
 , בכנס ובאירועתנאי ההשתתפות בתערוכה א' נספח  
 , אליו מצורף בטופס ההרשמהשפרטיו מפורטים  מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המציג זה נספח: אמבו .1

י. י. וקבוצת  ("טופס ההרשמה, ו""המציג: " להלן) "(  ואשר נחתם בין המציגההרשמה טופסנספח זה )להלן: "
מתחייב לעמוד בכל התנאים המופיעים ב"עלון התערוכה", ב"תקנון התערוכה",  המציג ."(המארגניםשטיר )"

קבצי ב, "(האתר)" group.com-www.stier)המופיעים בכתובת:  למציג" המופיעות באתר המארגנים ב"הנחיות
ישלחו למציג לפי כתובתו בטופס ההרשמה ייפורסמו באתר ו/או "חוברת הנחיות למציג" ו"ברוכים הבאים" אשר 

, בין אם תחת הכותרת ("כתובת המציג, להלן כל אחד "או בדואר או בפקס, לשיקול דעת המארגנים )בדוא"ל
וד מתחייב המציג ע; וכפי שאלה יתעדכנו מעת לעת "(ההנחיות למציג)כולם יחד, " הנקובה לעיל או כותרת אחרת

מידע, הנחיות וכללים למציגים או למארגנים במסגרת לעמוד בתנאים המתפרסמים ו/או אשר יתפרסמו 
רסמו באתר התערוכה או המארגנים או יישלחו ויפאשר ו , כהגדרתו להלןהמתפרסמים מעת לעת על ידי המתקן

חלק בלתי נפרד מההסכם גם הם "(, המהווים כללי המתקןשירות וזכיינים( )" לכתובת המציג )לרבות לעניין ספקי
בין המציג והמארגנים, משלימים את הוראותיו ומחייבים את המציג לכל דבר ועניין, ובלבד שבכל מקרה של 

 פחנססתירה בין המסמכים, שאינה ניתנת ליישוב באופן המשלים את הוראותיהם, יגברו כללי המתקן על הוראות 
  זה, אשר יגברו בתורם על הוראות ההנחיות למציג.

 הגדרות .2
/או ו ניתןחסות ו/או כל שירות אחר ההו/או המדיה הפרסומית שטח התצוגה ו/או שטחי : ו/או כנס תערוכה .א

  .תנאי ההשתתפות המפורטים לתערוכה מתייחסים גם לתנאי ההשתתפות בכנס .על ידי המארגניםנמכר 
 .התערוכהפעילות נלווית, כהגדרתה להלן, ככל ותתקיים בפועל לצד וכל המקום בו מתקיימת התערוכה  מתקן: .ב
 .המארגניםשטח תצוגה או שרות אחר מאת טופס הרשמה של המארגנים לתחת גורם אשר התקשר מציג:  .ג
 אחרת פעילותכל או לו/או כנס ו/ מתן חסות לתערוכהצורך לטופס ההרשמה תחת גורם אשר התקשר נותן חסות:  .ד

 . של המארגנים
פרסומת ו/או : אשר ניתן ו/או נמכר ע"י המארגנים, לרבות : כל שירות פרסומי שאינו שטח תצוגה לרבותחסות .ה

ט  ו/או כל סוג ולינותן החסות בפרסומי התערוכה, ו/או כנס ו/או אירוע, העמדת ששל פרסום לוגו חסות ו/או 
 שירות אחר המוגדר בפרטי החסות.

שטח זה אינו מובהר כי אשר ניתן בפועל למציג תחת ההסכם. ו/או בכנס שטח בתערוכה  :תצוגה ו/או ביתן שטח .ו
צורת השטח וכן כי  בינוי מודולארי, חשמל, תקשורת, חיפוי, שטיח וכיו"ב()לרבות כולל כל שירותי עזר נוספים 

 .בהתאם לצרכי המארגנים נתונים לשינוייםאינם סופיים ומיקומו על גבי מפת התערוכה ו
: הינה מפת חלוקת שטחי התצוגה והשטחים הציבוריים בתערוכה. שטחי התצוגה מסומנים מפת התערוכה .ז

זרימת קהל, עשויה  ,במספרים. מפת התכנון של התערוכה, הרכב בנייני התערוכה לרבות תכנון כניסות ויציאות
 14מבלי לגרוע באמור בסעיף ל התערוכה בפועל. להשתנות משלב התכנון ומועד הרישום ועד לשלב ההקמה ש

מפה זו נועדה להמחשה בלבד ואין להסתמך על מפה זו לצורך מדידות ותכנון סופי של הביתן או להלן, מובהר כי 
 לכל צורך אחר למעט מיקומו הכללי של שטח התצוגה.

הינה תוספת לשטח התצוגה אשר תוזמן במידת הצורך בנוסף לשטח  :חבילת בינוי מודולארית או בינוי מודולארי .ח
קירות צד ושירותי עזר שונים, כמפורט בעלון התערוכה וכן בהנחיות קיר גב, התצוגה, הכוללת מבנה מודולארי עם 

 .למציג
על נותן החסות בשינויים המחויבים  גםיחול  ,כל האמור בהסכם זה באשר למציגיםכי  מובהר: נותן חסות .3

 לאחרחסות ההסכם את לבטל אין באפשרותו  ,ידוע לנותן החסות כימובהר ו. להלןזה  נספחובכפוף לאמור ב
רצונו של נותן החסות לביטול , על כל המשתמע מכך, וכי המארגנים רשאים להציג את דבר החסות על אף חתימתו

 ימצאו המארגניםדבר החסות יופיע בדרך בה  ,ידוע לנותן החסות כי ,. כמו כןההסכם או הפרתו על ידי נותן החסות
למארגנים  ,מבלי לגרוע מהאמור מובהר כיתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. לא כי לנכון ו

כי במקרה זה הסעד היחיד ללא צורך לנמק, ווהבלעדי דעתם על פי שיקול  בכל עת, החסותהסכם הזכות לבטל את 
ללא הפרשי הצמדה ובערכו הנומינאלי  ן החסות,לקבל חזרה כל סכום אשר שילם בגי הנונותן החסות לו יהיה זכאי 

 וריבית.
או בדוא"ל המצוין ו/אשר יועברו בפקס , לרבות הנחיות והוראות הנכללות בהנחיות למציג, הודעות למציגים .4

 .יחתםשעות ממועד של 24נתקבלו עם חלוף כאלה שכבטופס ההרשמה לתערוכה ייחשבו 
המציג מצהיר כי הרשמתו לתערוכה אינה מסתמכת ואינה תלויה בקיום כל פעילות נוספת למעט התערוכה  .5

עצמה, לרבות כנסים, סדנאות, הדגמות או כל פעילות אשר נכון למועד ההרשמה מתוכננות לכאורה להתקיים לצד 
"(. המציג מודע לכך שפעילויות נלוות עלולות להתבטל, להשתנות ולהתעדכן, בין אם פעילויות נלוותהתערוכה )"

לא תהא לו כל טענה,  ,מצהיר כיהמציג  .צד ג', בכל עת וללא הודעה מראש למציג ובין על ידיעל ידי המארגנים 
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ו שיקול לביטול דרישה או תביעה בקשר לפעילויות הנלוות, שינויים או ביטולם וכי אלו לא יהוו כל עילה א
 השתתפותו בתערוכה.

 אחריות:  .6
)אך לא  )לרבותאו לכל צד ג'  ואשר יגרם ל )לרבות נזקי גוף ורכוש(, אבדן או הפסד אחראי לכל נזקיהיה המציג  .א

עצמם ומי מטעמם,  המארגנים, מבקרים בתערוכה, אחרים ומי מטעמם מציגיםמטעמו,  ניםקבל עובדים, רק(
כוש או התאמות אשר , רעל ידו או על ידי מי מטעמואשר בוצעו עבודות פעולות ולהמתקן( בקשר /או ו התערוכה

משחרר את והמציג , רשלנות או מחדל( במקרים של)לרבות או התערוכה  שטח התצוגהנערכו עבור המציג ב
וישפה את המארגנים מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל תביעה, דרישה  גין נזק כאמורבמכל אחריות  המארגנים

. המציג מתחייב לערוך ביטוח מתאים בגין אחריותו כאמור כאמור או מי מטעמו הנובעת מפעולות המציגאו טענה 
   וזאת בסכומים הולמים.

או  נזק לרכוש המציג יבה אובגין אבדן, גנמובהר כי למציג לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המארגנים  .ב
ככל . בקשר אליו, לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, וכי למארגנים לא תהא כל אחריות בגין נזק כאמור

וזו קיימת, אחריותם הכוללת של המארגנים לנזק ישיר אשר נגרם למציג תהא מוגבלת לסכום אשר שילם המציג 
 בלבד.למארגנים בפועל עבור שטח התצוגה 

לכל מציג לבטח עצמו ואת מוצריו הן בשטח התערוכה הן בהעברה לכך שמומלץ המציג מודע  ,מבלי לגרוע מהאמור .ג
 אליה והן בפינוי ממנה. 

ככל שיועסקו וכי  לא תחולנה הוראות חוק השומרים ביחסים שבין המציג למארגנים ,למען הסר ספק מובהר כי .ד
 ,שמירהעל ולא  והכוונה, השגחה על הסדראך ורק על המופקדים הם יהיו ם, סדרניעל ידי המארגנים או המתקן 

  מכל מין וסוג שהוא.
לרבות , המציג ישמור על שטח התצוגה וכל ציוד אשר נמסר לו בקשר לשטח התצוגה על ידי המארגנים או המתקן .ה

אחראי, ויהיה  מחזיק(, כדרך )"ציוד נלווה" רהיטים, פאנלים, קונסטרוקציות, ספוטים, שקעי חשמל, שטיח
על ידיו ו/או על  נזק, אבדן או הפסד אשר יגרם בעניינםלכל  -וכלפי המתקן , יתר המציגיםהמארגניםאחראי כלפי 

 ., על פי דרישת המארגנים ובהתאם לחשבון אשר ייערך על ידםידי מי מטעמו
או בכלל(, לרבות הגעת מספר מובהר ומודגש כי המארגנים אינם מתחייבים להצלחת התערוכה )מבחינת המציג  .ו

מבקרים מינימאלי ובכלל, לא תהא להם כל אחריות באשר לתוצאותיו העסקיות של המציג בתערוכה והמציג לא 
 דרישה או תביעה כלפי המארגנים באשר לאלו.או  יבוא בכל טענה

ו/או מי רם למציג מובהר ומודגש כי למארגנים לא תהא בשום מקרה אחריות לכל נזק, הפסד או אובדן אשר ייג .ז
חשמל, המתקן, לרבות ספקים ושירותי תשתית כגון  כתוצאה או בקשר להפסקות או הפרעות בשירותימטעמו 

  .תקשורת, מים
ת של לפחות נציג אחד ערוך לקבלת קהל, לרבות נוכחומסודר, מוכן, ושטח התצוגה יהיה המציג מתחייב כי  .ח

, )אשר למען הסר ספק הינה אסורה במשך הזמן שהתערוכה פתוחה לקהל( וללא כל צורך בהכנסת סחורותמטעמו, 
בכל משך הזמן שהתערוכה פתוחה לקהל. שישים דקות טרם פתיחת התערוכה לקהל ועבודות שיפוץ או דקורציה, 

, הכנסת סחורות, הוצאת סחורות ועבודות המובהר כי פעולות של הקמת התצוגה, פירוק מבלי לגרוע מהאמור,
הפר המציג בשעות ובמועדים אשר יימסרו למציג על ידי המארגנים, ובכפוף לכללי המתקן. ייעשו  הדקורצי

מייד עם דרישה  לכל הפרה, בתוספת מע"מ ₪ 10,000צוי מוסכם בסך י, ישלם המציג למארגנים פזו התחייבותו
אחרת העומדת לרשות המארגנים, ומחובתו לשפות את  תרופה, וזאת מבלי לגרוע מכל ראשונה של המארגנים

 .המארגנים בגין כל תביעה, טענה או דרישה של צד ג' בקשר להפרת ההתחייבות
  :הכנסת מזון ומשקאות לשטח התערוכה .7
מציג לא יהא רשאי להגיש כיבוד או שתייה בשטח התצוגה או המתקן אלא אם מותר הדבר לפי כללי המתקן ואף  .א

 אז בכפוף לאישור מראש של המארגנים. 
  –מבלי לגרוע מהאמור  .ב

התערוכה, ( למכור כיבוד או שתייה בשטח iללא אישור מפורש, בכתב, של המארגנים, מציג לא יהא רשאי ) (1)
( להגיש מיני מזון או משקה אשר, לפי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים, מהווים מטרד iiן; )הביתן או המתק

לבצע בשטח המתקן פעולות בישול או  (iii)-למבקרי התערוכה או מציגים אחרים, לרבות המפיצים ריח; או
 חימום מזון או משקה. 

כיבוד על ידו ובין אם לאו, וכן לאסוף כל המציג אחראי לשמור על ניקיון הביתן שלו וסביבתו, בין אם הוגש  (2)
 פסולת מזון בשטח המתקן אשר מקורו בכיבוד המוגש על ידו. 



, בקיום תערוכה בשטח או מחובתו של המציג לוודא באופן עצמאי את כללי המתקן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור .ג
 :במועד קיום התערוכה אביב אקספו תל, ככל שאינן סותרות את כללי יחולו ההוראות הבאות אקספו תל אביב

מציג המבקש להשתמש בשירותי קייטרינג ו/או הסעדה המוניים ו/או אספקת מזון ו/או משקה ממכונות  (1)
בשירותי הזכיינים הרשמיים למזון ומשקה של  , להשתמשאקספו תל אביבמקצועיות מחויב, על פי הנחיות 

ה בקבוצת שטיר. למען הסר ספק מציג המעוניין רשימת הזכיינים ניתן לקבל ממחלקת ההפק –אקספו תל אביב
 ,של כיבודאחר שירות כל בבירה מהחבית או בקפה ממכונות אספרסו, או לתת  , בין היתר,לכבד את לקוחותיו

ספק שירותים אלו בלבד ואינו רשאי ל אקספו תל אביב, מחויב להשתמש בשירותי הזכיינים של כיו"ב מזון ועוד
 .אקספו תל אביבירותים אלו מגורמים חיצוניים שאינם זכייני שכור שבאופן עצמאי או ל

מציגים בתערוכה יורשו להכניס פרטי מזון ו/ או משקה לשימושם האישי ו/ או לחלוקה למבקרים בשטח  (2)
אשר לא נרכש בצורה מסחרית אלא בכמות מזערית ובגדר טעימות כגון: סוכריות, בייגלה, מיני  ,תצוגתם בלבד

החלוקה תתבצע ע"י המציג בלבד ובכל  ,חטיפים, שוקולד, יין וקפה המופק ממכונה ביתית בלבד. במקרה כזה
אקספו א דרך זכייני כגון שירותי ברמנים ו/או מלצרים של ,שירותים מקצועיים מקרה לא תתבצע על ידי נותני

 .תל אביב
לחלוקה יהיו  משקה המזון ו/או החל איסור על המציגים למכור מזון ו/או משקה בתערוכה ו ,בכל מקרה (3)

 חופשית בלבד.
יש להציב עפ"י  (כגון יין, בירה וכו')בכול מקרה של חלוקת משקאות אלכוהוליים  :משקאות אלכוהוליים (4)

קום בולט בו יירשם: "חל איסור לחלק משקאות אלכוהוליים למי הנחיות משטרת ישראל שילוט מתאים במ
 שנה". לא תתאפשר חלוקת משקאות ללא המצאות שלט זה. 18שטרם מלאו לו 

ב מכונת פופקורן בשטח התערוכה, חברה שיאושר לה באופן חריג להפעיל יהצלשר ואי לא ,ככלל :פופקורן (5)
ניקיון צמוד בשטח הביתן ובסביבתו. איש הניקיון יוזמן מכונת פופקורן בשטח התערוכה תחויב באחזקת איש 

 בעלויות הכרוכות בכך. ע"י קבוצת שטיר והחברה תחויב ישירות
של חבות בפיצוי מוסכם למארגנים תגרור  , לרבת אילו מבין סעיפי המשנה שלו,ידוע למציג שהפרה של סעיף זה .ד

וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת  בו התבצעה ההפרה מע"מ לכל יום תערוכה בתוספתש"ח  3,000
צד ג' בקשר המתקן ו/או לרשות המארגנים ומחובתו לשפות את המארגנים בגין כל תביעה, טענה או דרישה של 

 להפרת ההתחייבות.
 שילוט, פרסום והגברה: .8
המתקן ולתקנת הציבור, שילוט מכל סוג שהוא יוצג בתוך שטח התצוגה בלבד התערוכה, בכפוף בכל עת לכללי  .א

 לציוד הנלווה.נזק ואף זאת בתנאי שלא ייגרם כל 
)לרבות, למען הסר ספק, מעברים לצד שטח  אין המציג רשאי לבצע כל פעולת פרסום או שיווק מחוץ לשטח הביתן .ב

 (., קומפלקס סמוך ומגרשי חניהלוביההביתן וכן שטח המתקן והאזור הסמוך לו, לרבות 
)לרבות השמעת מוזיקה או פרסומת אקוסטית(  בשטח המתקן Hi-Fiאו  הגברהאמצעי להפעיל  המציג אינו רשאי .ג

מבלי לגרוע  .ואף אז בכפוף לאישור מראש של המארגניםוהתערוכה אלא אם מותר הדבר לפי כללי המתקן 
  .משטח הביתןהגברה אשר חורג ציוד כל  הציבלמהאמור, אין 

המציג לבדו יהיה אחראי לקבלת הרישיונות המתאימים להשמעת המוסיקה,  ,מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי .ד
עילם( וחברות -האמנים )אקו"ם(, המבצעים )אשכולותלרבות תשלום תמלוגים, לפי העניין, לארגונים יציגים של 

תביעה, טענה או דרישה אשר עניינה הפרת זכויות , וישפה את המארגנים בגין כל התקליטים )הפדרציה, הפי"ל(
 בהשמעת מוסיקה על ידי המציג.

 תקופת ההסכם וביטולו: .9
, והמציג גמר פירוק התערוכה ופינוייה המלא והסופי משטח המתקןהסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו ועד  .א

קודם לסיום  ביטול ההסכם . מבלי לגרוע מהאמור, הודיע המציג עללא יהא רשאי לבטל את ההסכם קודם לכן
 למארגנים פיצוי מוסכם בהתאם למועד הביטולישלם המציג  או הפר המציג את ההסכם הפרה יסודית, התערוכה,

 כלהלן:, או ההפרה, לפי העניין
למחירון  בהתאםכל דמי ההשתתפות מסך  10% – ימים ויותר לפני המועד הקבוע לפתיחת התערוכה 301 (1)

 *.המציג של התצוגה שטח לגודל בהתאםוההשתתפות בתערוכה 
 בהתאםדמי ההשתתפות  כלמסך  25%– ימים לפני המועד הקבוע לפתיחת התערוכה 181ימים ועד  300בין  (2)

 *.המציג של התצוגה שטח לגודל בהתאםולמחירון ההשתתפות בתערוכה 
 בהתאםההשתתפות  דמי כל מסך 50%– ימים לפני המועד הקבוע לפתיחת התערוכה 121ימים ועד  180בין  (3)

 *.המציג של התצוגה שטח לגודל בהתאםולמחירון ההשתתפות בתערוכה 



 בהתאםדמי ההשתתפות  כלמסך  100% – ימים לפני המועד הקבוע לפתיחת התערוכה 61ימים ועד  120בין  (4)
 *.המציג של התצוגה שטח לגודל ובהתאםלמחירון ההשתתפות בתערוכה 

 למחירון בהתאםסך של כפל דמי ההשתתפות  – לפתיחת התערוכה ימים לפני המועד הקבוע 60-החל מ (5)
 *.המציג של התצוגה שטח לגודל ובהתאם בתערוכה ההשתתפות

זאת מבלי לגרוע מזכות המארגנים להקטין את הנזק הנגרם להם, בפגיעה בשלמות התערוכה מבחינת קהל 
 .למציג אחרהמבקרים ומוניטין התערוכה והמארגנים, על ידי השכרת שטח התצוגה 

 או הפחתות ללא היינוהמלא של דמי ההשתתפות,  לתעריף מתייחס בתערוכה ההשתתפות: *מחירון הבהרה (6)
 , כפי שנקבעו על ידי המארגנים ביחס לתערוכה הרלוונטית ומפורסמים בעלון התערוכה הרשמי. כלשהן הנחות

יובהר כי הודעה מטעם מציג בדבר ביטול השתתפותו בתערוכה תבוצע בכתב בלבד ותשלח על ידי המציג אל 
ובדואר רשום עם אישור  expo@stier-group.comהמארגנים במקביל בשתי דרכים, בהודעת דוא"ל לכתובת 

שעות  24ה. הודעת ביטול ההשתתפות תחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר מסירה לכתובת המנויה בטופס ההרשמ
ממועד קבלתה בדואר אצל המארגנים, מועד אשר יצוין באישור המסירה החתום על ידי המארגנים. שליחת הודעת 

כן,  כמו ביטול מטעם מציג בכל דרך אחרת שאינה כאמור לעיל או רק באחת הדרכים המנויות לעיל, אינה תקפה.
 .הביטול בדבר הודעה שליחת ממועד ימים 7 -מ יאוחר ולא המציג ידי על ישולמו הביטול דמי כיובהר בזאת מ

דקות  60אי המצאות המציג בתערוכה כאשר שטח התצוגה ערוך לקבלת קהל כאמור לעיל מבלי לגרוע מהאמור,  .ב
אשר לפני מועד פתיחת התערוכה, גם אם לא הודיע רשמית על ביטול ההסכם, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה 

 . (5א) קטן סעיףיחולו עליה הוראות 
אופן מיידי, ב ,על פי שיקול דעתם הבלעדימכל סיבה שהיא ו ,הסכםהמארגנים רשאים לבטל את העל אף האמור,  .ג

 , או, במקרה של ביטול התערוכה כולה,ההסכםיום מיום החתימה על  75תוך הודעה בכתב אשר תימסר למציג ב
ביטלו . יום טרם המועד הקבוע אותה עת לקיום התערוכה 30 -בהודעה בכתב אשר תימסר למציג לא יאוחר מ

כאמור, יהא הסעד היחיד לו זכאי המציג השבה של הכספים או את התערוכה המארגנים את השתתפות המציג 
דרישה, מעבר להשבת כספים או ו/תביעה  ו/או , ולא תהא לו כל טענהאשר שילם המציג למארגנים תחת הסכם זה

  .כאמור, בשל ביטול ההסכם
אשר  תנאי מתנאי הסכם זה של המקרה של הפרהסכם בכל רשאים המארגנים לבטל את המבלי לגרוע מהאמור,  .ד

נסיבות , לרבות א תוקנה מיד עם קבלת הודעה על כך, או מיד במקרה של הפרה יסודית של תנאי מתנאי הסכם זהל
. בוטל ההסכם עקב הפרה כאמור, ה.16ולרבות במקרה של חשש לפעולה עוינת כאמור בסעיף  הפרה צפויהשל 

בהתאם  'הקובעים בסעיף קטן א פיצוי מוסכם בשיעורים, אשר ישלם למארגנים מציגייזקף הביטול לחובת ה
 למועד ההפרה.

יום מהמועד הנקוב בטופס  90 -למועד אשר אינו מאוחר מדחיית מועד התערוכה על ידי המארגנים, מובהר כי  .ה
משלושים יום , ובלבד שניתנה על כך הודעה למציג לא יאוחר או ביטולו לא תהווה הפרה של הסכם זה, ההרשמה

המועדים הקבועים לביצוע חיובי . נדחה מועד התערוכה כאמור, יידחו תערוכהקיום המהמועד הקבוע אותה עת ל
 . המציג תחת ההסכם בהתאם

  כוח עליון: .10
של מלחמה ו/או מבצע צבאי ו/או לחימה פעילה בין מדינת ישראל למי  מקרה" הינו כל אחד מאלה: עליון כוח" .א

 ;בהתכנסויות המותרת האנשים לכמות ביחס מגבלה הוטלה כלשהי מסיבה בו מצבמשכנותיה ו/או ארגוני טרור; 
 מטעמים התערוכה את לקיים שלא ישראל במדינת כלשהי מוסמכת רשות"י ע למארגנים הנחיה ניתנה בו מצב

 מצב ;התערוכה של קיומה את מאפשרת אינה אשר, מקומית או עולמית מגפה או רפואי מצב של קיומו ;כלשהם
 קיום לצורך בחלקם או בהם השימוש את המונע באופן, המתכוננת התערוכה מבני מבין לאילו נזק נגרם בו

 תלויות שאינן בנסיבות לה שנקבע במועד התערוכה קיום את מהמארגנים מונעמצב אחר אשר  כל ;התערוכה
  .לשנותו ביכולתם אין ואשר בהם

/או ומועד התערוכה  שינוימובהר כי ח עליון: מכו כתוצאה המארגנים ידי על הכנס/או ו התערוכה מועד שינוי .ב
לא תהווה ובכלל זאת שעות ומועדי התערוכה ו/או הכנס, הכנס על ידי המארגנים כתוצאה מקיומו של כוח עליון, 

ביטולו ולא תקים למציג עילה או טענה כלשהי כנגד המארגנים. נדחה מועד ל עילה תהווה לאהפרה של הסכם זה, 
 התערוכה ו/או הכנס כאמור, יידחו המועדים הקבועים לביצוע חיובי המציג תחת ההסכם בהתאם. 

  מכוח עליוןהתערוכה ו/או הכנס על ידי המארגנים כתוצאה  ביטול .ג
ו/או יונחו ע"י רשות מוסמכת כלשהי או גוף ממשלתי  והמארגנים יחליטו על ביטול התערוכה ו/או הכנס היה (1)

כלשהו שלא לקיים את התערוכה ו/או הכנס ובעקבות הנחיה כאמור יאלצו לבטלם )סעיף זה מתייחס לביטול 
 בלבד ולא לדחיית מועד התערוכה(, יעדכנו המארגנים את המציג עם קבלת ההחלטה. 
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 ים אשר קיבלו ממנו עד אותו מועד בערכם הנומינאלי. כאמור, המארגנים ישיבו למציג את התשלומ במקרה (2)
להשבת תשלומי המציג על ידי המארגנים, לא תהיינה למציג כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה  מעבר (3)

 מהמארגנים בגין ביטול התערוכה ו/או הכנס. 
לחלוק  ואלא יהא רשאי להציג בשטח התצוגה מוצרים או שירותים עבור אחר "( מציג ראשי)בסעיף זה, "מציג  .11

באישור המארגנים, אשר רשאים להתנות את אישורם, בין היתר, "(, אלא מציג נספח)"את ביתנו עם גורם נוסף 
מציג הנספח בהתחייבות המציג הנספח ליטול על עצמו את כל התחייבויות המציג תחת הסכם זה, רישומו של ה

בתוספת מע"מ בגין כל מציג נספח. מבלי לגרוע  ₪ 3,500אצל המארגנים, וכן בתשלום על ידי המציג הראשי של 
המציג הנספח יהיה רשאי  מהאמור, יהא המציג הראשי אחראי כלפי המארגנים בגין כל פעולה של המציג הנספח.

  יו כצד.להציג בתערוכה רק לאחר שחתם על הוראות ההסכם והצטרף אל
בו מהווה  הסכומים כפי שנקבעו בטופס ההרשמה ובהתאם ללוחות הזמנים אשר נקבעושל  תשלום למארגנים .12

ולמארגנים בלבד שמורה הזכות לבטל את ההסכם באם המציג לא  תנאי מהותי להתקשרות המארגנים בהסכם זה
 .עמד בתנאים אלו

 :בטחונות .13
מיטלטליו לטובת המארגנים את  הסכם זה, ממשכן בזה המציג כבטוחה לקיום התחייבויותיו של המציג על פי .א

, זאת מבלי לגרוע מהעדר בידיי המארגנים יםכמופקדכך בלבד לשם  ו, אשר ייחשבהמצויים בשטח התערוכה
 .ב.6אחריות המארגנים לפי סעיף 

כרטיס על ידי חיוב  פירעונםסכומים המגיעים להם תחת ההסכם ואשר חלף מועד לגבות  למארגניםהמציג מאשר  .ב
 .אחרתחוקית או בכל דרך  , קיזוזהאשראי אשר נתן כביטחון בטופס ההרשמה

 המציגים בהתאם לשיעורו במועד הוצאת חשבוניות המס השונות.שיעור מס ערך מוסף יחול על  .14
 שטח התצוגה ומפת התערוכה .15
)לרבות הרכב התערוכה  מפת התכנון של התערוכהופרטי שטח התצוגה המוזמן וכן  , מיקוםתרשיםמובהר כי  .א

נתונים ו סופייםאינם ( נועדו להמחשה בלבד, , סימון שטחים ציבוריים ומספור שטחי תצוגהתכנון זרימת קהלו
ואין להסתמך עליהם לצורך תכנון , וללא כל צורך בהנמקה לשינויים על פי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים

  כל צורך אחר.או שטח התצוגה, הערכת כדאיות ההתקשרות 
 התצוגהאו שוני בין שטח אי התאמה גין במובהר ומוסכם כי למציג לא תהא כל טענה או דרישה כנגד המארגנים  .ב

 .בפועל לבין תרשים, מיקום ופרטי שטח התצוגה המוזמן
ליתן  (1) סביריםמסחריים מאמצים  יעשוהמארגנים במקרה של שינוי מיקום שטח התצוגה מבלי לגרוע מהאמור,  .ג

להציע למציג את האפשרות לבחור  (2) -ו; ימים לפני פתיחת התערוכה 10בדבר השינוי עד  בכתב למציג הודעה
 שטחי תצוגה חלופיים, אשר שטחם במ"ר זהה לשטח התצוגה המוזמן.  2בין 

 התערוכה:ופרסומי קטלוג  .16
כמציג  )לרבות שם וכתובת( לפרסם את פרטי המציג , לשיקול דעתם הבלעדי,אך לא חייבים המארגנים רשאים .א

 . או כל חומר פרסומי קטלוג התערוכה ככל שיופקבבתערוכה 
לא יאוחר אלא אם עודכנו על ידי המציג במסירת הודעה הוזנו בטופס ההרשמה, שלעניין זה, פרטי המציג יהיו כפי  .ב

רשאים המארגנים לעשות שימוש במידע אשר נמסר  פרטים חסרים. במקרה של יום טרם פתיחת התערוכה 60 -מ
 . או פורסם על ידי המציג בעבר

, אי פרסום, טעות או השמטה או דרישה כנגד המארגנים בגין פרסוםלמציג לא תהא כל טענה מקרה בכל מובהר כי  .ג
 בפרטי המציג בקטלוג התערוכה או כל חומר פרסומי.

כמועד האחרון  אשר נקבע על ידי המארגניםלאחר המועד מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א', מציג אשר נרשם  .ד
  בקטלוג התערוכה או כל חומר פרסומי אחר., לא יופיע למסירת פרטים לפרסום

בשעות פעילות התערוכה כפי  יםהמארגנים רשאים לבצע שינוי ,לעיל באמור לגרוע מבלי: התערוכה פעילות שעות .ה
. שינוי לתערוכה בהזמנות יפורסמושפורסמו בעלון התערוכה וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי. שעות התערוכה 

 .למציג המארגנים בין ההסכם בתנאי שינויו/או  דרישההמציג לכל  עבורעילה  יהוושעות פעילות התערוכה לא 
, לרבות משום פגיעה בהצלחת התערוכה כדי להביא או אשר יש בה לדעת המארגנים לא יעשה כל פעולה מציג .17

 . וזו תהווה הפרה יסודית של ההסכם פגיעה במוניטין התערוכה או המארגנים
טעונה הסכמה מפורשת בכתב של המארגנים ע"ג תרשים ועליו מטר  2.46מעל גובה בשטח התצוגה כל חריגה  .18

 )הפרטים המלאים ב"הנחיות למציג"( פרטי החריגה.
 סכם.הווה הפרה יסודית של ההתמובהר כי חריגה של תצוגה משטח התצוגה  .19



דה הנדרשים על : המציגים מחויבים לעמוד ולציית בכל עת לתנאי הבטיחות בעבוהוראות בטיחות בתערוכה .20
פי חוקי מדינת ישראל, לנוהלי והנחיות הבטיחות אשר מפרסם המוסד לבטיחות וגיהות, ולהוראות מהנדס 

"(. מבלי לגרוע מכלליות האמור ממוני הבטיחותאו ממונה הבטיחות אשר ימנו המארגנים, ככל וימנו )"ו/הבטיחות 
המציגים או מי מטעמם אלא בהתאם להנחיות והוראות ממוני לעיל, לא יבוצעו כל עבודות הקמה ופירוק על ידי 

וקציה האישורים הנדרשים, לרבות אישורי קונסטר כל הבטיחות ולאחר שנתקבלו והוצגו לממוני הבטיחות
למען הסר ספק, פעולה שלא בהתאם לאמור תהווה הפרה יסודית של הסכם זה על ידי  כמפורט "בהנחיות למציג".

 המציג.
את הזכויות או חלקן להשתתפות בתערוכה  או להמחות מציג המזמין עפ"י הסכם זה להעביר אין באפשרות .21

 לכל גורם אחר.
 צנעת הפרט.ברגשות הציבור או להציג מוצרים שאינם הולמים את אופי התערוכה או פוגעים מוחלט חל איסור  .22
וכים הקשורים להסכם זה לבתי המשפט בעיר תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לדון בסכס .23

סעיפים אשר לפי טיבם או הקשרם נועדו לשרוד את סיום ההסכם, יעמדו במלוא תוקפם אף  או הנובעים ממנו.
 לאחר סיום או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא.


