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שנערך ונחתם בי!ם (1 לחודש ? שנת 2011.

/ עמ1תת איילים (כתובת ,1 £ 7 0^- ), באמצעות המורשה להתחייב מטעמה. בי
ג 1 (ת.ז. . ^/67^^) להלן - "המזמין". ? א1  *,

*) 1^ 1§ 1^^1- ץ1?
לב'1 חברת יזרוס בע"מ (ח.פ. 514077536) מרח1 אבטליזן 2/17 רמת גן, באמצאות המבכ"ל ומורשה

חתימה מיכאל פלקוב (ת.ז. 303943823).להלן - י'הםפק".

כללי

הואיל והמזמין מעוניין לרכוש את השירות המפורטים בה0כם זה (להלן - "השירותים");

1ה1איל והספק מצהיר בתור בעלים של האתר 12108.00.11./*\/*\/*\ (להלן - 121305) כי הוא מסוגל 1מעוניי] לספק
את השירותים ברמה טובה 1ראויה) על פי התנאים הקבועים בהסכם זה;

והואיל והצדדים להסכם זה חפצים להסדיר את יחסיהם בקשר עם רכישת השירותים הליל בהסכם זה;

, הותנה !הוצהר כדלקמן: על כו ה01כם

1.1. הספק מצהיר כי הוא רשאי ומיומן לספק את השירותים במועד הקב!ע בהסכם זה.

1.2. הספק יספק למזמין את השירותים המפורטים בהסכם זה.

1.3. בעבור הספקת השירותים ישלם המזמין לספק את התמורה הנקובה בהסכם זה, ובתנאי תשל1ם
המפורטים בו. מוסכם ומוצהר כי התשלום האמור יהיה ממצה וכי המזמין לא "דרש לכל תשלום

נוסף בעבור השירותים א1 בקשר עמם, לספק או לצד שלישי.

1.4. הספק יעסיק על חשבונו ומבלי שהמזמין יידרש לכל תמורה נוספת או נפרדת בשל כך, ספקי-
משנה מיומנים ככל שיידרש.

1.5. הספק מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כול! או
מקצתן.

1.6. הסכם זה יעמוד בת1קפ! החל מיום פירעון של הצ'ק הראשון (לפי סעיף 7.2) ולמשך תקופה של
1.2 חודשים (להלן - "התקופה הראשונה"). לצדדים תהיה שמורה האופציה להאריך את תקופת

תוקפו בתנאים שיסוכמו ביניהם בתום התקזפה הראשונה.
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פותט השירותים

2. המדור ה"עוד1

.12̂ 2.1. הספק מתחייב לבנ1ת עבור המזמין מד1ר ייעודי עם חשיפה בצד ימין בעמת� הבית של 05

2.2. במדור הייעודי יפורסמו תכנים חדשותיים על אודות פעילות שותפת של המזמין (ידיעה חדשותית
. חייבת להת"ח0 לאירוע שהתרחש לא לפני מ-3 ימי עבודה ממועד הפרסום)

2.3. כמות התכנים השםעית תהיה לא 'ותר מ-3 כתב1ת.

2.4. במשבצת של המדור הייעודי בעמח� הבית של 1115=121 �מוקמו 3 פר10מים אחרונים. כל שאר
הפרסומים יכנס! לעמודים הפנ'מ"ם של המדור הייעודי.

. הכנת התכנים תתבצע על 0מך מידע 2.5. ה0פק מתחייב להכין תכנים המ'1עדים לפרסום במדור הייעודי
שיועבר לספק ע"1 המזמין או ראיונות עם נציגיו. כמו כן, הספק מתחייב להכין ולפרסם במד1ר הייעודי

תמצית בשפה הרוסית של פרסומים על אודות המזמין בתקש1רת העברית.

2.6. המזמין מתחייב למנות איש קשר שיספק לספק את המידע הנחוץ להכנת התכנים השותפים לפרסום
במד1ר הייעודי. מידע זה יכלול עדכונים על הפעילות השוטפת של המזמין וגם תמלילים, תצלומים
1ל'נק1ם של הפרסומים בתקש1רת העברית על אודות המזמץ. אחריות על אמינ1ת המידע שיועבר

לספק ע"1 המזמין תהיה מוטלת על המזמין בלבד.

2.7. אם המזמין מע1ניין שהפרסומים במדור הייעוד' ילווו בצילומים הוא חייב להעביר את הצילומים
הרלוונטיים לספק. אם המזמין לא העביר צילומים לספק, הספק רשאי לפרסם כתבות במדור הייעודי

ו בליווי הל1ג1 (של המזמין) בלבד.

2.8. המזמין מתח"ב להעביר לספק רק אותם צילומים שהוא הבעלים שלהם. בכל מקרה של הפרת זכויות
י המזמין לספק, האחראיות על הפרת זכ1י1ת היוצרים תהיה מוטלת על י1צרים בצילומים, שיועברו ע"

ן - 0/£*ין ת8£ק וה1א מתח"ב לכ10ת כל הוצא!ת משפטיות הסרוכות בכך. 

5 £ 2-9. ה0פק מתחייב להזין את פרסומי המדור הייעודי בעמוד ?הבית של 5ט126; בעמודים פנימיים של ו
12̂ 1̂ ייי באינדקס חדש1ת בשפה הרוסית 13.00.11!כ!�ז0; במשבצת (61וזח0זח1) של 3 ע/7 ר£? ?11 המד1ר ה"

23 (תכנים מובחרים בלבד); ברשת חברתית >13066001. אם הספק לא יוכל למלא . � ל7, בפורט7י 11̂- *^ נדקס 113.00.11(011; בפורטל ע1./ץ3ו^2£), הדבר< י •£ £| / התחייבות זו מסיבות כלשהן הכרוכות בצד שלישי (א
ו— 5* /§ ^ /לא "חשב להפרת התחייבות מצד הספק.

2.10. לאחר הפרסום ב-3ו1281 המזמין יהיה רשאי לפרסם תכנים של המדור ה"עודי באתר הרשמי שלו^ /
ובכלי תקשורת אחרים בשפה הרוסית.

תצ!גה 3. עמוד

3.1. הספק מתח"ב לבנות עבור המזמין עמוד תצוגה ב-5ו1281.

3.2. עמ1ד התצוגה 'ושק עם לוגו של המזמין.
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3.3. עמוד התצ!גה יכלול משבצ1ת עם חומרי רקע: על א1ד1ת, חזון, כפרי ה00ודנט'ם, מערכת הרשמה, ;
\ פרסים ליצירת קשר. . י

3.4. הספק מתחייב להכין תכנים המיועדים לפרסום בעמוד התצוגה בתנאי שהמזמין יספק לספק את !
המידע. הבחוץ לכן�.

 " י,\ 4. באברים
ן

, בעמודים 4.1. הספק מתחייב להצ'ב באופן קבוע (למשך תוקפו של הסכם זה) בעמוד הבית של 120118
המגזרי ובעמודים הפבי'ם (כולל כתבות) של המדור הייעודי באברים המובילים ו הפנימיים של מדור י

לעמוד התצוגה.

4.2. הספק מתחייב להכין את העיצוב והכתוביות של הבאנרים בעצמו.

5. עיצוב >?תר של המזמין

5.1. • הספק מתחייב להכין תבנית משבצות ועיצוב חדשים עבור האתר הרשמי של המזמין, כולל משבצת
בשפה הרוסית.

| 5.2. הכנת התבב'ת 1העיצוב החדשים יעשו בתא1ם ועל פי הוראות של המזמין. 1

5.3. הספק אינו אחראי על התקנת התבנית 1העיצוב החדשים במערכת הפנימית של האתר הרשמי של
המזמין.

5.4. הספק א'נו אחראי על מילוי התכנים בגרסה החדשה של האתר הרשמי של המזמין.

] 5.5. הספק לא נושא באחרא'ות על התוכן הפרסומים בגרסה החדשה של האתר הרשמי של המזמין.

[ 6. על1ת

21 ש"ח כולל מע"מ. 6.1. המדור הייעודי (בנייה 1מיק1ם בעמוד הבית) - תשל1ם ח1דשי בסך 600,
ו
[

. 6.2. הכנת תכנים שזטפים עבור המד1ר הייעה�' - תשלום חודש' בסך 8,640 ש"ח כולל מע"מ.

6.3. בניית עמוד התצוגה מילוי תכנים - תשלום חד פעמי בסך 10,800 ש"ח כולל מע"מ.

10ש"ה כולל מע"מ. תשלום חודשי בסך 800נ 6.4. באנדים -

6.5. תבנית משבצות ועיצוב חדשים עבור האתר הרשמי של המזמין - תשל1ם חד פעמי בסך 36,720
ש"ח כ1לל מע"מ.

סה"כ לתשלום אחר' הנחה - 540,000 ש"ח כולל מע"מ. |
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7. תבא" תשלום

ן 7.1. סוכם בץ הצדדים לי המזמין יעביר לספק 12 צ'קים בסכומים שווים של 45,000 ש"ח (כולל
מע"מ).

.31.08.201 7.2. הציק הראשון יהיה רש1ם על תאריך 1

, ויהי! רשומים על תאריך אחיד בכל חודש. קים דחויים קים נותרים יהיו צי 7.3. 11 צי

י המזמין לספק תתבצע במועד חתימה על הסכם זה. יי . 7.4. סוכם בין הצדדים כי העברת הצ'קים ע
ו

7.5. במקרה 1אחד הציקים יהיה ללא כי10י הספק רשאי להפסיק את מתן השירותים למזמין 1הדבר לא ,
ייחשב כהפרת התחייבויות ע"' הספק.

שונ1ת

הצדדים מצהירים בזאת כי כל מסמך ב01ף המסדיר תנאים נוספים להתקשרות ביניהם מחייב חת'מה של
שני הצדדים באמצאות מורשי החתימה וציון פרסים מזהים של הצדדים (כתובות, מספר1 ת.ז. וכדומה).

, תהיה הסמכות נתונה לבית המשפט המתאים בתל- ככל שתידרש הבאת העניין לערכא1ת שיפוסיות
אביב - יפו.

ולךאיה באו הצדדים על הוזתומ:-ו

3  י הספק ח.פ. 4077536^
המזמין

� � 4



לימ הסכם לרכישת שירותים בין יזרוס בע"מ 1עמ1תת א"

 עמיתי? א"ליסשנערך ונחתם ביזם "ולחודש ^ שנת2012.
̂רטים ויזמים (ע"ר) י! . התיישבות טי

-039-635-15£.ז. [ : בין עמותת איילים (כתובת: אשלים), באמצעות המו,רשה להתחייב מטעמה מסיעטות* 2
. המ�זמין"  ) להלן - "

לבין חבית יזרום בע"מ (ח.פ. 514077536) מרח1 אבטלי11 2/17 רמת גן, באמצאות המנכ"ל ומורשה
חתימה מיכאל פלק1ב (ת.ז. 303943823) להלן - "ה0פק".

כייי ? !

;(" השירותים 1 הואיל והמזמין מעוניין לרכוש את השירות המפורטים בהסכם זה (להל! - "

, על פי התנאים הקבועים בהסכם זה;והואיל והספק מצהיר בת!ר בעלים של האתר 121x15.00.11.^̂/ (להלן - 120115) כי הוא מסוגל ומעוניין לספק [ את השירותים ברמה 0ובה וראויה
והואיל 1הצדד'ם להסכם זה חפצים להסדיר את יחסיהם בקשר עם רכישת השירותים הנ"ל בהסכם זה;

וצהר כדלקמן: , הותנה וה על כן הוסכם
ו
ו

1.1. הספק מצהיר כי הוא רשאי ומיומן לספק את השירותים במועד הקבוע בהסכם זה. ;
י 1.2. הספק 'ספק למזמין את השירותים המפורטים בהסכם זה, |

, ובתנאי תשלום 1. בעבור הספקת השירותים 'שלם המזמין לספק את התמורה הנקובה בהסכם זה ,המפ1רטים בו. מוסכם ומוצהר כי התשלום האמור יהיה ממצה וכי המזמין לא "דרש לכל תשלום -! 3. , לספק או לצד שלישי נוסף בעבור השירותים או בקשר עמם
 ;1.4. הספק יעסיק על חשב1נ1 ומבלי שהמזמין יידרש לכל תמורה נוספת או נפרדת בשל כך, 0פק'-

משנה מיומנים ככל שיידרש.

כויותיו ו/או חובותיו ל9י הסכם זה, כולן או 1. הספק מתחייב לא להסב לאתר או לאחרים את ז .5
מקצתן.

תהיה שמורה האופציה להאריך את תקופת תוקפ! בתנאים שיסוכמו ביניהם בתום תקופה זו.1.6. הסכם זה יעמוד בתוקפו החל מתאריך 2012.08.01 ולמשך תקופה של 12 חודשים. לצדדים
? 
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פירוט השירותים

2. המדור ה"ע1די

2.1. הספק מתח"!: להמשיך לתעפל ולהזין מדור 'יענדי עם חשיפה בצד ימ'ן בעמוד הבית של 128115.

2.2. במדור הייעודי ימש'כ! להתפרסם תכנים חדשותיים על אודות פעילות שותפת של המזמין ומודעות
|| מטעמו.

2. במקרה הצורך בת!ך הכתבות תהיה משובצת נם מערכת הרשמה ש'כ!לה להשתנות בהתאם לדרישות .3
ה0פק אחראי על הכנסת השינויים ה0כנ"ם במערכת הרשמה לפי הצ1רך. השותפות.

2.4. כמות התכנים השבועית תחיה לא י1תר מ-3 כתב!ת.

2.5. במשבצת של המדור הייעודי בעמ1ד הבית של 5ט^12 ימוקמו 4 פרסומים אחרונים. כל שאר
. ו י ?? הפרסומים יכנסו לעמודים הפנימיים של המדור הייעודי

ו

1 המזמין או ראיונות עם נציג1!. כמו.כן, הספק מתחייב להכין ולפרסם במדור הייעודי? 2.6. הספק מתחייב להכין תכנים המיועדים לפרסום במדור הייעודי. הכנת התכנים תתבצע על סמך מידע ל0פק ע" 1 תמצית בשפה הרוסית של פרסומים על אודות המ�זמ'ן בתקשורת העברית. אחריזת על אמינות המידען שי1עבר.
י המזמין תחיה מוטלת על המזמץ בלבד. שיועבר לספק ע"

הרלוונטיים לספק. אם המזמין לא העביר צילומים לספק, הספק רשאי לפרסם כתבות במדור הייעודי2.7. אם המזמין מעוניין שהפרסומים במדור הייעח�י ילוו! בצילומים הוא ח"ב להעביר את הצילומים ,
בליווי הלוגו (של המזמין) בלבד.

מזמין לספק, האחראיות על הפרת זכויות היוצרים תהיה מוטלת על2.8. המזמין מתח"ב להעביר לספק רק אותם צילומים שה1א הבעלים שלהם. בכל מקרר. של הפרת זכויות | , שיועברו ע"י ה ! יוצרים בצילומים
| המזמין והוא מתח"ב לכסות כל הוצאות משפטיות הכרוכות בכך.

/\3ר231 (תכנים מובחרים בלבד); ברשה חברתית >3066001!. אם הספק לא יוכל למלא 1ו המדור הייעודי; באינדקס חדש1ת בשפה הרוסית 016113.00.11; במשבצת (61רת'ו0*ח1) של 3ו_2.91281. הספק מתח"ב להזין את פרסומי המדור הייעודי בעמוד הבית של 5!1ן=!2!; בעמודים 9נימ"ם של ; /\3ר^2), הדבר ן 1("� בפורטל ט1. לא ייחשב להפרת התחייבות מצד הספק. . 1התח"בותזו מסיבות כלשהן הכרוכות בצד שלישי (אינדקס 1!.13.00וכ011; בפורטל נ1'ו.

באתר הרשמי שלו ; 1 ובכלי תקשורת אחרים בשפה הרוסית. 2.101. לאחר הפרסום ב-3ו1201 המזמין יהיה רשאי לפרסם תכנים של המדור ה"עודי

3. עמוד תצוגה 1
1 3.11. הספק מתחייב להמשיך לתעפל את עמוד-תצוגה של המזמין ב-5ו1261. | 1
מקושר לעמוד התצ1גה באמצעות שמות תת-מדור'ם גם בעמוד הראשי של המדור 1גם בתוך ? 3.21. עמוד התצוגה יהיה מקושר באמצעות כותרות של ידיעות חדשותיות למדור הייעודי ור,מד1ר הייעודי . ?
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1 הכתבות.

, בעמודים1 4. באנר'ם הפנימיים (כולל כתבות) של המדור הייעודי באנרים המוב��ל'ם לעמוד התצוגה.4.1. ה90ק מתחייב להציב באופן קבוע (למשך תוקפו של הסכם זה) בעמ!ד הבית של 12805
4.2. ה0פל, מתרו"ב להכין את העיצוב והכתוב'ות של הבאכר'ם בעצמו.

5. עלות
,10 ש"ח כולל מע"מ. 5.1 הפעלה ושיבוץ של המדור הייעודי בעמוד הבית - תשלום חודשי בסך 000

 :5.2 הכנת תכנים שוטקים עבור המדור הייעודי - תשל1ם חודשי ב0ך 8,000 ש"ח כולל מע"מ.
12 ש"ח כולל מע"מ.  |5.3 הקעלה של עמוד התצוגה - תשלום חודש' בסך 000,

,15 ש"ח כולל מע"מ. תשלום חודשי בסך 000 - 5.4 באנרים

מ, ,45 ש"ח כולל מע"מ.0ה"כ לתשלום עבור כל תקופת ההסכם - 540,000 ש"ח כולל מע" 0ה"כ לתשלום בכל חודש - 000

1 י 6, תנאיי תשל1ם

?
45 ש"ח (כולל מע"מ). קים בסכומים שו!!ם של 000, עביר לספק 12 צ' 6.1 סוכם בין הצדדים כי המזמין '

6.2 הציק הראשון יהיה רשום על תאריך 31.08.2012.
יהיו רשומים על תאריך אחיד בכל חודש. ו  , ק'ם דחויים קים נותרים יהי! צי י המזמין ל0פק תתבצע במועד חתימה על הסכם זה. |6.3 צי קי ם ע" 6.4 סוכם בין הצדדים כי העברת הצי

1 
ש1נות

צדדים מצהירים בזאת כי כל מסמך נוסף המסדיר תנאים נוספים להתקשרות ביניהם מח"ב חת'מה של 1 ה
ככל שתידרש הבאת העניין לערכאות טיפוסיות, תהיה הסמכות נתונה לבית המשפט המתאים.בתל- 1שני הצדדים באמצאות מורשי החת'מה וצ'ון פרטים מזהים של הצדדים (כתובות, מספר1 ת.ז. וכדומה). 1
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