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 )ע.ר.( בית ברל ה האקדמיתמכללה
 "(המכללה)להלן: "       

 לכבוד

 א.ג.נ.,
 

למתן שירותים במסגרת מכרז מסגרת פומבי הנדון: הזמנה להציע הצעות 
 -כוללים לאירועי וטיולי רווחה לעובדי המכללה האקדמית בית ברל  

 3תשפ"ב 
 

אירועי וטיולי רווחה לעובדי ל ם כולליםלאספקת שירותילהגיש הצעה למכללה הינך מוזמן בזאת  .1
  המכללה האקדמית בית ברל. 

)מציע רשאי להגיש הצעה לקטגוריה אחת או יותר  קטגוריות 3השירותים המבוקשים נחלקים ל  .2
 :בהתאם לשיקול דעתו(

o  ויותר(טיולים הכוללים שירותי לינה בארץ )לינה של יום  - 1קטגוריה. 

o  טיולים חד יומיים בארץ - 2קטגוריה.  

o   הפקת אירוע רווחה לעובדים / משפחות  )בשטח המכללה ומחוצה לה( - 3קטגוריה. 

כונו להלן: מפרט השירותים וי –מפורטים בנספח ב'  (דוגמאותהמבוקשים )לרבות השירותים 

 ".השירותים"

 מכרז מסגרת

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של  29מכוח תקנה , הנערך פומבי מסגרת מכרזהינו  המכרז .3
בגין כל  ,המכללה תבחר, המכרז במסגרת"(. התקנות)להלן: " 2010 –מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

בהתאם לקביעת הועדה  ,ציון האיכותי הגבוה ביותרהצעות אשר יקבלו את  4 -ל 2בין  ,קטגוריה
)להלן:  מסגרת בהסכמי תתקשר היא עמם, מכללההמקצועית, בכפוף לאישור ועדת המכרזים של ה

, ביחס לכל אחת שירותים של הזמנה כל בפועל תבוצע ממנו הספק זהות. "(המסגרת מכרז ספקי"
להליך התמחרות במהלך תקופת הסכם המסגרת, בהתאם  ,לפעם מפעם תקבעמהקטגוריות, 

כי  ,מובהר. והוראות הסכם ההתקשרות המכרז תנאישתבצע המכללה בין ספקי מכרז, כמפורט ב
 .מהקטגוריות אחת בכל זוכים ספקים שלזהה המכללה אינה חייבת לבחור מספר 

בהתאם, במהלך תקופת  .מסגרת הסכם יהיהמכרז המסגרת  ספקי, כי ההסכם שיחתם עם מובהר .4
ההתקשרות עם הספק/ים, תעמוד למכללה הזכות/אופציה להעביר לידי הספק, מעת לעת, בקשה 

את התקשרות  להקפיאלכל אחת מהקטגוריות,  בהתאםמחיר לקבלת השירותים,  הצעתקבלת ל
בהתאם לצורך המכללה מעת לעת.  הכלעמו, לחדש את ההתקשרות ולשנות את שיטת התקשרות, 

לחייב את  כדימכרז המסגרת  ספקין הסר ספק מובהר, כי אין בחתימת הסכמי המסגרת עם למע
המכללה לרכוש מהם בפועל שירותים והספקים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 כלפי המכללה בנושא זה. 

 הזכות את לעצמה שומרת המכללה, י מכרז המסגרתספק, כי במהלך תקופת ההתקשרות עם יובהר .5
 ובלבד, המכרז במסגרת הצעות הגישו לא אשר נוספים ספקים עם מסגרת בהסכמי להתקשר

 הצעה הגשת בעצם. ההסכם והוראות במכרז שנקבעו הסף דרישות בכל יעמדו ספקים שאותם
 .זה בנושא המכללה כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל על המציע מוותר המכרז במסגרת

תחתום המכללה המסגרת ביחס לכל אחת מהקטגוריות,  מכרזלגבי המציעים שיוחלט כי הם ספקי  .6
על החוזה שצורף להצעה וחתימתה על החוזה, והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד 
חתימתה של המכללה על החוזה כאמור, יכנס החוזה לתוקף, ויהווה חוזה מחייב לגבי המכללה לכל 

מצד חוזרת -דבר ועניין. כל עוד לא נחתם החוזה על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי
המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה 

 למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן. 
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 כללי

 נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן: .7

"(, וכן ההסכם )להלן: "ההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על ההסכם המצורף להזמנה זו  .8

בהשלמת כל הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. ההסכם אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט 

 "(.ההצעהשל המציע )להלן: "חוזרת -הבלתילהלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים יהווה את הצעתו 

גרום לפסילת למען הסר ספק, הסכם אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, י

 הצעת המציע, אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.

בוצעו שינויים כלשהם במסמכי הפניה/ההזמנה להציע הצעות בכלל זה מחיקות, הסתייגויות, ו/או  .9

כל שינוי כלשהו, במסמכי ההצעה או ההסכם ו/או נספחיו יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה על 

 עדי של המכללה.הסף, לפי שיקול דעתה הבל

 על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.  .10

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  .11

 והבלתי מסויג, להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. 

ישאו באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו יהמכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא  .12

 על ידם, במסגרת ההזמנה ונספחיה.

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת  .13

הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם 

שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה 

והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי 

ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע  ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה

 בה. 

 להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע.  .14

 זו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. הזמנהמילוי התנאים המפורטים ב .15

 תנאי סף למכרז

 אשר מקיים את כל התנאים הבאים:  עוסק מורשה/רשאי להגיש הצעה תאגיד .16

המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד בתנאים המפורטים להלן. לאימות סעיפים  16.1
להלן, יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בנוסח  16.1.1-16.1.3

"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן  -נספח א' להסכם 
 מסמכים ואישורים כנדרש.

המתמחה במתן שירותי ארגון והפקה של תאגיד/עוסק מורשה הינו המציע  16.1.1
חברות וגופים ציבוריים, פעילויות רווחה, טיולים, ימי גיבוש ואירועים לעובדים 

  תנאי סףשנים.  5הפועל בשוק מעל 

עובדים מקצועיים על בסיס  3המציע מעסיק במשרדיו במשרה מלאה לפחות  16.1.2
 תנאי סףזה.  קבוע לשם מתן השירותים נשוא מכרז

המציע ( העניק 2021עד  2017למועד עריכת המכרז )במהלך חמש השנים שקדמו  16.1.3
 , חברותמוסדות 3לעובדים ללפחות הפקת אירועים  /טיולים הפקת שירותי 

 100ועבור לפחות  לאירוע / טיול₪  150,000בהיקף של לפחות  ,וארגונים שונים
זה ביחס לכל סף יח עמידתו בתנאי בכל אירוע. יובהר כי על המציע להוכ עובדים

 תנאי סף .לגביהן יבקש להגיש הצעה במסגרת המכרזאחת מהקטגוריות 

. יש לצרף את 1976 –המציע בעל אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  16.2
 האישורים הבאים למסמכי המכרז:
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 א. אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ. 

ב. אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 
 .  1976 -חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

  מילוי פרטי ההצעה

 .על המציע להשלים בכתב, בהסכם, את כל פרטיו במבוא להסכם .17

הם את הקטגוריות בגינן  "תצהיר המציע",  -ספח א' להסכם בנ 7על המציעים לסמן בסעיף  .18

מגישים מועמדות. מציע יכול להגיש מועמדות לכל הקטגוריות או חלקן. מובהר כי מציע שלא יגיש 

 מועמדות לקטגוריה מסוימת, הצעתו לא תיבחן בגין קטגוריה זו.

ההסכם וההצעה, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את  נוסח ההסכם המחייב את  .19

ל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ההסכם או ההצעה ובין במסמך המציע, וכ

נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק מנוסח ההסכם המחייב ועלולים 

 להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

כל עמוד של נוסח ההסכם ושל נספחי  על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית .20

ההסכם, וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה 

 +חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור. חתימה מלאה )חתימה

+חותמת(, בסוף ההסכם, במקום המיועד לכך, וכן  על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה .21

 לי הזמנה זו. בהצהרה שבשו

חתימתו של המציע בנוסח ההסכם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי  .22

 עורך דין, כמחייבת את המציע.

 איש קשר

  , שאלה הם פרטיו:"(איש הקשרהמכללה )להלן: " מולמטעמו איש קשר יחיד המציע הזוכה ימנה  .23

 _________________תפקיד    שם ___________________    

 _______________   נייד: מספר הטלפון____________                                

 דואל: ________________________ ) זמין לקבלת הצעות מחיר(          

 :לצרף להצעתו המציעשעל  מסמכים נוספים

על המציע לצרף להצעתו תיאור מבנה החברה, תחומי התמחותה, תיאור  – מציעפרופיל ה .24

 .מציעלקוחותיה וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על ניסיון ומקצועיות ה

על המציע לצרף להצעתו לפחות שלוש המלצות מגופים עמם התקשר לאספקת שירותי  - המלצות .25

, במהלך  עם כל אחד מהם ₪ 100,000, בהיקף שנתי העולה על לעובדים טיולים ואירועיםהפקות 

. עבור שניים מתוכם יש לצרף פרטי אנשי (2019-2021) שקדמו למועד פרסום המכרזשלוש השנים 

 קשר, אליהם תוכל המכללה לפנות.

 זה. לא נדרשת ערבות במכרז -  צירוף ערבות בנקאית .26

אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח מורשית, יומצא על ידי  - אישור קיום ביטוחים .27

להסכם. יובהר כי בשלב הגשת  11המציע הזוכה, בהתאם לתנאים ולמועדים המפורטים בסעיף 

 .אין להחתים את חברת הביטוח של המציע על אישור קיום הביטוחיםההצעה 

 הגשת ההצעהאופן 
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 ההצעה תוגש בידי המציע באופן הבא: .28

לתיבת המכרזים כמפורט מטה,  במעטפההמציע יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן  28.1

, )פתח התיבה מחוץ 421’ המיועדת לכך בבניין רכש ותפעול במכללה, אזור דקל, בית מס

אין לשלוח את ההצעה  .12:00, בשעה 04.202213. -ה  רביעימיום לא יאוחר למבנה(  

בדואר. אם המעטפות גדולות מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי המרכזנית היושבת 

 בסמוך לה. 

 על המציע לרכז את הצעתו בשתי מעטפות כדלקמן ) ריכוז המסמכים ותנאי הסף(: 28.2

 למתן שירותים כוללים לאירועי וטיולי רווחהמכרז מסגרת פומבי  "במעטפה אשר תסומן  28.3

 יוגשו כל המסמכים המפורטים מטה: "3תשפ"ב  -לעובדי המכללה האקדמית בית ברל  

העתקים של החוזה וההזמנה להציע הצעות + נספחים, כשהם ממולאים  2 28.3.1
 וחתומים כמפורט לעיל )כולל אימות חתימה(.   

 

 .עילל 23פרטי איש קשר כאמור בסעיף  28.3.2
 

 תנאי סף  חתום ומאומת כנדרש., כאשר הוא מלא "תצהיר המציע" –' אנספח  28.3.3

  לעיל. 24צירוף פרופיל חברה כמפורט בסעיף  –פרופיל החברה  28.3.4

    לעיל. 25 צירוף המלצות כמפורט בסעיף -המלצות  28.3.5

 27כמפורט בסעיף , המציעחתום ע"י ביטוחים  עריכת אישור -נספח ג' צירוף  28.3.6
 לעיל.

 

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: 28.3.7

 אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.   •

אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  •
 . 1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 תנאי סף

  אישור עו"ד המפרט את מורשי החתימה בשמו, אם הוא תאגיד. 28.3.8

הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות מובהר בזאת, כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף  .29

ולהנחיות לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל 

המסמכים המוגדרים כתנאי סף, בשלב פתיחת המעטפות, והיא לא תועבר לשלב  ניתוח ההצעות. 

השלמות ו/או  למכללה שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציעים לבצע

 הבהרות למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.

 בגין כל קטגוריה וקטגוריה ,קריטריונים לבחינת הצעות שתוגשנה במסגרת המכרז .30

רק הצעות אשר תעמודנה בכל תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, תיבדקנה מבחינת  30.1
 המפורטות להלן.איכות מקצועית, בהתאם לאמות המידה 

בהצעה / המכללה תבחר ביחס לכל אחת מהקטגוריות, איכות.  100%המכרז הינו מכרז  30.2
אשר יזכו בציון האיכות המצטבר הגבוה ביותר מבין המציעים, בהתאם  הצעות

 :מפורטים להלןלקריטריונים ה
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מ
 ס

 - 1קטגוריה  אחוז קריטריון
טיולים הכוללים 

שירותי לינה 
 בארץ 

 - 2קטגוריה 
טיולים חד 
 יומיים בארץ

 - 3קטגוריה  
הפקת אירוע 

רווחה לעובדים 
 משפחות   /

 ניסיון החברה: שנות וותק החברה 1
)מלוא  10%שנות ניסיון יקבל   10מעל 

שנות ניסיון )כולל(  10עד  8הנקודות(, 
)לא כולל(  8עד  5מעל  ,8%יקבל ניקוד של 

, חמש 6%שנות ניסיון יקבל ניקוד של 
 . 4%שנות ניסיון )תנאי סף( יקבל ניקוד של 

 –נספח א' הנתונים יתבססו על האמור ב
 "תצהיר המציע".

10%  
  ניקוד אחיד

הפקת המציע בעל ניסיון במתן שירותי  2
לעובדים ללפחות הפקת אירועים  /טיולים 

מוסדות וארגונים שונים בהיקף של  3
ועבור  לאירוע / טיול₪  150,000לפחות 
, במהלך בכל אירוע עובדים 100לפחות 

עבור , (2021-2017חמש השנים האחרונות )
תנאי  .כל קטגוריה בגינה מגיש מועמדות

 סף
לקוחות  5מציע אשר יספק רשימה של 

ומעלה אשר עמדו בדרישות המכללה כאמור 
 . 50%מעלה יקבל את מלוא הנקודות לסעיף 

לקוחות אשר עמדו בדרישות  4לקוח שיציג 
 40%המכללה כאמור מעלה  יקבל ניקוד של 

 נקודות לסעיף.
לקוחות )תנאי  3לקוח אשר יציג רשימה של  

סף( אשר עמדו בדרישות המכללה כאמור 
 . לסעיף 30%מעלה יקבל ניקוד של 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבל 
 או לפסול לקוח מוצע בהתאם לשיקול

 או לתת ניקוד חלקי. דעתה
 –נספח א' הנתונים יתבססו על האמור ב

 ."תצהיר המציע"

50%    

על סמך מכתבי  – מוניטין והמלצות 3
המלצה ושיחות עם ממליצים וחוות 

דעתם, רלוונטיות ההמלצות לאופי וסוג 
השירותים הנדרשים למכללה. שיחות עם 

ממליצים יבחנו את שביעות רצון 
הלקוחות מאיכות השירותים, זמינות נותן 

השירותים, הענות לבקשות מיוחדות 
וצרכים מיוחדים )מענה לצרכי נכים, 

/ טבעונות / צמחוניים(, חוות  בעיות גלוטן
דעת על מקצועיות, מענה לבעיות בשטח, 

ארגון וסדר של ההצעות )הספקת 
אישורים מתאימים, לרבות ביטוחים, 

תעודות כשרות רישיונות ועוד..(, ארגון 
וסדר של הטיולים / אירועי הגיבוש 

מבחינת לוחות זמנים וזרימת הפעילות 
 האיכות דניקו קביעת לשםכי  מובהרועוד. 

 המכללה תוכל, זה בקריטריון ההצעה של
 עם המציע. ניסיון קודם שלהב להתחשב

הנתונים יתבססו על סמך מכתבי המלצה 
 ושיחות עם ממליצים.

המציע גיש ייבוצע עבור כל קטגוריה בגינה 
 מועמדות.

40%    

100 סה"כ  
% 
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 שליטה שהנו אישהחסר הצהרה על בעל  –הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים 

חלקים ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: " .31

"( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את סודיים

 החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

הו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים בהצעתו מציע שלא צירף נספח כאמור, יראו  .32

 בשלמות, היה ויזכה במכרז.

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים,  .33

 יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים. 

הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה לועדת יודגש, כי שיקול  .34

 מכרזים. כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק ההצהר

ב בחוק חובת המכרזים, 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  .35

 ידי רואה חשבון.-, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על1992  -תשנ"ב 

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת זהה,  .36

שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף 

 ר ותצהיר, כאמור לעיל.להצעה, בעת הגשתה, אישו

 נוהל העברת שאלות ובירורים יהיה כדלקמן:

, בנושא המפרט ובנושא חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או מציעיםשאלות ה .37

ועד  12:00בשעה  ,202203.04. -החמישי עד ליום להלן,   37פקס( לנציג המכללה, כמפורט בסעיף 

 בכלל. 

 לאיזה סעיף במפרט מתייחסת השאלה.על השואל לציין בברור  .38

 37 כר בסעיףנזהמועד ההמכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר  .39

 . לעיל

השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז  .40

, באמצעות אשת הקשר שפרטיה נזכרים 12:00בשעה  202203.04. -ה חמישיעד ליום  להירשם

 להלן. מובהר בזאת, כי כל מענה לשאלות מציעים יופץ במרוכז למציעים הרשומים בלבד. 43בסעיף 

 מפגש מציעים.לא יתקיים  .41

 המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. .42

: טלפון / פקס  הרכש והתפעול –אשת קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז: הגב' פלדמן שגב נעה  .43

. כתובת: המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל, noaf@beitberl.ac.il, מייל  09-7476409

 אגף רכש ותפעול. – 44905
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  משוער לוח זמנים

 להלן יפורט לוח זמנים משוער לביצוע המכרז:

 הערות מועד פעילות
  23.03.2022 מועד פרסום המכרז

מועד אחרון לרישום 
 למכרז

או  פקס   noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל  03.04.2022
09-7476409 

מועד אחרון לשליחת 
 שאלות

עד  03.04.2022
 12:00השעה 

 או    noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל     
 09-7476409פקס 

מועד משוער למתן 
 תשובות 

פרסום המענה ישלח למציעים רשומים באמצעות המייל  06.04.2022
אחריות המציעים לוודא קבלת ויפורסם באתר המכללה. 

המענה לשאלות ולצרפם למסמכי המכרז בעת הגשתם 
 ידי המציע.-כאשר הם חתומים על

מועד אחרון להגשת 
 ההצעות 

 -ה רביעייום 
א ל 13.04.2022

 12:00 -יאוחר מ

 420תיבת המציעים באגף מערכות מידע דקל 

מועד משוער לקביעת 
 יםזוכ ים  /מציע

  סוף אפריל

 

 הצהרת המציע
 

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח 
 ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 
 

 ____________________         _________________________             _______________ 
 שם מלא של המציע                                חתימת המציע           תאריך            

 
 
 

 אימות חתימה/ות
 אם המציע הוא תאגיד

 
אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי ה"ה 

וכי חתימתם שם התאגיד הנ"ל, ההצהרה לעיל ב______________________________ חתמו על 
 מחייבת את התאגיד.

 
 _____________ _________________________ 

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח תאריך               
 

 חתימת מציע פרטי
                    

          _______________ ____________   
  שם                                   חתימה                

 
_______________  _____________ 

 שם                                    חתימה                
  

 
אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי 

הם של ה"ה _____________________________________, שזהותם חתימות הנ"ל הנן חתימותיה
 הוכחה בפני להנחת דעתי.

 
 _______________ __________________________  

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח  תאריך                                

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 למתן שירותים כוללים לאירועי וטיולימכרז מסגרת פומבי הסכם מכוח 
 3ב "תשפ -רווחה לעובדי המכללה האקדמית בית ברל  

 
 2022שנערך ונחתם ביום___ לחודש____ שנת 

 
 
 

 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(  בין:
 44905בית ברל דואר בית ברל 

 ;מצד אחד      (ה"המכלל")להלן:  
 
 
 

 ______________________   לבין:
 ______________________ ת.ז.

 ____________________מרחוב 
__________________ 

 ;מצד שני      ("הספק")להלן: 
 
 

 

כישורים הדרושים כן בעל הו, הציוד וכח האדם הנדרש, והספק הינו בעל ידע, ניסיון והואיל

)להלן:  המכללהעבור עובדי רווחה שירותים כוללים לאירועי וטיולי ספק למכללה ל

 ;"(השירותים"

ולצורך כך  הפקת טיולים ואירועי רווחה עבור עובדיהוהמכללה מעוניינת לקבל שירותי  הואיל

למתן שירותים כוללים לאירועי וטיולי רווחה לעובדי מכרז מסגרת פומבי פרסמה 

 ;"(המכרז)להלן: " 3תשפ"ב  -המכללה האקדמית בית ברל  

 במסגרת הזוכה כהצעה הוכרזה, המכרז במסגרת הוגשה ראש, המציע של והצעתו והואיל

 ____________________. הקטגוריה

את  מכללההספק מעוניין לספק לת לרכוש מהספק את השירותים ונהמכללה מעונייו והואיל

 השירותים הנ"ל, בתנאים כמפורט בהסכם זה;

 והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם בהסכם זה;  והואיל

 
 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הותנה, הוצהר

 ונספחים מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. 1.1

 כותרות ההסכם הינן לנוחות הצדדים בלבד ואין בהן כדי לסייע בפרשנות ההסכם ו/או תנאיו. 1.2

 הנספחים המצורפים להסכם זה כמפורט להלן הם חלק בלתי נפרד ממנו: 1.3

 תצהיר המציע נספח א'   

 מפרט השירותים  ב'נספח 

 נוסח אישור קיום ביטוחים נספח ג' 

 הואופן ביצוע מהות ההתקשרות .2

 לספק שתועבר המכללה של הזמנה כל לגבי יחול אשר מסגרת הסכם בבחינת הוא זה הסכם 2.1
 .ההסכם תקופת במהלך
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להלן,  2.9ידי המכללה, כאמור בסעיף -בכל מקרה בו תבחר הצעה פרטנית של הספק על 2.2
, כמפורט בהצעתו הפרטנית, במלואם ללה את השירותיםמתחייב הספק בזאת לספק למכ

 ובמועדם, ויקצה לכך את המשאבים וכוח האדם הנדרש בזמינות הנדרשת.

לפי הוראות ' להסכם ובבהתאם למפרט בנספח , תבוצע םאו חלק ם, כולשירותיםהספקת ה 2.3
  בכל עת. השירותים הנדרשיםוכמות  , תוכןספקהאהמועד מעת לעת לגבי  כללההמ

 יםנוספ רווחהכאירועים וטיולי שירותי המכללה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מובהר כי  2.4
 .מפרט השירותים – להסכם בבנפסח  יםהמפורטשירותים מעבר למהספק, 

, כולם או חלקם, הפקת אירועי רווחה, טיוליםבכל מקרה בו תבקש המכללה לרכוש שירותי  2.5
המכרז בגין הקטגוריה תפנה ועדת המכרזים של המכללה לקבלת הצעות מכל ספקי 

 "(. פנייה פרטנית)להלן: " המבוקשת

גורם אחר אשר יוסמך על ידי כל או  אגף משאבי אנושהפניה לקבלת הצעות תתבצע על ידי  2.6
 של המכללה.ועדת המכרזים של המכללה, בכפוף למפרט מסודר על גבי מכתב פניה 

כמות עובדים, מהות במסגרת הפניה הפרטנית תפרט המכללה את השירותים המבוקשים,  2.7
וכל  ,לרבות שירותי הסעדה ובקשות מיוחדות ,האירוע / הטיול, פירוט השירותים המבוקשים

 .נתון רלבנטי אחר להזמנה

לכך  יגישו את הצעותיהם במענה לפנייה הפרטנית במסגרת המועד שתקבע המכרזספקי  2.8
  .המכללה

ותבחר בספק שיספק את  המכרזועדת המכרזים תבחן את ההצעות שהוגשו מטעם ספקי  2.9
ההזמנה הפרטנית הטובה ביותר, בהתאם לקריטריונים שיקבעו מראש במסגרת כל פניה 
פרטנית )לקביעת הניקוד האיכותי של ההצעה, ניקוד הצעת המחיר ואופן השקלול ביניהם(; 

עה מסוימת מותנית במתן מענה שלם ואיכותי לכלל דרישות המכללה. מובהר, כי בחירה בהצ
שלא לדון בהצעה לדרוש הבהרות או במקרה שיתגלו פערים משמעותיים, רשאית המכללה 

  .שתוגש מטעם הספק

המכללה תפיק הזמנה ממוחשבת חתומה על ידי לאחר בחירת ההצעה מבין ההצעות שהוגשו,  2.10
במכללה או גורם אחר אשר יוסמך על ידי ועדת המכרזים של  אגף משאבי אנוש  ת/מנהל

 .וההזמנה תועבר לידי הספק המכללה

בנאמנות, בחריצות ובמיומנות, והוא מתחייב  למכללההספק יספק את השירותים הנ"ל  2.11
 . המכללהאת זמנו ומרצו, ככל שיידרש, לפי צרכי  למכללהלהקדיש 

 יחסי הצדדים .3

ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס קבלני ושלא במסגרת  מובהר ומוסכם בין הצדדים כי 3.1
יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי 

 התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות.

לספק שררו יחסי  המכללהאם ייקבע במועד כלשהו בעתיד ע"י בית משפט מוסמך, כי בין  3.2
שיפוי מלא בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הפסד שתחוב  המכללהביד, ישפה הספק את עובד מע
 בגין קביעה זו.  המכללה

ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי -מוצהר ומוסכם בזאת, כי אם יפסק בעתיד, על 3.3
לבין הספק, תיחשב התמורה הנקובה בחוזה זה כשכר "עלות  המכללהעובד מעביד בין 

ולל את שכר הספק כולל כל ההוצאות והתשלומים הנלווים )לרבות ביטוח לאומי, מעביד", הכ
כל סכום ששולם לו  למכללהחופשות, הבראה, מחלה, נסיעות וכו'(. הספק יהיה חייב להשיב 

 ביתר.

 הצהרות הספק .4

 הספק מצהיר כדלקמן:
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 הוא בעל כשירות והתאמה לביצוע השירותים. 4.1

יש ברשותו את כח האדם,  ית בתחום מתן השירותים.הוא בעל מומחיות ומיומנות מקצוע 4.2
 והמכשירים הדרושים למתן השירותים. שיונות, ההיתריםי, הרהציוד

הוא קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו, הבין את ההסכם והתחייבויותיו  4.3
 הכלולות בו וכן קיבל כל הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר לכך.

את השירותים, לרבות  למכללהאין כל סיבה המונעת ממנו או עלולה למנוע ממנו מלהעניק  4.4
בשל התחייבויות קודמות ו/או התחייבויות דומות ו/או שמירת סודיות ו/או ניגוד אינטרסים 
ו/או חובת נאמנות ו/או העדר תחרות ו/או מכל סיבה אחרת, והוא מתחייב כי אם תתעורר 

מיד וללא כל דיחוי, יפסיק מיד את  למכללהיעה כאמור, יודיע על כך בעתיד איזו שהיא מנ
 על כל נזק שיגרם לה עקב כך. המכללהפי ההסכם ויהיה אחראי כלפי -מתן שירותיו על

 התחייבויות הספק .5

 הספק מתחייב כדלקמן:

, למלא בקפדנות אחר המכללהידי -לפי ההנחיות שינתנו לו על למכללהלספק שירותיו  5.1
, במלואם ולהקדיש את כל יכולתו, כישוריו ותשומת לבו למתן השירותים הוראותיה,

 .ובמועדם

הספק מתחייב בזה, התחייבות מהותית בהסכם, לבצע את השירותים ביושר, בהגינות,  5.2
במקצועיות, במסירות, ביעילות ובנאמנות, ולהקדיש לביצוע השירותים  את מיטב כישוריו, 

 לשם ביצועם על הצד הטוב ביותר. המשאבים, הניסיון והידע הדרושים

משך כל תקופת ההסכם, הספק לא יקבל כל תשלום או טובת הנאה אחרת מכל צד שלישי,  5.3
בקשר ישיר או עקיף עם השירותים. במקרה בו יעבור על הוראה זו, ייחשב הספק כמפר תנאי 

ור, יסודי של הסכם זה, ובנוסף על כך הסכום ו/או טובת ההנאה שיתקבלו על ידו כאמ
, שתהיה זכאית לנכות סכום זה ו/או טובת הנאה כלשהי ו/או שווה ערך למכללהישתייכו 

משוויה, מכל הכספים ו/או התקבולים מכל מין וסוג שיגיעו  25%לשוויה הכספי, בתוספת של 
 לספק ממנה.

 .למכללהלא להיות במצב שיוצר או שעלול ליצור ניגוד עניינים עם השירותים שהוא מספק  5.4

ת  לכל הוראת  דין או נוהל  או  רשות  מוסמכת  בקשר  עם מתן השירותים וביצוע לציי 5.5
 פי ההסכם.-התחייבויותיו על

לא לעשות כל פעולה בין במישרין ובין בעקיפין, בין במעשה ובין במחדל, אשר תוצאתה עלולה  5.6
 או בעסקיה, וזאת הן בתקופת ההסכם והן בכל עת שהיא לאחריה. מכללהלפגוע ב

 במידת הצורך אצל ספקי משנהקשר ישיר עם אנשי מקצוע אפשר לנציג מטעם המכללה ל 5.7
 ,טעימותויתואמו פגישות הכנה, ביקורים  ,כמו כן .כגון בתי מלון, מדריכים, מנהלי מסעדות

המכללה ביחס לשירותים המוצעים על ידי ההספק, . של המכללה שיקול דעתהבהתאם ל
  .וכד' רישיונות ,תו, תעודפיקוחהתאמה, אמצעי  ,ינויכל שביצוע של רשאית לדרוש תהא 

 תקופת ההסכם .6

, ללא צורך בהודעה 31.04.2023ויסתיים ביום  01.05.2022ההסכם יכנס לתוקפו ביום  6.1
 מוקדמת מראש.

עד כל אחת,  שנהאריך הסכם זה לתקופות נוספות בנות לה מכללהמוענקת בזאת האופציה ל 6.2
יום לפני תום  30בהודעה בכתב לספק , (שנים 5סה"כ ) שנים 3של נוספת תקופה מצטברת 

הופעלה האופציה, יראו את תקופת האופציה  .תקופת ההתקשרות שתהיה בתוקף באותה עת
כחלק מתקופת ההסכם, לכל דבר ועניין. במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות הארכות( 

 יהא הספק ערוך להעניק למכללה את השירותים, בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו.



 

____________________   ___________________________ 
 ספקה                 המכללה

13 

א , ללימים מראש 30בת  לספק ההסכם בהודעה מוקדמת  רשאית לסיים את אהמכללה תה 6.3
  .הצורך לנמק החלטת

 מורת ההסכםת .7

במלואן ובמועדן, לשביעות רצונה של המכללה, תשלם  ,בגין קיום התחייבויות הספק 7.1
ידו במסגרת תשובתו לכל פנייה פרטנית מטעם -המכללה לספק את התמורה אשר נקבעה על

 . "(התמורה)להלן: " ידי המכללה-המכללה, אשר נבחרה על

לחודש הקלנדרי שלאחר החודש בו הוענקו  30-יהיו ביום השל התמורה תנאי התשלום  7.2
 (.30השירותים למכללה )שוטף + 

מיד עם דרישה  כללהבכל מקרה בו ישולמו לספק תשלומי יתר יהיה עליו להחזירם למ 7.3
 ראשונה ממנו.

התמורה או כל חלק ממנה תשולם לספק כנגד חשבונית מס כדין, ויתווסף אליה מע"מ בחוק  7.4
מעת לעת. המכללה תנכה במקור כל מס אותו היא נדרשת לנכות לפי החוק, אלא לפי שיעורו 

 אם כן המציא הספק אישור מרשויות המס בדבר פטור מניכוי כאמור.

 המכללהמלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י  התמורה המוסכמת מגלמת אתמוסכם בזאת, כי  7.5
יהיה זכאי לתשלום נוסף  השירותים בהתאם להסכם זה וכי הספק לאמלוא מתן גין לספק ב

 .המכללהכלשהו מ

פי כל דין, יחולו הם על הספק -באם יחולו מסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על 7.6
 ידו בלבד מעצם היותו קבלן עצמאי.-וישולמו על

תהא רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לספק ממנה, כל סכום שיגיע לה מהספק וכן כל  המכללה 7.7
 ו במהלך תקופת ההסכם ושחובת תשלומו חלה על הספק. סכום שנאלצה לשלמ

 מעמדו של נותן השירותים .8

נותן השירותים וכן כל מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו ושלוחיו, אינם ולא יחשבו לכל דבר  8.1
וענין כעובדי המכללה אלא כקבלן עצמאי בלבד, ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין המכללה 

 נותן השירותים או מי מטעמו, לשום דבר ועניין.או מי מטעמה ובין 

נותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו את מלוא זכויותיהם, על פי כל דין ו/או הסכם ו/או  8.2
 הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף הרלבנטי.

נותן השירותים מתחייב לשפות את המכללה בגין כל תשלום שתחויב בו בגין הקשרים שבין  8.3
תים לבין עובדיו, חרף האמור ברישא לסעיף זה, על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת נותן השירו

 ו/או בגין כל תשלום שישולם על ידי המכללה חרף האמור ברישא לסעיף זה.

כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי  8.4
ן השירותים, יחושבו זכויותיו של העובד כאמור מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי נות-עובד

על בסיס "שכר מינימום", כפי שהוא נקבע מעת לעת, ונותן השירותים יהיה חייב להשיב 
 למכללה כל סכום ששולם לו ביתר.

 הפסקתוו הסכםההפרת  .9

תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק ללא  המכללהעל אף האמור בהסכם זה,  9.1
הבאים,  על התרחשותו של אחד מהאירועיםמיד עם היוודע לה  ,מתן הודעה מוקדמת

לא תהא מחויבת בכל  המכללהובמקרה כזה ייחשב הדבר להפרתו היסודית של הסכם זה, ו
תשלום בגין הפסקת ההתקשרות כאמור ו/או בכל תשלום בגין התקופה שלאחר קרות 

 האירוע כאמור:

הספק הואשם בעבירה פלילית הקשורה במישרין או בעקיפין לשירותים שהוא מספק  9.1.1
 , ו/או בעבירה שיש עמה קלון. למכללה
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ו/או  המכללההספק הפר תנאי מתנאי הסכם זה ו/או נוהל מנהליה הכתובים של  9.1.2
ימים מיום שנדרש לעשות  7הוראתו של הממונה עליו, ולא תיקן את ההפרה בתוך 

 כן.

אשר הוזמנו ממנו באיכות בכמות ו/או בהתאם השירותים כשהספק לא סיפק את  9.1.3
 ;כללהלהזמנה בכתב של המ

 כשהספק הסב ו/או המחה ו/או העביר את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; 9.1.4

כשהספק פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או  9.1.5
כונס נכסים או נעשה בו חיסול עסקים בכל לטובת נושיו או אם מונה לו נאמן או 

 גם כשהגוף בפירוק; -אופן שהוא ובגוף מאוגד 

של הספק נתן  ושהספק או אדם אחר בשמ ההוכחות להנחת דעת כללהכשיש בידי המ 9.1.6
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או 

 לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

מעשה או מחדל שמהווה הפרת אמונים או מעילה באמון המכללה  או  הספק ביצע 9.1.7
 .רשלנות בדרגה חמורה

לעיל, ישלם הספק למכללה את ההפרש שבין  9.1בקרות אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  9.2
התמורה המוסכמת לבין עלות רכישת השירותים מאת ספק אחר, עד לתום תקופת ההסכם, 

המפורטת בנספח א', כפיצוי מוסכם מראש, וזאת מבלי מהתמורה הכוללת  15%בתוספת של 
לפגוע בזכות המכללה לתבוע מן הספק כל נזק אחר שנגרם לו ו/או מכל סעד העומד למכללה 

 מכח הסכם זה ו/או לפי כל דין. 

 אחריות ושיפוי .10

 , במישרין או בעקיפין,שיגרם ,מכל סוג ,או הפסד לכל נזקבאופן בלעדי הספק יהא אחראי  10.1
ספק ו/או לכל אדם אחר של הלגוף ו/או לרכוש  ,בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה

בגין  ,ו/או לכל צד שלישיסטודנטים הלומדים בה ו/או לעובדיה ו/או ל למכללהמטעמו ו/או 
ביצוע -כל מעשה או מחדל של הספק ו/או של אדם אחר מטעמו הנובע מביצוע ו/או אי

 ם זה.התחייבויות הספק עפ"י הסכ

על כל נזק  דרישתה הראשונה,, בהתאם להמכללהאו לשפות את ו/ הספק מתחייב לפצות 10.2
ישיר או עקיף שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה, וזאת מבלי 

 פי כל דין או הסכם.-לכל סעד נוסף או אחר על המכללהלפגוע בזכות 

הספק מצהיר כי ידוע לו שכל הפרה של איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה עשויה לגרום  10.3
תהא  המכללה, במישרין או בעקיפין, נזק כבד )לרבות נזק כלכלי ונזק למוניטין( וכי למכללה

זכאית לפיצוי מהספק בגין כל נזק שייגרם כאמור, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה 
 ן.לו על פי כל די

 ביטוח  .11

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב  11.1
הספק, לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים 
בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת המכללה, שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו של הספק, 

ד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים ובלב
אישור קיום ביטוחי המצורף להסכם זה כנספח ג' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

"( ומהביטוחים והתנאים המפורטים להלן )כל הביטוחים יחדיו ייקראו להלן: הספק
"(. ביטוחי הספק יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים ביטוחי הספק"

הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות קיימת כלפי הספק אחריות שבדין ו/או על פי 
 ההסכם:  
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ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח –ביטוח אחריות מעבידים  11.1.1
, כלפי עובדיה, בגין מוות 1980-ומים תש"םחדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פג

ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב 
₪  20,000,000עבודתם, בקשר לשירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר 
: ימי ושעות עבודה, העסקת נוער, חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ל

וייחשב המבוטח למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או עובדיה ו/או 
מנהליה אם נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק ו/או נטען 

 הספק כלפי עובדיו.  כי מי מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות

ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, בגין כל נזק  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 11.1.2
ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש צד שלישי כלשהו, בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

למקרה אחד ₪  5,000,000השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: אש, עשן, ובסה"כ לתקופת הביטוח

התפוצצות, כל דבר מזיק במזון או במשקה, בהלה, מכשירי הרמה והנפה, פריקה 
וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, הרעלה, שביתות והשבתות, 

ד שלישי. תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש המכללה יחשב לרכוש צ
הביטוח מורחב לכלול את המכללה כמבוטחת נוספת. הביטוח מורחב לשפות את 
המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או משתתפי האירועים ו/או הטיולים בגין 
אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף 

רך בנפרד עבור כל אחד מיחידי אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נע
 המבוטח. 

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין, בגין מעשה ו/או  -ביטוח אחריות מקצועית 11.1.3
מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה, 

למקרה ₪  4,000,000בקשר לשירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג או הגבלה בקשר ל: מרמה אחד ובסה"

ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב 
בעקבות מקרה ביטוח, פגיעה בפרטיות, אובדן מסמכים לרבות מדיה מגנטית ו/או 

ו/או נזק לגוף או אלקטרונית, דיבה, השמצה ו/או לשון הרע, הפרת סודיות, אובדן 
רכוש. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או משתתפי 
האירועים ו/או הטיולים בגין חבות מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או 
של הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו 

ידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק נערך בנפרד עבור כל אחד מיח
חודשים. התאריך הרטרואקטיבי  12כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל הספק ו/או מי מטעמו בביצוע השירותים 
 לראשונה. 

 כל ביטוחי הספק כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: 11.2

חים, למעט ביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן היקף הכיסוי בביטו 11.2.1
על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, 

 בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל.

בפוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין התנהגות המבוטח  11.2.2
בוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או אי החורגת מסטנדרט של מ

אכפתיות, אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 
 . 1981 -הספק על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

 ביטוחי הספק, אינם כוללים חריג בדבר מספר משתתפים. 11.2.3

החבות המוטלות על הספק הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או  11.2.4
 ו/או מי מטעמה לא תפגע בזכויות להרחבי שיפוי כאמור לעיל. 
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הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או מי  11.2.5
מטעמה ו/או משתתפי האירועים ו/או הטיולים, ומבטחו של הספק מוותר על הזכות 

 י המכללה והנ"ל. ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוח

הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  11.2.6
 בביטוחי הספק. 

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי  11.2.7
מטעמה ו/או משתתפי האירועים ו/או הטיולים, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על 

 לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.זכות התחלוף לא יחול 

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנותם לרעה, אלא אם כן שלח  11.2.8
יום לפני כניסתו של  60המבטח למכללה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  וו/או למי מטעמהספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו  11.3
כנגד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או משתתפי האירוע ו/או מי מטעם כל הנ"ל, בגין כל נזק 
ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום 

או כל רכוש אשר ישמש בקשר האירועים ו/או הטיולים ו/או ביצוע ההסכם ו/או סביבתם ו/
עם ההסכם ו/או האירועים ו/או הטיולים ולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או 
אבדן לרכוש כאמור לעיל )בין אם הנזק ו/או האובדן מבוטחים ובין אם לאו(, וכי הוא פוטר 

 את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנזכרים לעיל,  11.4
רשאי הספק לערוך ביטוחים אלה כנדרש. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל 
סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי מטעמה ו/או משתתפי האירועים 

מי מטעם כל הנ"ל, אך הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ו/או הטיולים ו/או 
ביטוח חבות נוסף ו/או משלים כאמור, יורחב שם המבוטח לכלול את המכללה ו/או עובדיה 
ו/או מנהליה ו/או משתתפי האירועים ו/או הטיולים, בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או 

 בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.מחדלי הספק ו/או בגין מי מטעמו, וזאת 

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, הספק מתחייב להמציא למכללה אישור קיום ביטוחי  11.5
ימים לפני  7 -הספק, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

הסכם מועד תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו שוב מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ה
לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת  11.1בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 

הביטוח כמצוין על האישור, וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון התמורה. למען הסר ספק, 
הספק ימציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח או כל רשות 

מור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לעריכת הביטוחים על פי ממשלתית אחרת, אך אין בא
הסכם זה. על פי דרישה מאת המכללה, ימציא הספק העתק פוליסות ביטוחי הספק בהתאם 

 ימי עסקים מיום הבקשה. 5להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 

פוליסות למכללה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק ו/או  11.6
ביטוחי הספק, שיומצאו על ידי הספק  כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, 
התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי 
הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות 

האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים ולהמציאם  שהמציא הספק לבין
ימים מדרישת המכללה, וזאת על מנת להתאימם  3 -בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר מ

 להוראות הסכם זה. 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למכללה, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד  11.7
כאמור באישור קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות ביטוחי הספק, על לחול בו שינוי לרעה, 

הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד 
 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 



 

____________________   ___________________________ 
 ספקה                 המכללה

17 

 הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.  11.8

וח, וכן לתשלום ההשתתפויות העצמיות בקשר לביטוחי הספק אחראי לתשלום דמי הביט 11.9
 הספק.

מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת  11.10
דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותה ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על 

ישה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה פי כל דין ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דר
 בקשר לגבולות האחריות, מהות הביטוחים הנדרשים ו/או היקפם. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוחי הספק ו/או פוליסות  11.11
ביטוחי הספק ו/או בדרישת מי מהם על ידי המכללה ו/או הבאים מטעמה ו/או בדרישה 

ריותה של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל לשינוים כדי לגרוע מאח
 אחריות כלשהי על המכללה ו/או על הבאים מטעמה. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  11.12
מטעם הספק, ומבלי לגרוע  מפעילים/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה/ספקי משנה

חריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב להביא מא
בקשר לביצוע ההסכם ו/או השירותים, את  ספקי המשנה/מפעילים/לידיעת כל קבלני המשנה

האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת 
וראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבותם לפעול על פי ה

לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוחים(. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור  11.3הפטור בסעיף 
לעיל, הספק יהיה אחראי לוודא, כי כל קבלן/ספק משנה/מפעיל יערוך כל ביטוח נוסף הנדרש 

ו )לרבות ביטוחי רכב, ביטוח חבות המוצר ו/או המתאים בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות עמ
וכו', לרבות ביטולי חריגים נדרשים בפוליסות בהתאם לסוג הפעילות(, כאשר כל ביטוח נוסף 
יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי מטעמה ו/או משתתפי האירועים ו/או 

ל זכות התחלוף לא יחול הטיולים ו/או מי מטעם כל הנ"ל, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור ע
לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ובכל ביטוח חבות גם יורחב שם המבוטח לכלול את 
המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או משתתפי האירועים ו/או הטיולים, בגין אחריות מי 

 מהם למעשי ו/או מחדלי הספק, וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.

לוודא כי לכל בעלי מקום בו יינתנו השירותים/יערכו האירועים/הטיולים יהיה  על הספק 11.13
ש"ח  8,000,000קיים ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שאינו פחות מסך של 

למקרה ולתקופה, וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם. כל הביטוחים יורחבו לכלול סעיף בדבר 
מכללה ו/או מי מטעמה ו/או משתתפי האירועים ו/או הטיולים ויתור על זכות התחלוף כלפי ה

ו/או מי מטעם כל הנ"ל. כמו כן בעל המקום יפטור את המכללה ו/או מי מטעמה ו/או 
משתתפי האירועים ו/או הטיולים ו/או מי מטעם כל הנ"ל בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם 

מקום מתן לכל רכוש של בעל המקום ו/או מי מטעמו ו/או הנמצא ב
השירותים/האירועים/הטיולים לרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש 

 כאמור לעיל, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את אישור  11.14
ה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  קיום ביטוחי הספק בחתימת המבטח, יהוו

 יהיה בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.   

 זכויות יוצרים .12

בכל היצירות ו/או המסמכים הבלעדית מוסכם בזאת כי המכללה תהיה בעלת זכויות היוצרים 
שיוכנו על ידי הספק עבור המכללה וכן בכל החומרים שיועברו לידי הספק לצורך מתן השירותים 

וכי אין בהוראות הסכם זה כדי להעניק לספק זכות "( היצירותבמסגרת מתן השירותים )להלן: "
מוותר באופן סופי ובלתי חוזר על זכויות היוצרים שלו  הספקכי  ,מובהר בזאת כלשהי ביצירות.

 ,הספקלידי המכללה. כן מאשר זר באופן בלתי חווהוא מעביר אותן  ,, עד כמה שהן קיימותיצירותב
או דרישות כלפי המכללה מכל מין וסוג בעניין זה. המכללה רשאית  /כי לא תהיינה לו כל תביעות ו

בהתאם לצרכיה.  ,לכל מטרה שהיא ,ןאו חלק ןכול ,יצירותבלעשות כל שימוש העולה על דעתה 
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לא יהיה כרוך בתשלום נוסף  הןשל( או כל נגזרת ן או חלקן)כוליצירות שימוש עתידי של המכללה ב
 ואף אינו מותנה במתן קרדיט כלשהו.לספק 

 שמירת סודיות .13

יגיעו לידיו מידע ו/או ידיעות  המכללההספק מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת ההתקשרות עם  13.1
ו/או נתונים, שמות ו/או כתובות ו/או מסמכים ו/או מחקרים ו/או בדיקות ו/או תמחירים 
ו/או תרשימים ו/או דוחות ו/או תזכירים ו/או תוכנות מחשב מכל סוג ו/או ספרות ותיעוד 

 עובדיהו/או עם ו/או עם מנהליה  המכללהו/או כל ידע אחר בקשר עם מתן השירותים ו/או עם 
ו/או עם שיטות עבודתה, בין בעל פה ובין בכל דרך ו/או סטודנטים הלומדים בה  המכללהשל 

ו/או בקשר עם גופים או יחידים הקשורים עמה ו/או הבאים עמה  המכללהאחרת, בקשר עם 
 "(. המידע החסויבמגע )להלן: "

שות בו כל שימוש מכל סוג הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את המידע החסוי ולא לע 13.2
שהוא, להימנע מלמסור, לפרסם, לגלות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, 
לכל אדם או גוף, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ולרבות לא באופן של פרסומו בכל אמצעי 

אם במישרין תקשורת כלשהו, כל פרט הקשור ו/או הנוגע למידע החסוי או הנובע ממנו, בין 
ובין אם בעקיפין, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות אחרים, לרבות באמצעות תאגיד שהוא 
בעל מניות או בעל תפקיד או בעל שליטה בו בכל דרך אחרת, בין אם בדרך של עבודה ובין אם 
בדרך של יעוץ ובין אם בדרך של מסחר כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת 

 רות ובין בכל עת לאחריה.ההתקש

מיד עם סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק להשיב את כל  13.3
, בלא להשאיר כל העתק או רישום או תמצית ממנו, לרבות אך המכללההמידע החסוי לידי 

 לא למעט ספרות, נתונים, תכנות מקור, ציוד וכיו"ב.

 איסור הסבה .14

להמחות, להסב או להעביר זכויותיו וחובותיו עפ"י הסכם זה או כל הספק לא יהא רשאי למסור, 
זכות הנובעת ממנו לאחר, כולם ו/או חלקם, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם קיבל לכך את 

 מראש ובכתב. המכללהאישור 

 גבייה, עכבון וקיזוז .15

לפי  המכללה תהא רשאית לנכות, לחלט או לקזז מכל סכום שהוא המגיע ממנה לספק, בין
פי ההסכם -ההסכם ובין אם בדרך אחרת כלשהי, כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הספק, בין על

 ובין בדרך אחרת כלשהי, ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי, החילוט או הקיזוז.

 שונות .16

ד הסכם זה מבטל כל הסכם והתחייבות קודמים בין הצדדים שנעשו בין בכתב ובין בעל פה ע 16.1
 מועד חתימת הסכם זה.

הסכם זה מכיל את כל התנאים וההסכמות בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הבטחה  16.2
התחייבות, הסכם או מצג אשר לא נכללים בהסכם זה, אלא אם נעשו בכתב בין הצדדים 

 לאחר חתימת הסכם זה.

יהיה  כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי ההסכם, ייעשה ואך ורק במסמך בכתב אשר 16.3
 חתום על ידי כל הצדדים, ולא תשמע טענת שינוי או ויתור, אלא אם נעשתה, כאמור, בכתב.

לא אכף צד להסכם זה זכות מזכויותיו על פיו, לא יראה הדבר כוויתור על אותה זכות או  16.4
כויתור על זכויות אחרות כלשהן, אלא אם נעשה הדבר במפורש ובכתב. ויתור שנעשה 

 ן מסוים לא יפורש כחל על עניין אחר, אלא אם נאמר בו הדבר במפורש.במפורש ובכתב בעניי

אביב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור -לבתי המשפט במחוז תל 16.5
 להסכם ו/או הנובע ממנו.
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כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם וכל הודעה שתישלח מצד לרעהו  16.6
שעות מעת שנשלחה לצד שכנגד בדואר רשום או מיד  72הגיעה ליעדה בתוך תיחשב כאילו 

 אם נמסרה ביד או שנשלחה בפקסימיליה. 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 תצהיר המציע – נספח א'
 

אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר 

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 בכתב כדלקמן:

)להלן:  _______________________ תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת _______________ .1

"( שם הבעלים ________________________ טלפונים: המציע"

רז מסגרת פומבי למתן שירותים כוללים __________________________ המוגשת במסגרת מכ

 "(.המכרז)להלן: " 3תשפ"ב  -לאירועי וטיולי רווחה לעובדי המכללה האקדמית בית ברל  

 הנני משמש בתפקיד __________________________ במציע ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

י גיבוש ואירועים לעובדים המציע מתמחה במתן שירותי ארגון והפקה של פעילויות רווחה, טיולים, ימ .3

 (.תנאי סףשנים,  5החל משנת ___________ )מעל הרלבנטי פועל בשוק ו

עובדים מקצועיים  3המציע מעסיק במשרדיו במשרה מלאה ועל בסיס קבוע _____ עובדים )לפחות  .4

 תנאי סףהעוסקים במתן השירותים נשוא מכרז זה . 

 )יש לסמן( :מגיש מועמדות לקטגוריות הבאותמציע ה .5

o  טיולים הכוללים שירותי לינה בארץ )לינה של יום ויותר( - 1קטגוריה 

o  טיולים חד יומיים בארץ  - 2קטגוריה 

o   הפקת אירוע רווחה לעובדים / משפחות  )בשטח המכללה ומחוצה לה( - 3קטגוריה 

מוסדות וארגונים  3לעובדים ללפחות הפקת אירועים  /טיולים הפקת המציע בעל ניסיון במתן שירותי  .6

עובדים, במהלך חמש השנים  100ועבור לפחות  לאירוע / טיול₪  150,000שונים בהיקף של לפחות 

תנאי  .מועמדותהמציע עבור כל קטגוריה בגינה מגיש וזאת , (2021-2017) שקדמו למועד פרסום המכרז

 .סף

 להלן רשימת הלקוחות )ניתן לצרף טבלה נפרדת(:
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 טיולים הכוללים שירותי לינה בארץ )לינה של יום ויותר( - 1קטגוריה 
 תנאי סף – 1דוגמת לקוח  - 1קטגוריה 

שם הלקוח 
 ועיסוקו

כמות  
 םעובדי

 

  מועד הטיול

 יעד הטיול
 

 

  מקום לינה

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 תנאי סף – 2דוגמת לקוח  - 1קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד הטיול

 יעד הטיול
 

 

  מקום לינה

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 תנאי סף – 3דוגמת לקוח  - 1קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד הטיול

 הטיוליעד 
 

 

  מקום לינה

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי
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 אופציה – 4דוגמת לקוח  - 1קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד הטיול

 יעד הטיול
 

 

  מקום לינה

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 אופציה - 5דוגמת לקוח  - 1קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד הטיול

 יעד הטיול
 

 

  מקום לינה

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי
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 טיולים חד יומיים בארץ  - 2קטגוריה 
 תנאי סף – 1דוגמת לקוח  - 2קטגוריה 

שם הלקוח 
 ועיסוקו

כמות  
 עובדים

 

  מועד הטיול

 יעד הטיול
 

 

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 תנאי סף – 2דוגמת לקוח  - 2קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד הטיול

 הטיוליעד 
 

 

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 תנאי סף – 3דוגמת לקוח  -2קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד הטיול

 יעד הטיול
 

 

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי
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 אופציה – 4דוגמת לקוח  - 2קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד הטיול

 יעד הטיול
 

 

  מקום לינה

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 אופציה - 5דוגמת לקוח  - 2קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד הטיול

 יעד הטיול
 

 

  מקום לינה

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי
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 הפקת אירוע רווחה לעובדים / משפחות  )בשטח המכללה ומחוצה לה( - 3קטגוריה  
 תנאי סף – 1דוגמת לקוח  - 3קטגוריה 

שם הלקוח 
 ועיסוקו

כמות  
 עובדים

 

  האירועמועד 

 יעד הטיול
 

 

  

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 תנאי סף – 2דוגמת לקוח  - 3קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד האירוע

 יעד הטיול
 

 

  

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 תנאי סף – 3דוגמת לקוח  - 3קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד האירוע

 יעד הטיול
 

 

  

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי
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 אופציה – 4דוגמת לקוח  - 3קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  האירועמועד 

 יעד הטיול
 

 

  

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 אופציה - 5דוגמת לקוח  - 3קטגוריה 
שם הלקוח 

 ועיסוקו
כמות  

 עובדים
 

  מועד האירוע

 יעד הטיול
 

 

  

אטרקציות 
 ופעילויות

 

 איש קשר
 ותפקיד

 

טלפון זמין 
 להתקשרות

 

  היקף הכספי

 

 ללה:את השירותים למכספקו אשר ימטעם המציע להלן בעלי התפקיד  .7

 שם מלא: _________________________________________

 תפקיד וניסיון: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 שם מלא: _________________________________________

 תפקיד וניסיון: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 ן תצהירי לעיל אמת.הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכ .8

 ולראיה באתי על החתום: .9

_______________     _______________________ 
 שם מלא חתימה וחותמת החברה       ת א ר י ך          

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד / רו"ח

 

אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב______________, מאשר/ת 
 ה/עצמו תה/ת.ז. ___________________, אשר זיהה ת/_________________ נושא גב'/מרבזה כי 

לעונשים הקבועים בחוק  ה/יהיה צפוית/להצהיר את אמת וכי  ה/כי עליו ה/ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתי אותו
 עליה. ה/לעיל וחתם ה/והתחייבותו ה/את נכונות הצהרתו ה/יעשה כן, אישרת/אם לא 

   
 

________________  _____________________      _______________________ 
 חתימה + חותמת   שם מלא    תאריך           
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 מפרט השירותים –נספח ב' 
 

 המכללה האקדמית בית ברל מקיימת מדי שנה מספר טיולים, אירועי גיבוש ואירועי משפחות עבור עובדיה.
 עובדים. 700 -עובדים ואילו הסגל האקדמי מונה כ 200 -ה כהסגל המנהלי של המכללה מונ

 
 הקטגוריות במסגרת, ואירועים לטיולים המכללה ידי על הנדרשות מינימום דרישותהמפרט הבא מתאר 

  :הבאות
 
o  טיולים הכוללים שירותי לינה בארץ )לינה של יום ויותר( - 1קטגוריה 

o  טיולים חד יומיים בארץ  - 2קטגוריה 

o   הפקת אירוע רווחה לעובדים / משפחות  )בשטח המכללה ומחוצה לה( - 3קטגוריה 

טיולים תכנון והוצאה לפועל של המכללה לקבל שירותים דומים לההתקשרות עם הספק מבקשת  במסגרת
 אירועים עתידיים בתקציבים דומים.ו

, מתאים תקציבשל  מולקיולגרוע אירועים בהתאם והמכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף 
 ., בהתאם לשיקול דעתההחלטות המכללהבהתאם לצורך ובהתאם לוכד', הכל  זמנים ותלוחצי אילו

 
מובהר בזאת כי בגין כלל הטיולים/ימי הגיבוש/אירועים שתבקש המכללה לקיים יידרשו המציעים  

 לספק לכל הפחות את הדרישות הבאות, בהתאם לצורך:

שורים מלאים של המפעילים / מסעדות / מלונות / בתי עסק, בהתאם לכלל הספקת רישיונות ואי .1

 רישוי עסק, אישורי ביטוח ובטיחות וכיו"ב. –ההוראות החוקיות המחייבות ובכלל זה 

 קבלת כל אישור אחר הנדרש מכוח הדין או בהתאם להוראת הרשויות המוסמכות. .2

זה אחריות כוללת לפעילות קבלני המשנה  ניהול, תיאום, ארגון מכלול הפעילויות הנדרשות בכלל .3

 שיפעיל מטעמו לאספקת כל השירותים נשוא הסכם זה.

 .ביחס לספקים המוצעים במסגרת כל אירוע הספקת תעודות כשרות בתוקף .4

 הספקת אישורי קיום ביטוחים. .5

 ארוחות בוקר חלביות. .6

 ארוחות צהרים חלביות / בשריות חמות בהתאם למבוקש. .7

 ארוחות ערב חלביות / בשריות חמות בהתאם למבוקש.  .8

 פי המסלול המוצע )באחריות הספק למפות את האתרים הדורשים עלויות(.-כניסות לאתרים על .9

מדריכים מנוסים דוברי עברית ברמת שפת אם. במידת הצורך הספקת מדריך דובר ערבית. כמות  .10

 .30עובדים למדריך לא יעלה על 

חיים של המדריך / המדריכים המוצעים בגין טיולים. יש לפרט בדבר השכלה  על המציע לצרף קורות

 וניסיון של המדריך. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המדריכים לראיון אישי.

  .אירוח מלא של נהגים ומדרכים על חשבון המציע .11

 תשר לנותני השירותים בהתאם למקובל. .12

 לפי דרישה, עפ"י רשימה.אוכל צמחוני / טבעוני /  ללא גלוטן  .13

 יתן מענה לכל בעיה.יאשר  ,ללא קשר למדריכים ,בכל אירוע מציעאיש קשר מטעם ה /אופרטור .14

 .דיםדומקובלים על שני הצסבירים  י ביטולתנא .15

 

 הערה:

 מכוחהתקשרה המכללה  עמם רותיהש מספקי עצמאי אופןבנוהגת להזמין את האוטובוסים  המכללה

 .מכרז
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 יום ויותר(טיולים הכוללים שירותי לינה בארץ )לינה של  - 1קטגוריה 
 המציע נדרש לספק:

תוכנית מפורטת לטיול לרבות פירוט הפעילות, יעד הטיול, זמני נסיעה, מקומות עצירה, סוגי פעילות  •
 בהתאמה לאוכלוסייה וכמות העובדים, מידע וניסיון המדריכים / מלווים.

 פירוט מקום ותפריטים ארוחת בוקר.  •

 פירוט מקום ותפריטים ארוחת צהרים.  •

 פירוט ציוד מיוחד הנדרש מהעובדים : בגדי ים, נעלים, פנסים וכו'. •

 אופציונאלי: צ'ופרי/הפתעות/ארטיקים וכו'. •

 בחדר. עובדים 2מקומות לינה המותאמים ל •

 .עובדים 150ל ₪  200,000 –תקציב משוער משנים קודמות  •
 

 טיולים חד יומיים בארץ  - 2קטגוריה 
 המציע נדרש לספק:

לטיול לרבות פירוט הפעילות, יעד הטיול, זמני נסיעה, מקומות עצירה, סוגי פעילות  תוכנית מפורטת •
 בהתאמה לאוכלוסייה וכמות העובדים, מידע וניסיון המדריכים / מלווים.

 פירוט מקום ותפריטים ארוחת בוקר.  •

 פירוט מקום ותפריטים ארוחת צהרים.  •

 ם, פנסים וכו'.פירוט ציוד מיוחד הנדרש מהעובדים : בגדי ים, נעלי •

 אופציונאלי: צ'ופרי/הפתעות/ארטיקים וכו'. •

 עובדים. 150ל ₪  200,000 –תקציב משוער משנים קודמות  •
 

המפורטות המכללה נוהגת לקיים בכל שנה אחד משתי האופציות 
 מעלה.

 

 הפקת אירוע רווחה לעובדים / משפחות  )בשטח המכללה ומחוצה לה( - 3קטגוריה  
 המציע נדרש לספק:

 פארק מים, לונה פארק וכו' המתאימה לכלל בני המשפחה.בריכה פרטית, פעילות קיץ כדוגמת  •
 לחילופין הקמת האירוע במתחם המכללה

 שטח מתוחם  ומוצל בלעדי עבור משפחות עובדי המכללה.  •

 שתייה רצה לאורך היום. •

 כדוגמת פירות וקרטיבים.   -כיבוד במהלך היום •

 !כניסה חופשית לכל המתקנים  •

 אופציה: משחקי שולחן, ג'ימבורי לפעוטות. •

 אופציונאלי. –ארוחת צהרים  •

 מופע לכל המשפחה בצהריים. •

 מזנון ממתקים/חטיפים/הפתעות לילדים. -מתחם  •

 צילום מגנטים ללא הגבלת כמות כולל מסגרת צבעונית לחבירת המכללה עם לוגו המכללה. •

 ניהול תיאום ליווי הפקה. •

 40ילדים לערך מתוכם  300משתתפים )מתוכם  500 -כל ₪  180,000 –תקציב משוער משנים קודמות  •
 תינוקות(

 

 .3קטגוריה במסגרת המכללה נוהגת לקיים אירוע אחד בשנה 
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 אישור קיום ביטוחיםנוסח  –  -נספח ג' 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 :האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.יגבר האמור בפול
 מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 האישור
  שם

ו/או  המכללה האקדמית בית ברל
עובדיה ו/או מנהליה ו/או משתתפי 

 האירועים ו/או הטיולים

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

ארגון, הפקה וניהול תכנון, אחר: ☒
אירועים ו/או טיולים עבור מבקש 

האישור לרבות אך מבלי לגרוע 
מכלליות האמור: הסעות, אירוח, 
ארוחות ולינה, מופעים, פעילויות 

שונות לרבות בריכה, ספורט 
אתגרי, פעילויות מים, ג'יפים  בינוי 

וציוד טכני, אספקת מזון ושתיה,  
חשמל, התקשרות עם 

ספקים/קבלני 
משנה/מפעילים/בעלי מקצוע וכל 

 שרות נלווה בקשר לאמור לעיל.

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
580029429 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 44905דואר בית ברל, 

 מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 נוספים
 בתוקף
 וביטול
  חריגים

 קוד לציין יש
 בהתאם כיסוי

 'ד לנספח

 מטבע סכום

ביטוח צד 
 ג' 

ביט  
מהדורה 

_____ 

,  304, 302 ש"ח 5,000,000  
309 ,315  ,
321 ,322   ,
328 ,329 , 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
מהדורה 

_____ 

,  309, 304 ש"ח 20,000,000  
319 ,328 

ביטוח 
אחריות 

 מקצועית 

, 302, 301 ש"ח 4,000,000    
303 ,304  ,
309 ,321  ,
325 ,326 ,
327 ,328  ,
332 -12 

   חודשים 
 

 לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:)בכפוף, פירוט השירותים 
 

021 ,023 ,026 ,055 ,076  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 


