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טה לצרכי מו"מ וטי
 בלבד

אינו מחייב בשום 
 צורה שהיא

 
 יואב גרוספא, עו"ד    בין:

 בני ברק 1גוריון -מרח' בן    
            ")ספק השירות(להלן: "

 מצד אחד  
     

 
 

 פביאןאלה נובק ו/או רועי     לבין:
 בערך ת"א 75סוקולוב מרח' הם שני    

 (לא זוכר בעל פה) טל:
          ")המזמין: "יחד ולחוד (להלן

                      
 מצד שני  

   

שמטרתם והמזמין הינו בעל ליין לערבי כתיבה כלשהם בצימר,   הואיל:
הערבים (להלן: "כלל ועיקר אינה מוגדרת ואינה ברורה 

 ;")בצימר

ידוע בציבור כבעל כשרון  שספק השירותיםוהמזמין יודע   והואיל:
, ואף קיבל את הערכת הוועדה בכתיבהיוצא מגדר הרגיל 

 ;לצורך זה

ערבים השירות הקשור בכתיבה בקשר עם  מהספקוהמזמין הזמין   והואיל:
 ");השירותבצימר (להלן: "

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים

 .ק בלתי נפרד מהסכם זהונספחיו הינם חלמבוא להסכם זה ה .1

 המזמיןהצהרות 

ואת  ספק השירותמצהיר כי הוא ראה, בחן ובדק את המזמין  .2
ומצא אותו במצב טוב, תקין וראוי לשימוש ומתאים סביבתו, 



  

והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ,למטרותיו
ו/או ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או טעות ו/או 

 בגין פגם נסתרטענה , למעט הספקטענת ברירה אחרת בקשר עם כל 
כן מצהיר המזמין כי ידוע לו שהספק הינו  .שהיה ידוע לספק

(כהגדרתו מראש, וכתב היד  מוגבלתעו"ד וככזה יכולתו היצירתית 
הולך להיות משעמם למדי, להוציא תיבול פה ושם שיתכן להלן) 

 אותו, אך לא יותר.  מהשומעים 5%ויעלה חצי חיוך על פני כ 

 השירותמטרת 

כתיבת טקסט התחלתי לעניין הערבים צורך הינה לירות מטרת הש .3
צימר, ולא לשום מטרה ערבית אחרת. הטקסט יוקרא בצימר (שירות ב

 .")כתב היד", כתב היד יקרא להלן "השירותההקראה יקרא להלן: "
 כתב היד יועבר כשהוא מודפס, ובשלושה העתקים.

לכל מטרה המזמין לא ישמש את השירות הר בזאת כי מודגש ומוב .4
יעשה אך ורק השירות תאחרת זולת זו, וכי כל שינוי במטרת 

 מראש ובכתב. ספק השירות בהסכמת 

 השירות תקופת

או  18.11.2013השירות ינתן ע"י ספק השירות למזמין ביום  .5
 מועד קבלת(להלן "במועד סמוך לו, והינו שירות חד פעמי בלבד 

  .")ותהשיר

לקבל את השירות במועד אחר, אם יתאם אופציה ניתנת הלמזמין  .6
 24זאת מראש עם ספק השירות ויקבל את אישורו לכך בכתב לפחות 

ובלבד שימלא אחר כל שעות לפני מועד השירות האלטרנטיבי, 
 התנאים המצטברים הבאים:

 במלואם ובמועדם. זה  עמד בכל תנאי ההסכםהמזמין   .א

בדואר רשום יום מראש  14פק השירות לפחות המזמין יודיע לס  .ב
על רצונו במימוש האופציה. מוסכם בזה כי כל הודעה שלא 
 תינתן בדואר רשום לא תיחשב כהודעה לעניין מימוש האופציה.

 המזמין יצרף להודעתו זו זוג כרטיסי כניסה למימדיון. 

, יחול הדבר מועד קבלת השירותהסכם זה ו נאמר בבכל מקום ב  .ג
 האופציה, על פי העניין.גם על 

 ירותדמי הש

המזמין לספק השירות יהיו חינם אין כסף, דמי השירות שישלם  .7
אלא אם יחפוץ מזמין השירות לתת בכל זאת משהו, ואז יחולו 

 ההוראות הבאות: 

 690300/30 דמי השירות ישולמו בהעברה בנקאית לחשבון מס'  .א
גרוספא, יואב ע"ש "לישראל בע"מ לאומי של בנק  809סניף 
. מיד עם ספק השירות" או לחשבון אחר עליו יודיע עו"ד

אישור העברה לפקס מזמין השירות העברת דמי השירות ישלח 
 . הספקשל  03 - 6142178

הידוע במועד  ירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכןדמי הש  .ב
מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בעת החתימה על הסכם  .התשלום



  

המזמין מתי שיחפוץ, אך לא ישולמו ע"י  הפרשי ההצמדהזה. 
  לפני החגים.

יתווסף מע"מ כדין  והסכומים הנקובים לעיל לכל התשלומים  .ג
מ ישולמי יחד עם תשלום "תשלומי המע כשיעורו במועד התשלום.

 ירות. דמי הש

 מיסים ותשלומים

לרבות,  לפי הסכם זה או כל דין,המזמין חלים על כל התשלומים ה .8
כלליות האמור, מס בולים, אגרת רשות השידור, ומבלי לפגוע ב

אחזקה, דמי ניהול, דמי לא יחרץ, וכן ארנונה, חשמל, מים, דמי 
יחולו וישולמו מזמין שירות באשר הוא שם כל תשלום אחר החל על 

 על פי הסכם זה., , במלואם ובמועדםהמזמיןע"י 

לכל מי שהוא חפץ לזמין מתחייב להודיע על הסכם זה המזמין  .9
השר הממונה על הגנת הסביבה אישור  ישלחערבים בצימר. המזמין ל

  .כאמור ותהודעהמאשר משלוח 

 רישוי

את וככל שיידרש, ישיג, על אחריותו ועל חשבונו בלבד, המזמין  .10
. , על מנת לנהל את עסקיועל פי דיןכל הרשיונות הדרושים 

 לחידושם כפי שיידרש מפעם לפעםלקבלת הרשיונות ו/או האחריות 
המזמין , ואי קבלתם או קבלת אחד מהם תחייב את המזמיןחלה על 

 בכל הקנסות, הנזקים ו/או ההוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה
המזמין , לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. למזמין

 בעניין זה. הספק מתחייב לשפות את 

, או חוק יסוד מתחייב למלא ולבצע כל הוראה של חוקהמזמין  .11
לעשות או לסבול לשירות ולא או צו או חוק עזר, בקשר  תקנה

, או בקשר אליו, כל דבר אשר עלול להטריד או בשירותשיעשו 
 .לאדם כלשהו באשר הוא שםלגרום נזק, או אי נוחיות 

הספק המזמין מתחייב לא להטריד מינית אף אחד יותר, אף פעם.  .12
 לא מתחייב לכלום.

 בשירותהשימוש 

במשך כל תקופת השירות ותו ולתקינותו של אחראי לשלממזמין ה .13
באופן זהיר וסביר ולמנוע בשירות מתחייב להשתמש השירות, והוא 

, בשירותכל קלקול או נזק בו ובכל מקרה שיקרה נזק או קלקול 
לתקן מיד על ולספק עליו להודיע  ,או בכל חלק אחר הקשור בו

 חשבונו, כל נזק או קלקול כזה. 

זמין להשתמש בטיפקס, או לתקן בעט/עפרון חל איסור חמור על המ .14
ולו אות אחת מכל מסמך שהעביר לו הספק, והוא מתחייב בזאת 

בכל השירות או כתב היד לשמור על נקיונו, שלמותו ותקינותו של 
 . המתאים לחוקי התנועה.תקופת השירות וינהג בו באופן 

כל בלערבים בצימר כנס יב"כ להלאו למזמין להרשות מתחייב הספק  .15
לשתות כדי  לאחר תיאום מראש, ,זמן ועת המתקבל על הדעת

  לשוכרה.



  

 הסבת זכויות

למסור או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה  רשאילא המזמין  .16
ו/או להשכיר את בשירות  ולא למסור את החזקה ו/או השימוש

כל חלק ממנו בשכירות משנה ו/או את כתב היד או ו/או השירות 
ו/או בכל בשירות כל מאן דהוא אחר להשתמש להרשות ל לאאחרת ו

בין ברציפות ובין חלק ממנו בין בתמורה ובין בלי תמורה, 
הפרת  .הספקלכך הסכמה בכתב ומראש  לשיעורין, אלא אם יקבל

זה תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה, ותחייב את המזמין סעיף 
 לרקוד צעד תימני לבקשת הספק.

ימני, הוא יוכל להחליף ריקוד זה אם נבצר מהמזמין לרקוד צעד ת .17
 בשלושה ביצועים של דבקה, בתלבושת מלאה. 

לפי הסכם זה, בשלמותן  יוזכויותכל יהיה רשאי להעביר את הספק  .18
 . המזמיןאו בחלקן, לאדם ו/או גוף כלשהו, ללא צורך בהסכמת 

 אחריות וביטוח

בלבד יהיה אחראי להבטחת שלומם של הנמצאים ו/או מי המזמין  .19
 .בערבים בצימר, לרבות פיגועיםצאו שימ

חבות על , בגין כל מזמיןמתחייב לפצות ו/או לשפות את ה המזמין .20
אנשים שנפגעו ו/או   , כלפילספקפי דין שתהיה, אם תהיה 

בצימר, כולל אם סתם נעלבו, השתעממו, או כל ניזוקו בהיותם 
 צרה אחרת. 

מן את ידאג לבטח על חשבונו בביטוח מתאים מזמן לזהמזמין  .21
 .בביטוח תכולה וצד ג' בסכומים כמקובלהערבים בצימר 

ברשימת המזמין בכל פוליסה אשר תוצא כאמור לעיל יופיע גם  .22
, וייכלל בה סעיף בכל הקשור בביטוח צד ג' בעלי הפוליסות

לא תוכל לחזור בתביעת המזמין המצהיר כי חברת הביטוח של 
 .הספקשיבוב כלפי 

 הפרה ותרופות

הסכם זה בהפרה יסודית התחייבות יסודית על פי צד אשר יפר  .23
 בשקלים השווה לישלם לצד הנפגע פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 

 ארה"ב.$  10,500 -

תרופות לצורך הסכם זה יחשבו רק כאלה שנקנו בבית המרקחת של  .24
 טבצ'ניק. -שור

 בטחונות

הספק מסור י על פי הסכם זה הספקמילוי כל התחייבויות  להבטחת .25
את מועד קבלת השירות ימים לפני  7המזמין לפחות די לי

 הבטחונות הבאים:

 פתוח. שיק   .א

 ארוחת צהריים ארוזה היטב.   .ב

 תפילין של יד.  .ג



  

שיחפוץ בכך מיום יום  60הבטחונות יושבו לידי המזמין בתוך  .26
 הספק, ולא בכדי. 

 כללי

 .1ה: זהפרת הסעיפים הבאים תחשב כהפרה יסודית של הסכם  .27

רכה, הנחה או המנעות מפעולה, בין בכלל ובין שום ויתור, א .28
על פי הסכם מי מהצדדים לא ייחשבו כויתור על זכויות  ,במועדה

כל שינוי ו ,זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה
ידי שני -בתנאי הסכם זה יהיה תקף, רק אם נערך בכתב ונחתם על

 הצדדים.

שכירות והשאילה לחוק ה 22מצהיר כי ידוע לו שסעיף  המזמין .29
כמו כן לא חלים על הסכם  אינו חל על הסכם זה. 1971 –תשל"א 

זה פקודת הספינות הנטרפות, חוק העונשין, חוק שוויון זכויות 
 לאנשים עם מוגבלויות וחוק כלים שלובים.

כל הסכם קודם ו/או כל זכרון דברים שנחתם בין הצדדים, בטל  .30
 בזה, והוראות הסכם זה באות במקומו.

בכל דבר הקשור והנובע מהסכם זה תהיה הלבעדית מכות השיפוט ס .31
 לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב. 

בכל מקרה שאחד הצדדים לא ישתמש בזכויות הנובעות בחוזה זה,  .32
לא יחשב הדבר לויתור להסכמה או להודאה מצדו, והוא יוכל 

שום ויתור, ארכה,  להפעיל את זכויותיו הללו בכל עת שירצה.
לא ייחשבו  ,ה או המנעות מפעולה, בין בכלל ובין במועדההנח

כויתור על זכויות על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו 
 מניעה לכל תביעה.

כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף, רק אם נערך בכתב ונחתם  .33
 ידי שני הצדדים.-על

מסר כתובות הצדדים הינם כמצוין במבוא להסכם זה. כל הודעה שת .34
 לתעודתהבת הצד הנמען, תיחשב כמגיעה וד או בפקסימיליה בכתבי

יחשב כאילו הגיע יישלח בדואר רשום שי עם הימסרה. מכתב
 .ושעות מעת שיגור 72בתוך  ולתעודת

 
 הספק  המזמין

 

 רועי פביאן

 

 ו..., הואיל ו..., הואיל ו... הואיל

 ראה, בחן ובדק 

 יל ו...ו..., הואיל ו..., הואיל ו..., הוא הואיל

 דרישה ו/או תביעה טענה, 

 ...המזמין עמד בכל תנאי



  

 ...המזמין מתחייב

 ...המזמין יודיע לספק

 

בדברו בחן, בדברו בדק, הואיל והואיל לאדם שאיננו אדם, אין 
בנפשו דבר, פרט לאותו פרט שנטען לגביו, אני הוא, נשמת 

לא הבורא, אני הוא, הומוספיינס, אני הוא, לא צל ולא מלאך, א
 זה שקם בבוקרו של יום ומתחיל את יומו מחדש.

 

 מוסכם בזה 

 הוצהר, הותנה והוסכם

 מוסכם בזה

 הוצהר, הותנה והוסכם

 מוסכם בזה 

 הוצהר, הותנה והוסכם

בכל מקום בו נאמר בהסכם זה מועד קבלת השירות, יחול הדבר גם 
 באשר הוא שם.... ככל שיידרש... מבלי לפגוע... על האופציה

 

בר טפל יותר מהאופציה, לשמה אקום, לשמה אקפד ראשו של היש ד
בעל החוב, לשמה אגמול לבורא על יומי, בהקניית שעות על שעות 
מתות, ולשם מה המתנה האדם, לשם שמים, לשם דבר שאיננו עוד, 

לשם החופש לנדוד ולחלום, מחשבותי חופשיות, נפשי גואה, ליבי 
אופציה במפגש בין אויר נדם בטרם עת, ואוויר שבדו עיני נותר 

 לים.

 

 חל איסור חמור 

למסור או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה ולא  המזמין לא רשאי
ו/או השירות ו/או להשכיר את בשירות  למסור את החזקה ו/או השימוש

להרשות  לאכל חלק ממנו בשכירות משנה ו/או אחרת ואת כתב היד או 
או בכל חלק ממנו בין בתמורה ו/בשירות לכל מאן דהוא אחר להשתמש 

לכך  בין ברציפות ובין לשיעורין, אלא אם יקבלובין בלי תמורה, 
 .הספקהסכמה בכתב ומראש 

חבות על , בגין כל מזמיןמתחייב לפצות ו/או לשפות את ה המזמין
אנשים שנפגעו ו/או   פי דין שתהיה, אם תהיה לספק, כלפי

 הפרה יסודית ... ניזוקו

הסכם זה בהפרה יסודית ייבות יסודית על פי התחצד אשר יפר 
 ישלם לצד הנפגע פיצוי מוסכם

 

 מיהו המזמין שיתנה שמו בקדמה להלן?



  

מיהו הרשאי למסור או להעביר ימיו במעש עקר וטפל למען דקדקת 
 תמלולית בעבור רווחיו נטולי הנשמה של אחר?

ום בו מיהו המפצה? מיהו המשפה? מיהו המפר נשמתו הבטולית, חרד מהי
תכליתו תדחנה, והוא עירום ועריה בפני עצמו, תוהה עד היכן משגת 
ידו ביממה? בדממה... בעדנה של הבל פה, יגע על עמלו העקר למען, 

 למען, הואיל ו..., הואיל ו..., להלן המזמין.

 הבטחונות

 הבטחונות" להלן: "

לא ייחשבו ... בביטוח צד ג'... זכויות הנובעות בחוזה זה
על פי הסכם זה או על פי דין מי מהצדדים על זכויות כויתור 

לא יחשב הדבר לויתור להסכמה ... ולא ישמשו מניעה לכל תביעה
 ...או להודאה מצדו

 בכל מקרה

בכל מקרה הנזק נגרם, פרחה נישמתי מקרבי, בזקתי זמני לכוס 
 ריקה והכוס אינה מתמלאה

מח עד הבטתי ברגע בו דבר לא קרה ודימיתי שברון מימנו אצ
 השברון הבא

 ובכל מקרה לא ידעתי שובע.



  

 יואב ויינברג
 

 הבטחות לעיר

 

 יועיל ויועיל ויועיל ויועיל

 מה יועילו לנו הבטחות לעיר:

 פה תיסלל דרך שרוחבה ארבעה עשר מטרים,

 פה יבנה בית מגורים בן שמונה קומות,

  פה יוקם שטח ציבורי פתוח בגודל שמונה וחצי דונם.

  ונם.שמונה וחצי ד

  תתארו לכם.

  תעצמו את העיניים ותחשבו על כל הירוק הזה.

 

 מה יועילו לנו הבטחות לעיר:

 פה יקבע אזור תעסוקה, מסחר ובילוי.

 מסחר ובילוי.

  תתארו לכם.

 

 מה יועילו לי הבטחות לעיר?

 מה ביטחונות לי 

 שלא יציף אותי יאוש 

 על ספסל בשטח פתוח? כשאשב

 מי יתקע לידי 



  

 וף אותי בדידות שלא תעט

  כשאשתכר באזור מסחר ובילוי?

 שלא אתפתה להשליך את עצמי 

 תחת גלגלי משאית האשפה 

 בלכתי בדרך.

 

 בלילה, בבית מגורי,

 אכנס לחדר השינה,

 אשכב במיטה,

 אתכסה בפוך

  וארדם.



  

 אלפרד כהן
 
 

 א. א. נ
------------ 

 אדונים אדריכלים נכבדים
 כתבו רק היתרים של הריסות

 ל תכוננו בנייניםא
  של משחקים אל תקימו פארקים

 או של עבדים מודרניים
 אל תסללו מסלולים
 אל תרחיבו מדרכות

 תקימו פה נמל אל 
 

 אדונים אדריכלים נכבדים
 הכשירו רק תוכניות של מחשבות

 צרו קורות של זכרונות
 הצמיחו צמרות עצים בשדרות

 שירככו את יאושם של הבודדים
 לבו למפגשיםפלסו דרכים שיצט

 של אהבה או פרידה או מהפיכה
 תשקמו רצועות חופים של געגועים

 
 אדונים אדריכלים נכבדים

 תבנו לי בית



  

 רונן אריאלי
 

 אינו תקין מבנה התוכנית 
 שגיאה תחבירית תוביל לאובדן אשתונות

 כזה סיווג התוכנית אינה מכירה  –צדק 
 התוכנית אינה מכירה כזה סיווג –אסטתיקה 

 חלוקה לאפס -פה מתחת לשולחן תגרום לשגיאת מעט
 משאבים אינם זמינים -לשגיאת  מעטפה חסרה תוביל 

  
 שגיאה תחבירית הובילה ללוחמת שטח בנוי

 בית בית נסרק נבדק שונה או נמחק
 התוכנית אינה מכירה כזה סיווג –אהבה 
 התוכנית אינה מכירה כזה סיווג –חמלה 

 בית שלישי... בית הראשון נפל,בית שני נפל,
 תבוצע זריקת גרעין –שגיאת מערכת קריטית 

  
 מסך המוות הכחול בלאט ינוע

 תשוט וממעל עננה גדולה 
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 דידי פביאן
 



  

 בנרא
 

אתה רופא וחוקר עיניים. אתה עובד קשה. אתה אדם מסודר. אתה מרפא 
עיניים. עבודתך כרוכה בהתעללות אכזרית בחיות חסרות ישע. להוציא 

עין וריאות יה בן זונה קר נפש. גאון. כתבת את היומן המבריק להם 
והמזעזע ביותר בו נתקלתי. על הקשר בין עמנואל קאנט ואושוויץ 

בנובמבר. מסודר על פי  13-עד ה 12-בירקנאו. וכל זה ביומיים, ה
דרגות החשיבות. אתה עושה לי להקיא. ריח המעבדה. העכברים.. נגמר 

ש. תודה על הכנות. על הווידוי. על פרישת לך אישור האתיקה. תפרו
עולמך האפל. הטכנוקרטי. האיבר של הנאורות הוא העין. תקשיב לי 
טוב י'זין. עברנו לעידן האף. והמעבדות שלך מצחינות! לא יודע 

מאיפה הזעם הזה מגיע. אני קורא שוב את המלים. אני נחרד. נוגדנים 
טור והיא יכולה להיות קמילה. מיזו קמילה? היא יכולה להיות דוק

עכבר. שכח את שמות ילדייך. תן לרוח צד אימתנית להחריש את 
 אוזנייך. תריח אותי. בלי דאורדורנט. בלי סבלנות אליך. תתפטר.

 


