובכתב של
החברה.

.1.1.11

קבלת שטח יחידת התצוגה על ידי המציג תחשב כהסכמתו לכך שמצא את השטח מתאים לצרכיו וכי אין
בו כל פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה וכי למציג אין ולא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל
הקשור לאי התאמה כאמור.

.1.1.11

המציג מתחייב להשיב את שטח יחידת התצוגה שהוקצה לו לקדמותו .לא עשה כן המשיב בהתאם
לדרישתה הראשונה של החברה ,רשאית החברה ,להשיב את המצב לקדמותו בעצמה או על ידי בעלי
מקצוע מטעמה והכל על חשבון המציג ובאחריותו.

.1.1.11

אין להקים ו/או לעצב יחידת תצוגה ו/או לנהוג במהלך התערוכה באופן המונע חדירת אור ו/או אויר ו/או
באופן החוסם ו/או המכביד על המעברים ודרכי הגישה ליציאות החירום ודלתות החירום בביתן ומחוצה
לו ,לדלתות ,לחלונות ,לציוד סניטרי ,לברזי כבוי שריפות ,לאזעקות כיבוי אש ולחיבורי חשמל.

.1.1.11

על המציג חלה אחריות מוחלטת לפעול לחיסון כל האריגים וחומרי התפאורה מפני אש בתוך יחידות
התצוגה.

.1.1.11

על כל מציג לקבל אישור מראש ובכתב מאת הנהלת התערוכה על יכולת העומס המרבית המותרת ביחידת
התצוגה שהוקצתה לו .אין באישור מאת הנהלת התערוכה כדי לפטור את המציג מלאשר זאת על ידי יועץ
בטיחות וכי אישורים בקשר ליכולת עומס מירבית הנם באחריותו הבלעדית של המציג ועל חשבונו.

.1.1.10

הנחת יסודות מיוחדים לשם הגדלת יכולת העומס ביחידות התצוגה ו/או עבודות חפירה תעשה בכפוף
לאישור הנהלת התערוכה מראש ובכתב רק לאחר הגשת תכניות מדויקות הכוללות פרטים טכניים מלאים
בעניין ובנוכחות נציג אגף תפעול ובכפוף לאישור יועץ בטיחות מוסמך מטעם המציג ועל חשבונו .המציג
מתחייב להשיב את המצב לקדמותו בהתאם לדרישתה הראשונה של הנהלת התערוכה על חשבונו
ואחריותו כאמור לעיל.

.1.1.10

המציגים יגישו תכניות עיצוב מפורטות הכוללות גבהים ,משקלים ,שימוש באביזרים וכו' לאישור הנהלת
התערוכה ולאישור מהנדס בטיחות לא יאוחר מ 11 -יום לפני מועד הקמת התערוכה.

.1.1.10

ביחידות תצוגה לא בנויות ו/או במקרים בהן הטובין המוצגים מחייבים זאת ,על המציג להעביר לידי
הנהלת התערוכה לא יאוחר מ 11 -שעות בטרם פתיחת התערוכה ,אישור של מהנדס בטיחות הנמנה עם
המהנדסים המופיעים ברשימת הס פקים המומלצים של מרכז הירידים .מסירת אישורי בטיחות כאמור
לעיל ,מהווה תנאי מתלה לאישור השתתפות המציג בתערוכה ולמציג לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי
החברה בעניין זה.

.1.1.19

כל עבודות החשמל הנדרשות לצורך קבלת שירותי החשמל כאמור בפרק השירותים תבוצענה ע"י חשמלאי
מוסמך בעל רישיון ממשלתי מתאים בלבד ,מטעם המציג .לאחר ביצוע עבודות החשמל כאמור ולפני
אספקת הזרם הקבוע על ידי מרכז הירידים ,תבוצע ביקורת ע"י מהנדס בודק מטעם מרכז הירידים,
שיאשר בטיחותית את חיבורי החשמל ועבודות החשמל שנעשו על ידי החשמלאי המוסמך מטעם המציג,
וזאת כתנאי ולצורך אישור אספקת זרם החשמל.
למען הסר ספק מובהר כי המציג נושא באחריות מלאה ובלעדית בקשר עם עבודות החשמל וכי אין בביצוע
בדיקות ו/או ביקורות על ידי מרכז הירידים כאמור לעיל כדי להטיל על מרכז הירידים אחריות לגבי נזקים
כלשהם למי מהצדדים ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי ,הקשורים ו/או הנובעים מהחשמל ו/או
מעבודות החשמל ו/או מחיבורי החשמל.

.2

.1.1.11

מובהר בזאת כי בכל הקשור ליועצי חשמל ו/או יועצי בטיחות יהא רשאי המציג לעבוד אך ורק עם ספקים
מומלצים של החברה בתחום הבטיחות והחשמל.

.1.1.11

המצאת והעברת אישורים נוספים ,אם וככל שיידר שו על ידי החברה או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת,
בקשר עם יחידת התצוגה והטובין המוצגים בתערוכה על ידו ,יחולו על המציג בלבד.

.1.1.11

טובין ו/או יחידות תצוגה שאינם תואמים להוראות והנחיות הנהלת התערוכה יפונו מיד עם דרישתה
הראשונה של הנהלת התערוכה על חשבון המציג ובאחריותו .לא עשה כן המציג ,רשאית הנהלת התערוכה
לפנות את הטובין ו/או יחידות התצוגה בעצמה או על ידי אחרים מטעמה על חשבון המציג ,אחריותו
וסיכונו.

.1.1.11

כל יחידות התצוגה הן בשטחי פנים והן בשטחי חוץ לרבות ,עיצובן ,סידורן וניקיונן ,תהיינה מוכנות לא
יאוחר מ 11-שעות לפני פתיחת התערוכה .לא תורשה כל פעילות הקשורה להקמת יחידות התצוגה
וסידורן ,במהלך  11השעות שלפני פתיחת התערוכה.

הטובין המוצגים
.1.1

על המציגים לציין בטופס ההתקשרות את הענפים להם שייכים הטובין המוצגים על ידם .הטובין המוצגים חייבים
להתאים לתוכן התערוכה ולענפי התצוגה כפי שיוגדרו בכל ביתן על ידי הנהלת התערוכה.

.0

.1.1

החברה תאשר את הטובין המוצגים ביחידות התצוגה בהתאם לשקול דעתה הבלעדי והיא רשאית להורות למציג
לסלק ו/או להחליף את הטובין המוצגים בכל שלב.

.1.1

הטובין המוצגים חייבים להיות גלויים לעיני הציבור במהלך כל שעות פתיחת התערוכה .אין להסתירם ו/או
להסירם משטח התצוגה.

.1.1

הטובין המוצגים בתערוכה יוצגו בשם היצרן .חל איסור להציג טובין של יצרן ו/או מפיץ בלעדי המציגים בתערוכה.

.1.1

כל מכירה שהיא במהלך התערוכה לא תפגע בכמות הטובין המוצגים בתערוכה.

.1.0

כל מכונה ו/או מכשיר המוצגים ו/או המופעלים במסגרת התערוכה חייבים להיות מצוידים ומותקנים לפי כל כללי
הבטיחות המחויבים על פי חוק ו/או בהתאם להנחיות הנהלת התערוכה.

.1.0

אין להציג ו/או לעשות שימוש בפריטים דליקים ובטובין אחרים אשר יש בהם כדי להזיק לבריאות ו/או לגרום
למפגע בטיחותי או בטחוני למציגים ו/או לקהל .הנהלת התערוכה תהא רשאית לאסור הפעלתם של פריטים אלה,
אם לדעתה יש בכך לגרום לסכנה כלשהי כאמור לעיל.

.1.0

הצגת כלי רכב ביחידת התצוגה תבוצע בכפוף לאישור ובתיאום עם הנהלת התערוכה כשהמצברים מנותקים וללא
דלק.

.1.9

המציג יפעל על חשבונו ובאחריותו ,מיד עם קבלת דרישתה הראשונה של הנהלת התערוכה ,לסילוק מידי של כל
טובין שהכנסתו לשטח נאסרה ו/או מהווה הפרעה או מטרד ו/או נעשתה תוך הפרת האמור בהסכם .היה והמציג לא
פעל כאמור ,החברה רשאית לסלק את הטובין בכוחות עצמה ו/או באמצעות אחר מטעמה ולחייב את המציג
בעלויות ובהוצאות שתיגרמנה כתוצאה מהסילוק כאמור.

.1.11

הדגמה של מכונות ומכשירים תעשה בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי הנהלת התערוכה ובכפוף לנקיטת כל אמצעי
הזהירות והבטיחות המחויבים על פי דין להבטחת שלום הציבור והבטיחות בעבודה והנחיות הרשויות המוסמכות.

.1.11

המציג יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שהוא שיגרם במקרה של הפעלת מכונות ,מכשירים והטובין המוצגים לרבות
לצרכי הדגמות במהלך התערוכה ובימי ההקמה והפירוק .המציג יפצה וישפה את הנהלת התערוכה בגין כל נזק
שיגרם להנהלת התערוכה ו/או למי מטעמ ה ו/או למציגים ו/או למבקרים ו/או למי מטעמם לרבות הוצאות
משפטיות ושכ"ט עו"ד ,מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת התערוכה.

.1.11

הקרנת סרטים תעשה באישור הנהלת התערוכה מראש ובכתב.

בטיחות
.0.1

המציג מתחייב כי פעולותיו ופעולות מי מטעמו יעשו בהתאם לדרישות החוק ,התקנות והתקנים המחייבים בנושא,
לרבות בנושאי חשמל ,גז ,מבנים ,ומכונות .מובהר בזאת כי המערכות ו/או המכונות השונות יורכבו ויטופלו אך ורק
על ידי בעלי מקצוע מוכרים בעלי אישור תקף מהרשויות.

.0.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי להטיל על ה חברה חבות כלשהי ,מתחייב המציג כי הוא וכל הפועלים מטעמו יפעלו
בהתאם להוראות והנחיות הנהלת החברה ו/או כל מי שיוסמך על ידם.

.0.1

מבלי לגרוע מאחריות המציג ומבלי להטיל אחריות כלשהי על החברה ,מתחייב המציג לבצע את הפעולות הבאות אך
ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה טרם מועד ההקמה:

.0.1

.0.1.1

כל פעולה הכרוכה באש לרבות ,עבודות ריתוך/הלחמה ,הדגמה באש או הפעלת מכונות.

.0.1.1

הפעלת מתקן גז.

.0.1.1

הכנסת ציוד פולט קרינה.

.0.1.1

בנייה או מתקן שאינו תא תצוגה סטנדרטי.

בקשות לאישורים ירוכזו על ידי מנהל/ת התערוכה ויטופלו על ידי אחראי  /ממונה הבטיחות של החברה מול
הגורמים המתאימים.
בימי ההקמה והפירוק חל איסור מוחלט להכניס ילדים לשטח המקום.

.0.1

במהלך כל תקופת התערוכה ,לרבות ימי ההקמה והפירוק ,חל איסור מוחלט על הכנסת בעלי חיים למקום ולשטחי
המזמין.

.0.0

אריזות מכל סוג שהוא יוצאו משטח התערוכה ויהיו באחריותו של המציג.

.0.0

מציג יחזיק במהלך כל התערוכה ,מטף כיבוי אש ( 1 )B/C/Fק"ג ביחידת התצוגה שלו.

.7

.8

פרסומת ואמצעים פרסומיים
.0.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11בטופס ההתקשרות המציגים רשאים להציג ו/או לפרסם רק את עסקיהם ואת
הטובין שלהם בהתאם לתוכן התערוכה.

.0.1

המציגים אינם רשאים להציג ו/או לפרסם מחוץ לשטח יחידות התצוגה שהוגדר להם.

.0.1

השימוש ברמקולים אסור לחלוטין לרבות לשם משיכת קהל המבקרים .המציגים יקפידו לשמור על שקט ככל הניתן
על מנת שלא לפגוע בניהול התקין של התערוכה ושלא להפריע למציגים אחרים וישמעו להוראות והנחיות החברה.

.0.1

כל אמצעי הפרסום ינוהלו באופן שלא יפגע בזכויות מציגים אחרים .מציג ימנע מעשיית כל דבר פרסום פוגע מיד עם
דרישתה הראשונה של החברה.

קטלוג
.0.1

קטלוג רשמי של התערוכה יצא בהתאם להחלטת החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .הוחלט על הוצאת
קטלוג רשמי כאמור ,יעדכן המציג את החברה האם ברצונו ל היכלל ברשימת המציגים הנזכרת בקטלוג ,בהתאם
להנחיות החברה .מובהר בזאת ,כי החברה רשאית לגבות תשלום בעבור הכללת מציג בקטלוג התערוכה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
באחריות המציג להעביר פרטים לצורך עדכון בקטלוג עד למועד שיקבע על ידי הנהלת התערוכה .במקרה בו לא
הועבר ו פרטי המציג עד למועד שנקבע כאמור ,ולא נמסרה הודעה מצדו כי הוא אינו מעוניין להיכלל בקטלוג ,החברה
רשאית לפרסם את פרטיו כפי שפורסמו בקטלוג הקודם והמזמין לא יישמע בכל טענה כנגד השמטה או פרסום
פרטים שגויים.

.9

.0.1

הקטלוג יודפס בעברית ו/או באנגלית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

.0.1

תוכן הקטלוג יקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה והיא רשאית לשנותו ו/או לעורכו כראות
עיניה .החברה אינה אחראית לכל השמטה ו/או טעות לרבות דפוס או קולמוס בפרטי המציג ו/או התערוכה .המציג
מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

.0.1

לכל מציג יימסר העתק אחד של הקטלוג ,ללא תשלום.

.0.1

מובהר בזאת כי ,כל פרסום נוסף בקטלוג ,מעבר לציון שמו של המציג כאמור לעיל יעשה בתיאום ובאישור החברה
ובתשלום נוסף.

אי ניצול שטחים
החברה רשאית לעשות שימוש כראות עיניה בכל שטח תצוגה שלא ינוצל במלואו עד ל 10-שעות לפני פתיחת התערוכה ו/או
במהלכה ,זאת מבלי שלמציג תהיה טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה לרבות ,החזר התמורה או חלקה .אי ניצול שטח
כאמור לא ישחרר את המציג מהתחייבויותיו כולן או מקצתן כלפי החברה.

 .11פינוי המקום
.11.1

המציגים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה לצורך פירוק מהיר ויעיל של התערוכה.

.11.1

כניסת מציגים לפירוקים תעשה אך ורק דרך השערים שייקבעו על ידי החברה .המציגים מתחייבים להישמע
להוראות החברה והסדרנים.

.11.1

מסיבות בטיחותיות ינותק זרם החשמל עם סיום התערוכה במועד שיקבע על ידי החברה .אספקת חשמל לאחר
מועד זה תינתן בהתאם לבקשת המציג ישירות מול אגף תפעול ובכפוף לאישור מראש של החברה.

.11.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11בטופס ההתקשרות ,החברה אינה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שיגרם לציוד ו/או
לטובין של המציג במהלך ימי התערוכה ו/או בימי ההקמה והפירוק .על המציג לדאוג להשגחה על תכולת התערוכה
ו/או הציוד בכל ימי התערוכה ובכלל זה בימי ההקמה והפירוק.

.11.1

לא פינה מציג את שטחי התצוגה כאמור בסעיף  11בטופס ההתקשרות ,רשאית החברה ללא כל הודעה מוקדמת,
לפרק ולפנות כל יחידת תצוגה ,מבנה ,מתקן וטובין שיישארו בשטח התערוכה על חשבון המציג ,אחריותו וסיכונו
באופן וליעד שתחליט החברה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תחייב את המציג בתשלום כל הוצאה הכרוכה
בפינוי שטחי התצוגה ו/או תכולתם מהמקום וכן בתשלום דמי שכירות בגין השטח שלא פונה על ידי המציג וזאת
בכפוף למחירון השכרת שטחים של מרכז הירידים.

.11.0

מב לי לגרוע מהאמור ,החברה זכאית לדרוש מן המציג בגין כל יום איחור בפינוי ,פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת
נזק כלשהו בסך  .₪ 11,111מובהר כי לא יהיה בכך כדי להקנות למציג זכויות כלשהן במקום ו/או לגרוע מחובתו
לפנות את המקום כאמור לעיל ו/או לגרוע מזכויות החברה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

.11.0

לחברה תהא זכות שעבוד ועכבון על הטובין של המציג בכל מקרה הפרת התחייבויות המציג על פי הסכם זה ו/או
גרימת נזק על ידי המציג ו/או מי מטעמו לחברה ו/או למקום.

 .11שמירה והשגחה
.11.1

מובהר בזאת כי במשך כל ימי התערוכה ,לרבות בימי ההקמה והפירוק ,החברה אינה אחראית באופן כלשהו לכל
פגיעה ו/או גניבה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הפסד למציגים ,לרכושם ,לטובין ו/או ליחידות התצוגה והיא משוחררת
בזאת במפורש מכל אחריות בקשר עם האמור.

.11.1

המציג רשאי להעסיק שומרים לאחר שעות סגירת התערוכה מטעמו ועל חשבונו בצמוד ליחידת התצוגה שהוקצתה
לו .העסקת שומר בשעות הלילה תעשה באישור החברה ובתיאום עם קב"ט החברה .מעבר לכך ,לא יישאר מציג ו/או
מי מטעמו בשטחי התערוכה בשעות הלילה ו/או לאחר שעות סגירת התערוכה.

.11.1

סדרני התערוכה מטעם החברה יעסקו אך ורק בהשגחה על הסדר בתערוכה והם כפופים להוראות החברה בלבד.
המציגים אינם רשאים להטיל על סדרני התערוכה כל תפקיד שהוא.

 .12ניקוי שטחי התצוגה
.11.1

המציג אחראי לשמור על ניקיון המקום כולו ושטחי התערוכה לרבות המעברים ושטחי החוץ .באחריות המציג
לדאוג לניקיון שוטף ויומיומי של שטחי יחידת התצוגה שהוקצו לו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תדאג לניקיון
המעברים והשטחים הציבוריים.

.11.1

החברה רשאית בכל מקרה שמציג לא דאג לניקיון יחידת תצוגתו ,לעשות כן במקומו ,על חשבונו ועל אחריותו
ולמציג לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

.11.1

במהלך ימי ההקמה ולאחר סיום הניקיון היומי של המעברים והשטחים הציבוריים יקפידו המציגים על שמירת
הניקיון ואיסוף פסולת והכל בהתאם להנחיות הנהלת התערוכה.

 .13הובלה
.11.1

הובלה אל התערוכה וממנה לרבות טעינה ,פריקה ושינוע בשטח התערוכה ולצרכי התערוכה ,הנם באחריות המציג
ועל חשבונו .עבודות פריקה ,טעינה ושינוע לתוך שטח התערוכה ומחוצה לו יעשו אך ורק על ידי מלגזות תוך שמירה
על כללי הבטיחות.

.11.1

כל תשלומי המכס ,המיסים וההיטלים ,ככל שישנם ,יחולו על המציגים ויהיו על אחריותם.

 .14הסדרי חניה ותנועה
.11.1

חנית מציגים תעשה בהתאם לכמות מדבקות חניה (חד פעמיות) שיסופקו למציגים כאמור בסעיף  1.0לעיל ובהתאם
להנחיות החברה.

.11.1

חל איסור מוחלט להחנות כלי רכב על מרבדי דשא ו/או באופן המפריע לניהול התקין של המקום.

.11.1

הכניסה לביתנים תהא דרך השערים העוקפים ברח' אייזיק רמבה (שערים 1,1,1 :ו/או שער  9ברח' שד' רוקח)
ובהתאם להנחיות החברה.

.11.1

הכניסה עם כלי רכב לביתנים לצרכי ההקמה תתאפשר רק מהדלתות האחוריות של הביתנים ובתיאום עם החברה.
לאחר פריקת הציוד במהלך ימי ההקמה יש להפנות רכבים פרטיים למגרש חניה .לא תותר חניית רכב פרטי בשטח
התערוכה.

.11.1

הכנסת סחורה ואספקה במהלך התערוכה תתבצע לפני כניסת קהל המבקרים ,בתיאום ואישור מראש של אגף
התפעול ועל פי הנחיות הנהלת התערוכה.

.11.0

במהלך התערוכה אסורה תנועת כלי רכב בשטח התערוכה ,אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת התערוכה.

.11.0
.11.0

מדבקות החניה (חד פעמיות) שיסופקו ישמשו את המציגים במהלך כל תקופת התערוכה ,ימי ההקמה והפירוק.
כל מדבקת חניה (בפני עצמה) הינה אישית ומיועדת לשימוש כלי רכב אחד בלבד עבור כניסה חד פעמית .המדבקה
תודבק על שובר חניה שהופק בכניסת כלי רכב אחד למתחם .מובהר כי עבור כל כלי רכב יופק שובר חניה אחד.

.11.9

מובהר בזאת כי תג המציג מהווה אישור רשמי מטעם החברה לכניסת מציגים לשטח אולם אין בכך להוות אישור
כניסה עם רכב לשטח מרכז הירידים.

 .11.11בכל מקרה של אובדן שובר החניה או בליעתו יחויב המציג בעלות חניה יומית כנהוג בחברה.
 .12אחריות
.11.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11בטופס ההתקשרות ,המציגים יישאו באחריות מוחלטת לכל נזק הקשור
בהשתתפותם בתערוכה וכן יהיו אחראיים לשלמותם ולתקינותם של יחידות התצוגה ,תכולתם והטובין המוצגים,
לרבות הציוד שיועמד לרשותם על ידי החברה.

.11.1

מובהר בזאת כי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אינם אחראים בכל דרך שהיא לכל נזק ו/או לכל פגיעה ו/או
גניבה ו/או אבדן ו /או הפסד ,מכל סוג שהוא ומכל סיבה ,שייגרמו לבני אדם ו/או לציוד ו/או לטובין בעת הימצאותם
במקום.

.11.1

עוד מובהר כי החברה אינה אחראית להפסקות חשמל ו/או מים ו/או תקשורת שיגרמו עקב תקלות שאינן מצויות
בשליטתה.

.11.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1בטופס ההתקשרות ,החברה תהא זכאית לבטל בכל עת את ההסכם בינה לבין
המציגים במתן הודעה מראש למציג עקב אש ,מלחמה ,שביתות ,התערבות הרשויות ו/או הוראותיהן ,כוח עליון ו/או
כל מאורע או נסיבות אחרות שהן ,אשר לשקול דעתה בעקבותיהם רצוי שלא לקיים את התערוכה כלל .במקרה של
ביטול ההסכם כאמור לעיל ,המציג מוותר על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לדמי נזק או פיצוי שהם כלפי החברה.

 .10ביטוח
.10.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11בטופס ההתקשרות ,מתחייב המציג לערוך ולקיים פוליסות ביטוח לתקופה החל
מיום תחילת ביצוע עבודות ההקמה ועד לסיומן לרבות ימי הפירוק ,על שמו ,על שם החברה ועל שם קבלני משנה
מטעמו כמפורט להלן .מובהר בזאת ,כי כל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש המציג ו/או לטובין המוצגים ו/או בקשר
עם יחידת התצוגה של המציג ו/או השימוש בה ,יהא באחריות המציג בלבד .אי עריכת ביטוח כנדרש לא תפטור את
המציג מאחריותו כאמור בהסכם זה.
 .10.1.1פרק  - 1ביטוח כל הסיכונים  ,המכסה במלוא ערכן כל העבודות המבוצעות וכן כל אבדן או נזק הנגרמים
לחומרים ,לציוד ,לכלי עבודה כלשהם ולכל רכוש אחר המשמש לביצוע העבודות .הכיסוי על פי פרק זה
יכלול הרחבות כמפורט להלן:
נזק ישיר מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ועבודה לקויה.
רעידת אדמה ונזקי טבע.
גניבה ,פריצה ונזק בזדון.
רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים בסכום ביטוח שלא יפחת מסך של .$111,111
 .10.1.1פרק  - 1ביטוח אחריות כלפי צד ג'  ,על פי כל דין ,בגין חבות הנובעת מביצוע העבודות ,בגבול אחריות שלא
יפחת מסך ( $ 111,111מאתים וחמישים אלף דולר של ארה"ב) למקרה ולתקופת הביטוח ,כאשר הביטוח
אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ -אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,רעידות והחלשת משען ,שביתה
והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי .פרק זה יכלול אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .10.1.1פרק  - 1ביטוח אחריות מעבידים  ,בגין חבות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים תש"ם , 1901-כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול האחריות של $ 1,111,111
לעובד ,לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח .פרק זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק,
שימוש במנופים ו/או במתקני הרמה ,ימי ו/או שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר
העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או לסוג ו/או לתנאי העבודה.

.10.1

כן מתחייב המציג כי לפני מועד תחילת ההסכם ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד הוא נמצא בחצרי החברה ,לערוך
ולקיים על שמו ועל שם החברה את הביטוחים המפורטים להלן:
 .10.1.1ביטוח רכוש המציג  ,לרבות כל ציוד ו/או מלאי ו/או רכוש אחר המשמש את המציג בבעלותו ו /או
באחריותו ,בערכו המלא על בסיס "ערך כינון" ,מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש
מורחב לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות
צינורות ,פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על ידי כלי טיס ,שביתות ,פרעות ,נזק בזדון ופריצה .הביטוח כולל
תנאי מפורש לפיו המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה ,ובלבד שהאמור לעיל
בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 .10.1.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,על פי דין ,בגבול אחריות ע"ס  1,111,111ש"ח (ארבעה מיליון  )₪למקרה
ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המציג ו/או
מי מטעמ ו .הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה,
חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד
לבי טוח לאומי .הכיסוי על פי פרק זה הורחב לכלול חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בכלי רכב מנועי
שאין חובה לבטחו לפי הפלת"ד .הביטוח הורחב לשפות את החברה בגין חבותה למעשי ו/או מחדלי המציג
והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף "חבות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.
 .10.1.1ביטוח אחריות מעבידים  ,לכיסוי חבות המציג על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים תש"ם 1901-כלפי עובדיו בגבול אחריות ע"ס ( ₪ 11,111,111עשרים מיליון ש"ח) לעובד,
לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,ימי
ו/או שעות עבודה ,שימוש במנופים ו/או במכשירי הרמה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פתיונות
ורעלים וכן בדבר העסקת נוער .ביטוח זה הורחב לשפות את החברה במידה שנטען כי היא נושאת בחובות
מעביד כלפי מי מעובדי המציג.
 .10.1.1ביטוח נזק תוצאתי ,עקב הסיכונים המבוטחים על פי סעיף  10.1.1לעיל למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת
מ 11-חודשים .הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי החברה
והבאים מטעמה ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
פוליסות הביטוח המפורטות בסעיפים  10.1ו 10.1 -לעיל יהיו בתנאי כיסוי ביטוחי שאינו נופל מהכיסוי
הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט  , 1111או נוסח ביט מאוחר יותר המחליף את נוסח ביט  .1111כן
כוללות הפוליסות תנאי מפורש לפיו הביטוחים כאמור לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי החברה
וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
.10.1

המציג מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו כאמור בסעיף זה על תתי סעיפיו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

.10.1

למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בסעיף זה על תתי סעיפיו הינה בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על המציג ואיננה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על המציג לבחון את חשיפתו לחבות
ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .המציג מצהיר כ י לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם
גבולות האחריות כאמור.

.10.1

המציג פוטר בזאת את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה והבאים מטעמם מאחריות לכל אבדן או נזק שיגרמו מכל
סיבה שהיא לרכושו של המציג אשר יובא על ידו ו/או עבורו לחצרי החברה ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.10.0

מוסכם כי המציג רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב ואבדן הכנסות במלואו או בחלקו כמפורט לעיל ובלבד
שהמציג מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה והבאים מטעמה בגין נזק שהוא
זכאי לשיפוי בגינו (או שה יה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או אלמלא תנאי
ביטוח חסר) על פי הביטוחים כאמור לעיל והוא פוטר בזאת את המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק בגינו הוא זכאי
לשיפוי כאמור ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.10.0

המציג מ תחייב לפצות ולשפות את מרכז הירידים ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו
למרכז הירידים ו/או לצד ג' כלשהו בקשר עם האמור לעיל ,על ידי המציג ו/או על-ידי מי מטעמו ובקשר לכל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה שעילתן שימוש זה.
המציג מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור לעיל כלפי מרכז הירידים.

 .17שירותי מזון וספקי שירותים
.10.1

המציג מצהיר כי ידוע לו שהחברה התקשרה בהסכמים עם בעלי זיכיון ונותני שירותים שונים והוא מתחייב כי הוא
וכל מי מטעמו (לרבות מציגי משנה) ישתמשו אך ורק בשירותי זכיינים אלה .המציג מצהיר כי אין לו ולא תהיה לו
ולכל הפועל מטעמו (לרבות מציגי המשנה) כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור לעיל.

.10.1

מובהר כי לרשות המציג עומדים זכייני מזון ומשקאות מטעם החברה והמציג מתחייב בזאת להשתמש בשירותי
זכיינים אלה בלבד .המציג ו/או מי מטעמו (לרבות מציגי משנה) אינם רשאים למכור ו/או להגיש ו/או להפיץ ו/או
לספק מזון ו/או משקאות בשטח התערוכה או במקום אלא באמצעות הזכיינים כאמור לעיל.

.10.1

המציג מתחייב כי שירותי תקשורת לרבות טלפוניה ,אינטרנט וכיו"ב (להלן" :שירותי תקשורת") יסופקו לו ו/או
למי מטעמו על ידי הזכיין המורשה מטעם החברה בלבד.

.10.1

המציג מתחייב כי במידה ויידרשו על ידו שירותי תאורה ,הגברה והקרנה ,יעבוד מול זכייני החברה לעניינים אלה -
חברת גיל טייכמן במבנה המקסידום ו/או חברת דורון הקרנות בביתן  - 11אולמות .A1-A5

.10.1

המציג מתחייב כי כל עבודות החשמל תעשינה בפיקוחו ובאישורו של מהנדס חשמל בודק בעל רישיון על פי חוק
החשמל ותקנותיו שיבחר על ידי המארגן מרשימת ספקים מומלצים של החברה ,בהתאם להוראות ההסכם .כמו-כן,
המציג מתחייב כי כל עבודות הקמת התערוכ ה תהיינה בפיקוח מהנדס בטיחות בעל רישיון כדין שיבחר על ידי
המארגן מרשימת ספקים מומלצים של החברה.

.10.0

מובהר כי במקרה של הפרת הוראות סעיף זה על ידי המציג ו/או מי מטעמו ,החברה זכאית לתשלום בסך ₪ 1,111
עבור כל יום בו נמשכת ההפרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים המוקנים לחברה כדין.

 .18היעדר יחסי עובד -מעביד ,שיפוי
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10בטופס ההתקשרות ,מובהר כי אם ייקבע בעתיד על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ,כי קיימים
יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין המציג ו/או עובדיו ,וכי מגיעים למציג ו/או לעובדיו תשלומים כלשהם בגין זכויות
הנובעות מיחסי עובד-מעביד ,מתחייב המציג לשפות את החברה לפי דרישתה הראשונה ,על כל הוצאה ,אבדן ,נזק או הפסד
שייגרמו לה בשל כך ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד .מרכז הירידים רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה לפי
סעיף זה מכל סכום המגיע למציג.
 .19סעיפים יסודיים
מוסכם בזאת כי סעיפים  11 ,11 ,11 ,19 ,10 ,10 ,10 ,11 11 ,11 ,9 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1ו 11 -בטופס ההתקשרות וכן סעיפים ,11 ,0 ,1
 10 ,10ו 10-לעיל הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 .21אי קיום החוזה
.11.1

הפרת ההסכם על ידי המציג ,לרבות בכל הקשור לאי תשלום התמורה ,תקנה לחברה את הזכות לבטל את ההסכם
מיד וללא כל הודעה מוקדמת ולנקוט בכל הפעולות העומדות לרשותה לשם ניהולה התקין של התערוכה לרבות,
איסור כניסת מציג ו/או מי מטעמו למקום .אין באמור כדי לשחרר את המציג מאחריותו והתחייבויותיו כלפי
החברה לכל נזק ו/או הפסד שיגרם.

.11.1

עובדי המציג ו/או מי מטעמו לרבות קבלני משנה מטעמו ,מחויבים למלא אחר הוראות הסכם זה ולפעול בהתאם
להנחיות החברה .המציג מתחייב ליידע את עובדיו ו/או מי מטעמו בחובתם למלא אחר כל הוראות ההסכם.

 .21אישורים
כל מקום בהסכם זה ,אשר מתנה עניין כלשהו באישור החברה ,הכוונה לאישור מראש ובכתב .האישור יהא נתון לשקול
דעתה הבלעדי ומוחלט של החברה ללא חובת מתן הנמקה.
אין באי מתן אישור כלשהו כדי להקנות למציג כל עילת תביעה נגד החברה לרבות הסתלקות מהשתתפות בתערוכה ו/או
להטי ל על החברה אחריות שהיא על אף האמור לעיל .סירבה החברה לאשר את טופס ההתקשרות ,יוחזרו למציג בתוך
חודשיים הסכומים ששולמו לחברה בצירוף הטופס.
סכסוכים וסמכות שיפוט
.11.1

מוסכם כי על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל וכי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהא סמכות השיפוט
הייחודית והבלעדית בכל הקשור בהסכם זה ,פירושו ,ביצועו וכל הכרוך בו.

.11.1

כל תיקון ,שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים רק אם נעשו בכתב ובהסכמת הצדדים.

.11.1

לא אכף צד להסכם זה זכות מזכויותיו על פיו לא יראה הדבר כויתור על אותה זכות או ויתור על זכויות אחרות
כלשהן אלא אם נעשה הדבר במפורש ובכתב .ויתור שנעשה במפורש ובכתב בעניין מסוים לא יפורש כחל על עניין
אחר ,אלא אם נאמר בו הדבר במפורש.

.11.1

כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית ,או תישלח לו בדואר רשום לפי הכתובות
המפורטות בטופס ההתקשרות שאז תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  01שעות מעת מסירתה למשלוח או שתועבר
בפקסימיליה עם אישור קבלה או באמצעות הדוא"ל שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום היום שבו הועברה
כאמור.

פרק השירותים
להלן פירוט השירותים שניתן להזמין באמצעות החברה בהתאם למחירונים המפורסמים באתר האינטרנט בכתובת ( -להלן:
"המחירונים") .מובהר בזאת כי המחירונים כפופים לשינויים.
כללי

.1

הזמנת שירותים ,לרבות ,חשמל; תקשורת; מים; אויר דחוס; מדבקות חניה (חד פעמיות); תגי מציג; שילוט לתא בנוי,
תעשה על ידי המציג באמצעות מערכת אינטרנטית בלבד בכתובת המצוינת לעיל ,תחת שם התערוכה הרלבנטית .יש למלא
מספר חוזה המופיע על ההסכם בצד שמאל וסיסמא המופיעה מתחת למספר החוזה.
יש למלא את טופס הזמנת השירותים האינטרנטי לא יאוחר מ 11 -ימים לפני מועד פתיחת התערוכה ,על מנת שניתן יהיה
להיערך בהתאם למתן השירות ו/או עד למועד אחר בהתאם להחלטת הנהלת התערוכה .מילוי טופס הזמנת השירותים
האינטרנטי לא יתאפשר לאחר מועד זה.

.1

הזמנת השירותים באמצעות האינטרנט מחייבת הזנת פרטי כרטיס אשראי הניתנים לביטחון .התשלום עבור השירות נתון
ל בחירת המציגים באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שקים בלבד עם הוצאת חשבונית .אי תשלום החשבונית עד  0ימים
לפני מועד פתיחת התערוכה יביא לחיוב כרטיס האשראי הניתן לביטחון .שירותים בתשלום יינתנו רק לאחר הסדרת
התשלומים בגינם.

.1

בכל מקרה של בעיה תפעולית יש לפנות לאגף התפעול בטלפון  11-0111111בימים א-ה בין השעות  10:11 -19:11ו/או להפנות
הודעת דוא"ל לכתובת. mady@fairs.co.il :

.1

הכניסה למבקרים תותר אך ורק דרך שערי הכניסה להולכי רגל (שער  1ו/או שער רוקח) ו/או בהתאם לקביעת הנהלת
התערוכה.

.0

המציגים מתבקשים להפגין ערנות במקרה של חשד כלפי אדם או חפץ ובמקרה של שריפה יש להודיע מיידית לקצין הביטחון
ו/או לנציג אגף תפעול ו/או לחדר הבקרה בטלפונים המצוינים לעיל.

.0

מובהר בזאת כי התנאים המופיעים בפרק השירותים נוספים על טופס ההתקשרות ופרק ההנחיות ומהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם בין המציג לחברה.

.0

על כל סכום שעל המציג לשלם ,יתווסף מס ערך מוסף כחוק.

.9

סכום שלא ישולם במועד יישא ריבית פיגורים בשיעור הגבוה ביותר שיהיה נהוג באותה שעה בבנק הפועלים בע"מ בגין
חריגות בחשבונות חוזרים דבי טוריים ,בעד התקופה מהמועד שהיה קבוע לתשלום הסכום האמור ,ועד לתשלומו המלא
בפועל.

.1

השירותים
א .אספקה והתקנת חשמל ביחידות התצוגה ובשטחי החוץ
 .11מציג בתערוכה זכאי לאספקת חשמל על פי המפתח הבא:
ביחידות התצוגה בשטחי הפנים:
עד  11מ"ר יחידת תצוגה יינתנו  1קילוואט חשמל.
כל עד  11מ"ר נוספים יינתן  1קילוואט חשמל נוסף ללא תוספת.
ביחידות התצוגה בשטחי החוץ:
עד  11מ"ר יחידת תצוגה יינתן  1קילוואט חשמל.
כל עד  11מ"ר נוספים יינתן  1קילוואט חשמל נוסף ללא תוספת.
 .11מציג בתערוכה זכאי לחיבור חשמל (שקע חד פאזי או תלת פאזי ללא פיצולים והתקנת נקודות) בהתאם לכמות קילוואט
החשמל הסופית שהוזמנה על ידו (כולל הזכאות כמפורט בסעיף  11לעיל) על פי המפתח הבא:
עד  0קילוואט – יינתן חיבור חד פאזי בלבד.

כל עבודות החשמל תבוצענה ע"י חשמלאי מוסמך בעל רישיון ממשלתי מתאים בלבד ,מטעם המציג .לאחר ביצוע
עבודות החשמל כאמור ולפני אספקת הזרם הקבוע על ידי מרכז הירידים ,תבוצע ביקורת ע"י מהנדס בודק מטעם מרכז
הירידים ,שיאשר בטיחותית את חיבורי החשמל ועבודות החשמל שנעשו על ידי החשמלאי המוסמך מטעם המציג ,וזאת
כתנאי ולצורך אישור אספקת הזרם.
 .11למען הסר ספק מובהר כי המציג נושא באחריות מלאה ובלעדית בקשר עם עבודות החשמל וכי אין בביצוע בדיקות ו/או
ביקורות על ידי מרכז הירידים כאמור לעיל כדי להטיל על מרכז הירידים אחריות לגבי נזקים כלשהם למי מהצדדים או
למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי הקשורים ו/או הנובעים מהחשמל ו/או עבודות החשמל ו/או חיבורי החשמל .
 .11אספקת חשמל למשך  11שעות ברציפות ו/או מעבר לזכאות כאמור לעיל תינתן לאחר אישור החברה ובכפוף לתוספת
תשלום מצד המציג בהתאם למחירון החשמל.

ב .שירותי מים וניקוז ואויר דחוס
 .11שירותי חיבור לנקודת מים וניקוז ואויר דחוס בתשלום נפרד בהתאם למחירון.
 .11בקשה לקבלת שירותי מים וניקוז ואויר דחוס תוגש בצירוף סקיצה למקום החיבור המבוקש באמצעות הדוא"ל כמפורט
במבוא לפרק השירותים .מיקום החיבור כפוף לאישור החברה.
ג .שירותי תקשורת
 .10שירותי התקשורת יסופקו בהתאם למחירון.
 .10ידוע למציג כי שירותי התקשורת במקום ניתנים למציג על ידי החברה בשיתוף עם חברת .B-zone
 .10ברכישת שלוחת טלפון יבוצע חיוב עבור השלוחה בהתאם למחירון בנוסף לחיוב פעימות מונה.
 .19המציג יהא האחראי לכל אובדן ו/או נזק שיגרם למכשיר טלפון וישפה ויפצה את החברה בגין נזק כאמור ,מיד עם
דרישתה הראשונה.
 .11התקנת התקשורת תעשה בתנאי שההזמנה הועברה במועדה ,עד יום לפני תחילת התערוכה .באחריות המציג לבדוק את
קווי התקשורת עד השעה  11:11ביום שלפני פתיחת התערוכה .לאחר שעה זו תתאפשר בדיקת הקווים רק למחרת.
 .11ככל שיהיה צורך בכבילה מיוחדת לחיבור התקשורת לרבות בשטחי החוץ ,הדבר כרוך בתשלום נפרד בהתאם לתמחור
אגף התפעול.
 .11לרשות החברה והמציגים עומד מוקד שירות טלפוני של חברת  B-zoneלכל מקרה של תקלה או שאלה המתעוררת במתן
שירותי אינטרנט אלחוטי .המוקד פעיל לאורך כל שעות היממה  0ימים בשבוע במספר  1-011-011-111או .*1111
ד .שילוט בתא התצוגה
 .11שילוט יינתן ליחידות התצוגה הבנויות בלבד.
 .11יש למלא את תוכן השילוט המבוקש (המלל) בטופס השירותים האינטרנטי .מציג שלא יעשה כן ,יסופק לו שילוט
בהתאם לשם המופיע בטופס ההתקשרות.
ה .חיבור טלויזיה בלווין
 .11חיבור שירותי טלוויזיה בלוויין כפוף למחירון.
ו .תגי מציג ,הזמנות למבקרים ,מדבקות חניה
 .10יש למלא בטופס הזמנת השירותים האינטרנטי בקשה לקבלת תגי מציג ,הזמנות למבקרים (ללא חיוב) ומדבקות חניה.
 .10תגי מציג והזמנות למבקרים-
יחולקו בהתאם למפתח שיקבע על ידי החברה במידה ושירותים אלה מוצעים במסגרת התערוכה.
 .10חניה-
זכאות המציג למדבקות חניה (חד פעמיות) בהתאם למפתח שיקבע על ידי החברה .מעבר לכך ,המציג רשאי לרכוש
מדבקות חניה (חד פעמיות) נוספות בהתאם למחירון המצ"ב .עד למועד סגירת המערכת האינטרנטית רכישת מדבקות

חניה נוספות תתבצע באתר האינטרנט .החל מסגירת המערכת האינטרנטית רכישת מדבקות חניה נוספות תתבצע
ישירות מול רכז/ת החניה באגף הכספים בטלפון .11-0111101
מרכז הירידים והנהלת התערוכה מודה למציגים על שיתוף הפעולה ומאחלת בהצלחה.
נשמח לעמוד לרשותכם.

תמרה ברנשטיין – מרכז הירידים
tamara@fairs.co.il
טלפון 13-0414041
פקס 13-0414001
נייד 121-8891019

רבקה חי  -כנס תערוכות
rchai@kenes-exhibitions.com
טלפון 174-7427488
פקס 174-7427499
נייד124-0787832 -

רשימת ספקים מומלצים
חברה

איש קשר

נייד

טלפון

פקס

אי מייל

בתחום מהנדסי הבטיחות
לבטח הנדסה
ובטיחות בע"מ

חן פרסי

052-6866688

077-7990030

077-7990040

chen@lvth.co.il

ר.ש.ג.ד  -חברה
להנדסה בטיחות
ואדריכלות בע"מ

רמי שמש

052-8493040

03-7647000

03-7647001

rami@rsgd.co.il

אבי בכר  -הנדסת
בטיחות ובטחון בע"מ

אבי בכר

052-2497719

19-0110110

09-7452892

avy@012.net.il

כפיר שירותי הנדסה
ובטיחות בע"מ

כפיר מלכה

052-8805587

11-0001111

03-5474968

Kfirm24@netvision.net.il

בי -סייף הנדסה
בע"מ

שרון חזן

052-3555524

11-1111101

03-7449398

Sharon@b-safe.org

בתחום מהנדסי החשמל
איציק קליינפלץ

בט גולדברג

111-1101111

03-5274305

03-6827979

bet@eng-klainplatz.co.il

ד.ש .הנדסה

שהינו דוד

052-3357586

04-8262977

04-8263635

dshandasa@gmail.com

ר.ב .הנדסת חשמל

רמי בן-ישי

052-8482683

08-6713549

08-6716540

Bi_r@walla.com

זר מעדנים
Daily events

אריאל
רידמאן,
דורון עמר

Freestyle

צחי בן
שבת ,דביר
פלדבוי

בתחום המזון והמשקאות
111-0100100
111-0100190
111-0110111
050-9915915

-

03-5329943

ariel@netoinv.com
dorona@netoinv.com

03-5700106

03-5708955

dvir@freestyle1.co.il

דיינר (ב.מ .בית
הלורדים בע"מ)

בני מזרחי

פלפל פרודקשיין
הפקות אירועים
שרותי קייטרינג

מיטל אבנר,
טל חובש

111-1091110
052-3299992

אמיליה בראנץ'

נטלי גלילי

111-0919100

052-5222003

04-8750442

04-8779400

info@shmurata.co.il

03-6827000

03-6827221

pilpel@pilpelpro.co.il

08-8505443

08-8501605

myfood@012.net.il

