






























18/07/2017 תאריך: מרכז המרצים לישראל
1 דף:

18/07/2017 לתאריך 18493 הזמת תוכית מספר

050-6952108 טלפון: עדה טף לידי :

טלפון: מת"ס מטה אשר לקוח :
04-9828483 פקס: ד. גליל מערבי

25206

חיוב סה"כ חיוב חיוב חיוב תאריך פרטי ההזמה

ללא מע"מ שוות סיעות הרצאה שעות הרצאה

5800.00 5800.00 11:00 12:00 28/10/2017 ושא ההרצאה : מדאע"ש לחמאס
מרצה : חמו אוהד

מקום : קיבוץ גשר הזיו

5800.00 5800.00 11:00 12:00 23/12/2017 ושא ההרצאה : החיים כמשחק
מרצה : לוי ירו

מקום : קיבוץ קשר הזיו

6000.00 6000.00 11:00 12:00 24/02/2018 ושא ההרצאה : צה"ל והתקשורת
מרצה : משה כרמלה

מקום : קיבוץ גשר הזיו

4700.00 4700.00 11:00 12:00 28/04/2018 ושא ההרצאה : תמוות מחיי התיאטרון
מרצה : סמל עם

מקום : קיבוץ גשר הזיו

4500.00 4500.00 11:00 12:00 09/06/2018 ושא ההרצאה : קולוע
מרצה : אורשר גידי

מקום : קיבוץ גשר הזיו



18/07/2017 תאריך: מרכז המרצים לישראל
1 דף:

18/07/2017 לתאריך 18493 הזמת תוכית מספר

050-6952108 טלפון: עדה טף לידי :

טלפון: מת"ס מטה אשר לקוח :
04-9828483 פקס: ד. גליל מערבי

25206

חיוב סה"כ חיוב חיוב חיוב תאריך פרטי ההזמה

ללא מע"מ שוות סיעות הרצאה שעות הרצאה

26800.00 סה"כ חיוב לקוח בש"ח (לא כולל מע"מ): החיות המזמין:

*** יש להכין מחשב, מקרן, מסך, מערכת הגברה, מיקרופון ורמקולים.
 יום ממועד ההרצאה35*** תשלום בתוך ש+

תאי תשלום:
 ש"ח + מע"מ (להלן:"התמורה") ישולם כמוסכם. על הצ'ק להיות במשרדו שבוע לפי ההרצאה.26800.00. סך של  1

יש לכתוב כתובת מדוייקת לטובת הוצאת חשבוית מס:_________________________________________________
 יום לפי מועד ההרצאה לא יחייב בדמי טיפול. ביטול ההזמה החל מהיום ה-14. ביטול ההזמה ע"י המזמין עד 2
 ימים יחייב בתשלום מלוא התמורה7 מהתמורה. ביטול ההזמה פחות מ-25% יחייב בשיעור של 7 ועד ליום ה - 14

למעט במקרה של כוח עליון ("כוח עליון": מלחמה, מצב חירום, גיוס מילואים, פגעי טבע, חוסר אפשרות להגיע
למקום ההרצאה בגלל התפרעויות, שביתה כללית במשק, שריפה, חקיקה, צווים או פקודות של המדיה וכיו"ב)

 ימי עסקים מיום משלוחה תאבד את תוקפה.6. חתימה על הזמה זו תהווה הסכם מחייב. הזמה שלא תאושר בתוך 3
 ימים לפי מועד ההרצאה.3. תיאום ציפיות מול המרצה יבוצע על ידי המזמין עד 4
. במידה והמרצה לא יוכל להגיע להרצאה במועד שקבע מכל סיבה שהיא לרבות (אך לא רק): מחלה, אירוע לא צפוי5

כוח עליון או סיבה מוסרית מצפוית, מתחייב המרכז לדאוג למרצה חלופי בסכום זהה שיהיה מקובל על המזמין,
או לחילופין המזמין יהיה זכאי לבטל את ההזמה, מבלי שהמזמין או המרכז ישאו בשום זק כספי שייגרם במישרין

או בעקיפין כתוצאה מאי הגעתו של המרצה. כל שיוי בפרטי ההזמה ייעשה דרך מרכז המרצים בלבד.
.צילום או הקלטה או הפצה של ההרצאה אסורים בהחלט. מכירת כרטיסים להרצאה אך ורק באישור מרכז המרצים6
. המזמין מתחייב כי כל פרסום בכל ערוצי פרסום/מדיה שהם, יקבל אישור מראש בכתב של הח"מ או מי מטעמו.7
. במקרה של אירוע תקשורתי בלתי צפוי מרצה שעיסוקו בתחום העיתוות והתקשורת עלול להיקרא למילוי תפקידו -8

ומכאן עשויה ההרצאה להתבטל בהתראה קצרה - מרכז המרצים ידאג למרצה חלופי בהתייעצות עם הלקוח.
. כל הזמה וספת של המרצים הקובים בהזמה זו, תתואם ותבוצע באמצעות המרכז והמזמין יהא מוע מהזמתו9

 חודשים מיום מתן ההרצאה.6שלא באמצעות המרכז למשך 
03-6136445 או לפקס: info@hamartzim.co.il. יש לשלוח את ההזמה חתומה למייל: 10

. המזמין: תאריך:__________________ שם: ___________________ תפקיד: _________________________11

חתימה וחותמת החברה:____________________________      ח.פ/ ע.מ___________________________


